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H1 Inleiding 
 
Het is ieder jaar weer een verrassing hoeveel mooie, leuke en interessante waarnemingen er worden 
gedaan door ons, KNNV-ers. Zowel in groepsverband, als individueel weten we jaarlijks weer 
duizenden planten- en dierensoorten op naam te brengen. Wat hierbij helpt is de afwisselende en 
natuurrijke omgeving waarin we wonen. 
 
In dit veldbiologsch jaarverslag is een weerslag te vinden van al dat moois dat vorig jaar is gezien. 
Zeer lezenswaardig is het stuk over paddenstoelen in de wegbermen van de Zaanstreek. Fraaie 
soorten zijn hier te vinden, mits je er oog voor hebt. De Plantenwerkgroep is gedurende het 
groeiseizoen weer flink actief geweest. Niet alleen in de natuur, maar ook in het stedelijk gebied, dat 
voor floristen steeds interessanter wordt. Ook op het terrein van de mossen is weer een aantal leuke 
vondsten gedaan. Het is altijd strandweer. Jaarrond worden de stranden afgezocht. Wat daarbij de 
afgelopen paar jaar opvalt, zijn de hoge aantallen rogge-eieren die worden gevonden. Tenslotte weer 
een verslag van de broedpogingen van ijsvogels. Na een flinke dip vorig jaar krabbelt de ijsvogelstand 
weer wat op. 
 
Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat er veel kennis zit bij onze werkgroepen. Door mee te gaan met 
werkgroepsexcursies steek je altijd wat op en samen zie je meer! Een oproep dus om dit jaar weer 
lekker naar buiten te gaan en te genieten van onze soortenrijke natuur. Mits het coronavirus geen 
roet in het eten gooit (overigens een nieuwe soort voor het werkgebied). 
 
Pieter Korstanje 
Veldbiologisch secretaris KNNV Alkmaar - Den Helder 
 
  

foto: Wilbert Kerkhof 
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H2 Paddenstoelenwerkgroep 
 
Martijn Oud 
mnaj.oud@ziggo.nl 
 

De paddenstoelen van snelwegen en verkeerspleinen in de Zaanstreek.  
Er zijn maar weinig natuuronderzoekers die het initiatief nemen om de bermen van snelwegen en 
verkeerspleinen te onderzoeken op het voorkomen van paddenstoelen of andere organismen. Dat hier 
paddenstoelen voorkomen zal niemand betwijfelen maar om welke soorten en aantallen het gaat 
weten we niet. Vrijwel niemand kijkt in de bermen van snelwegen en verkeerspleinen naar 
paddenstoelen, omdat we door de luchtvervuiling van het verkeer hier geen zeldzame Rode Lijst 
paddenstoelen verwachtten.  
 
Toegankelijkheid snelwegbermen.  
Als het gaat om een redelijke kans op bijzondere 
paddenstoelen gaan we liever naar een park in 
de buurt, of nog beter, naar een 
natuurreservaat. Meestal wordt alleen een 
lidmaatschapsbewijs vereist van de natuur- 
beherende instantie. Deze gebieden zijn zonder 
problemen te betreden in tegenstelling tot de 
bermen van rotondes en snelwegen. Toch willen 
we meer te weten komen over de eventuele 
paddenstoelen van deze moeilijk toegankelijke 
terreinen. Dit grootste milieutype van ons land 
breidt zich al tientallen jaren uit in een 
ongeëvenaard tempo. Het fileprobleem lijkt 
alleen maar toe te nemen, ondanks de miljarden 
die er in uitbreiding of verbetering van het 
wegennet worden gestoken.  
 
Vaak worden snelwegbermen beplant met bomen zoals populieren waardoor symbiose 
(mycorrhiza)paddenstoelen zich ook zouden kunnen vestigen. Het aantal toegankelijke 
snelwegbermen is echter klein en je moet er achter zien te komen waar deze toegankelijke bermen 
zich bevinden. Voor de goede orde: we zijn gaan zoeken naar bermen die daadwerkelijk (zonder gevaar 
voor eigen leven) te betreden zijn. Na studie van de omgeving konden we Knooppunt Zaandam en het 
Coenplein met een bootje via de (vaar)Polder Oostzaan bereiken. Alleen het oostelijk deel van het 
klaverblad van genoemde verkeerspleinen konden we op deze manier bereiken voor onderzoek. 
Snelwegen lopend oversteken is spelen met je leven. Het is duidelijk dat alleen bevoegde personen die 
de omgeving goed kennen en weten welke bermen op een veilige manier kunnen worden bereikt hier 
een kijkje kunnen nemen.  
 
Toevallige vondst  
Voorlopig onderzoek heeft aan het licht gebracht dat in de Zaanstreek opvallend veel 
voorjaarspaddenstoelen voorkomen in de overwegend met populieren beplante snelwegbermen en 
verkeerspleinen. Niet alleen in het voorjaar (maart, april en mei) maar ook in de herfst (sept, oktober) 
werden de locaties meermalen onderzocht op paddenstoelen maar toen werden er slechts enkele 
algemene soorten aangetroffen. Dit waren Vroege franjehoed(Psathyrella spadiceogrisea), Bleke 
franjehoed(Psathyrella candolleana), Populierenvezelkop(Inocybe squamata) en de Zilvergrijze 
ridderzwam (Tricholoma argyraceum). Er was slechts één opvallende uitzondering. In de herfst die de 
nodige commotie veroorzaakte. In september 2019 kwamen op verkeersplein Zaandam tussen de vele 

nonnenkapkluifzwammen 

mailto:mnaj.oud@ziggo.nl
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populieren die het verkeersplein rijk is grote groepen Populiermelkzwammen (Lactarius controversus) 
tevoorschijn. Deze opvallende groepen van deze soms soepbord grote paddenstoelen waren zelfs 
vanuit de auto op het verkeersplein te zien. Dit bijzondere fenomeen is ons op andere snelweglocaties 
in het onderzoeksgebied niet opgevallen, hoewel het elders in het land wel meer schijnt voor te komen 
(Nature-today 11 sept 2019). Het lage aantal paddenstoelensoorten in de herfst staat in schril contrast 
met de vele vondsten van bijzondere soorten in het voorjaar.  
 

 
Geaderde kluifzwammen (Helvella fusca, RL: Bedreigd met uitsterven). Deze zeldzame soort werd in tientallen 
exemplaren(52) verspreid tussen de populieren in de berm van de N8 bij Krommenie aangetroffen. 

 
Langs de met Populieren beplante berm van de N8 loopt een fietspad waardoor het zoeken naar 
paddenstoelen in deze snelwegberm geen problemen opleverden. Er werden in het voorjaar van 2012 
tientallen exemplaren van de zeldzame geaderde kluifzwam ontdekt, maar de jaren daarna kwamen 
er hier meer bijzondere voorjaarspaddenstoelen aan het licht. Zeldzame soorten als de 
Nonnenkapkluifzwam (Helvella spadicea, RL; Bedreigd), Grote schotelkluifzwam (Helvella queletii, RL; 
Kwetsbaar), Gewone morielje (Morchella esculenta, RL; Kwetsbaar) en Kapjesmorielje (Mitrophora 
semilibera, RL; Kwetsbaar), konden in fors aantal worden genoteerd. Jaarlijks verschillen de aantallen 
wel per soort maar echt grote schommelingen vonden er in de onderzoeksperiode niet plaats. Het is 
opvallend dat genoemde soorten allemaal behoren tot de zg. specifieke voorjaarspaddenstoelen.  
 
De Geaderde kluifzwam vormt mycorrhiza’s met populieren, evenals de Nonnenkapkluifzwam en de 
Grote schotelkluifzwam. De laatste soort komt ook wel in de herfst voor en wordt geregeld bij 
zomereiken en naaldbomen zoals spar aangetroffen.  
 
De voorkeur voor kalkrijk zand hebben genoemde soorten wel allemaal gemeen, vaak in combinatie 
met een dun laagje humus. Dit kalkrijke zand is gebruikt bij de aanleg van Verkeersplein Zaandam en 
Coenplein en werd gewonnen uit de bodem in de omgeving. Hierdoor ontstonden de druk bezochte 
recreatieplassen in de Zaanstreek zoals de Jagersplas en (voor een deel) het Noorder IJ-plas. De 
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bermen van deze twee verkeerspleinen zijn niet erg 
aantrekkelijk om te onderzoeken, vanwege het 
massaal voortrazende verkeer en de uitlaatgassen. 
Als er in de spits files ontstaan kun je beter maken 
dat je weg komt vanwege de ondragelijke stank. 
Tijdens de spitsuren ontstaan op werkdagen vrijwel 
altijd files. Vrijwel alle natuurliefhebbers verketteren 
dit milieutype begrijpelijkerwijs maar we kunnen in 
ons landje natuurlijk niet met oogkleppen op aan 
natuuronderzoek gaan doen. Een milieutype zoals bermen van snelwegen en verkeerspleinen hoort er 
nu eenmaal bij. Het milieutype “met bomen beplante snelwegbermen” strookt uiteraard niet erg met 
het ideaalbeeld wat de meeste mycologen voor ogen hebben. We moeten ons neerleggen bij het feit 
dat langs zeer drukke snelwegen meer bijzondere Rode Lijst paddenstoelen voorkomen dan menige 
bioloog denkt. Op knooppunt Zaandam werden twee jaar geleden ook enkele bijenorchissen gevonden 
van een zeldzame variëteit (mondelinge mededeling Piet Brouwer).  
 
Door deze reeks van bijzondere paddenstoelenvondsten werden de afgelopen jaren ook andere 
snelwegbermen in de Zaanstreek met enkele bezoekjes vereerd, tenminste als betreding niet teveel 
risico’s met zich mee bracht. Enkele met populieren beplante bermen van op en afritten van het 
Coenplein en verkeersplein Zaandam konden zonder noemenswaardige risico’s worden onderzocht. 
De meeste bermen van deze verkeerspleinen zijn echter niet op een veilige manier te betreden en er 
moet met nadruk op worden gewezen dat deze daardoor sowieso afvallen voor nader onderzoek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersplein Zaandam en Coenplein.  
Een aantal met populieren beplante afritten van verkeerspleinen konden wel worden onderzocht. Dat 
leidde in de bermen van verkeersplein Zaandam op 14 april 2017 tot de ontdekking van tientallen 
geaderde kluifzwammen en nonnenkapkluifzwammen. Maar er was meer te zien. Er werden die dag 
een opvallend aantal kapjesmorieljes en grote schotelkluifzwammen ontdekt. Op 15 april 2019 werden 
er langs een oprit van het Coenplein meer dan dertig exemplaren van de ernstig bedreigde geaderde 
kluifzwam geteld. Behalve deze mooie zeldzame kluifzwam stonden er nu ook bokaalkluifzwammen 
(Helvella acetabulum) en 13 exemplaren van het Gewoon morielje (RL; Kwetsbaar). Op 17 april 2019. 
werden er langs een oprit van de A8 het recordaantal van 147 exemplaren van de bedreigde 
nonnenkapkluifzwam geteld. Een dergelijk aantal van deze zeldzame kluifzwam is een unicum in ons 
land. Op het met populieren beplante deel van het klaverblad werden welgeteld 11 exemplaren van 
de grote schotelkluifzwam (RL; Kwetsbaar) aangetroffen en in de berm richting Coentunnel nog eens 
23 vingerhoedjes (Verpa conica, RL; Bedreigd). De vingerhoedjes waren hier vooral te vinden op 
schelpengruis rijk kleihoudend zand met een dunne humuslaag onder diverse bomen en struiken zoals 
vlier en wilg.  
 
 
 

vingerhoedjes 

gewone morielje kapjesmorielje grote schotelkluifzwam 
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Conclusie.  
Je kunt je afvragen wat de oorzaak is dat er op dergelijke locaties zoveel zeldzame Rode Lijst 
voorjaarspaddenstoelen voorkomen. Vooral het veelvuldig voorkomen van de met uitsterven 
bedreigde geaderde kluifzwam en nonnenkapkluifzwam is moeilijk te verklaren. Tot nu toe lijkt de 
geaderde kluifzwam wel het meest voor te komen in met populieren beplante snelwegbermen op 
kalkrijk zand, vaak op zelfs min of meer onbegroeide plekken! Het ontbreken van concurrentie met 
andere paddenstoelen zal misschien een rol spelen van betekenis. Voor roet of verzurende 
uitlaatgassen gevoelige soorten zullen zonder meer geen kans maken zich te vestigen. Hoe het ook zij, 
al die Rode Lijst soorten staan er toch maar! Er is begrijpelijkerwijs nog maar weinig onderzoek verricht 
naar de paddenstoelen van dit met zwaveldioxide, stikstofoxide, roet en fijnstofdeeltjes vervuilde 
milieutype. De vraag is hoe het is gesteld met de paddenstoelen van snelwegbermen elders in het 
land? Komen daar ook zoveel bijzondere voorjaarspaddenstoelen voor? Welke onderzoekers met 
kennis van zaken zijn bereid hier te gaan kijken?  
 
Tekst: Martijn Oud (Nederlandse Mycologische Vereniging)  
E-mail: mnaj.oud@ziggo.nl 
Foto’s: Piet Brouwer.  
Met dank aan Piet Brouwer die de meeste bermen voor zijn rekening nam.  
 
Literatuur:  

• J. Breitenbach/F. Kränzlin 1984. Pilze der Schweiz. Band 1 Ascomycetes  

• Lise Hansen & Henning Knudsen 2000. Nordic Macromycetes Vol.1  

• Martin B. Ellis and J. Pamela Ellis. 1998. Microfungi on Miscellaneous substrates. 
 

 

Verrassend kwamen er in de herfst van 2019 grote groepen Populiermelkzwammen op Knooppunt Zaandam  
tevoorschijn.(Foto: Piet Brouwer).  

mailto:mnaj.oud@ziggo.nl
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H3 Plantenwerkgroep 
 
Pieter Korstanje 
F2hheipie@hetnet.nl 
 
Inleiding 
De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar veertien inventarisatie-excursies georganiseerd. Hierbij 
werden de volgende gebieden bezocht: Vlindertuin Groene Voet, Boekelermeer, Oosterdel, 
Westfriesche Omringdijk, Weiland Callantsoog, Zwanenwater, Natuuroevers Nesdijk Bergen, Ecodorp 
Bergen, Park van Luna, Alkmaarder Hout, Golfbaan Regthuys, Landgoed Willibrordus, zwembadterrein 
Bergen, Hondsbossche Zeewering. Verder heeft een aantal leden van de Plantenwerkgroep weer 
meegedaan met de inventarisatiewerkzaamheden van FLORON. 
 
De opkomst varieerde van enkele deelnemers tot ca. vijftien personen. Bij één van de excursies liepen 
deelnemers van de determinatiecursus mee. Ook heeft een aantal bewoners van Eenigenburg 
meegelopen tijdens de excursie over de Westfriesche Omringdijk. De Plantenwerkgroep heeft 
afgelopen jaar twaalf nieuwsbrieven uit laten komen met informatie over de inventarisatieresultaten, 
plantennieuwtjes en excursie-aankondigingen.  
 
Er zijn weer zo’n duizend waarnemingen gedaan. Alle waarnemingen zijn via de NOVA-app 
doorgegeven aan de NDFF Verspreidingsatlas. 
 
Vlindertuin Groene Voet 
Op 7 mei bezocht de Plantenwerkgroep de Vlindertuin in de Groene Voet. Het was de eerste excursie 
van het seizoen en de opkomst was hoog, met oude bekenden, maar ook een paar nieuwe gezichten.  
 
Hans Nieuwenhuijsen nam ons mee in de geschiedenis van de 
Vlindertuin, die in eerste instantie Bijentuin zou heten. Aangezien 
de buurt die bijen maar eng vond, is het een Vlindertuin 
geworden. Gelukkig weten bijen de tuin goed te vinden, want 
Hans heeft er al meer dan veertig soorten waargenomen, 
waaronder een zeldzame soort, die alleen op andoorn voorkomt. 
En dat bracht ons op de planten. Naast soorten die zijn ingezaaid, 
of aangeplant, zijn er ook veel soorten te vinden die de tuin 
spontaan hebben bereikt.  
 
Verschillende grassen lieten al hun bloeiwijze zien. Bijvoorbeeld rood zwenkgras, zachte dravik en ijle 
dravik. De kleine klaver stond in bloei, gebroederlijk naast de hopklaver. Verder bloeiden gewone 
reigersbek, slipbladige ooievaarsbek en kleine ooievaarsbek. Het daslook stond heerlijk te geuren en 
in een bosrand vonden we kruidvlier. In tegenstelling tot gewone vlier sterft kruidvlier ieder jaar weer 
af, om in het voorjaar met verse takken uit de grond te komen. 
 
Een bijzondere vondst was de knolsteenbreek. Hij staat op een plaats waar een bloemenmengsel is 
uitgezaaid. Waarschijnlijk is hij op die manier in de vlindertuin verzeild geraakt. In totaal vonden we 
meer dan 100 soorten in de vlindertuin.  
  

daslook 

mailto:F2hheipie@hetnet.nl
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Boekelermeer 
Op 14 mei bezochten en deel van het natuurcompensatiegebied op het 
bedrijventerrein Boekelermeer. Het was een frisse avond. We liepen een 
rondje rond de boerderij Meerzicht en stonden bij ieder plantje stil. In totaal 
vonden we zo’n 120 soorten. 
 
Er is hier in het verleden veel ingezaaid. Hiervan is een groot deel al niet 
meer terug te vinden. Sommige soorten hebben zich weten te handhaven. 
Bijvoorbeeld grijskruid en akkerklokje en mogelijk ook ruige leeuwentand en 
blaassilene. Een soort die het opvallend goed doet is knolsteenbreek. Er 
stonden tientallen forse planten in bloei. Waarschijnlijk is de soort hier ook 
uitgezaaid, al is er vlakbij een oude bekende groeiplaats onderaan het talud 
van de Nijenburgerweg. 
 

De eerste orchideeën stonden in bloei. We vonden brede orchis, maar ook 
een kruising tussen brede orchis en rietorchis. Bijzonder fraai was verder 
de grote hoeveelheid lidsteng in een van de waterlopen. De soort breidt 
hier nog steeds uit.  
 
Een aantal aangeplante duindoorns is uitgegroeid tot echte bomen. 
Bijzonder om te zien zo’n duindoornboom. 
 
Verder staan er verschillende bolgewasjes die al dan niet spontaan het 
terrein hebben bereikt, zoals een aparte iris. 
 
  

knolsteenbreek 
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Oosterdel  
In het Oosterdelgebied worden verschillende eilandjes van Staatsbosbeheer beheerd door de Stichting 
Veldzorg. Op enkele eilandjes gaat het waterpeil waarschijnlijk opgezet worden, zodat ze van meer 
waarde worden voor weidevogels. Op 21 mei heeft de Plantenwerkgroep deze eilandjes bezocht om 
de plantengroei te onderzoeken. Het was dus een zgn. nulmeting. Over een paar jaar komen we nog 
eens langs om te bekijken wat het resultaat is.  
 
De eilandjes zijn alleen per boot bereikbaar, dus het werd een heuse vaarexcursie. Helaas viel het weer 
wat tegen. Het was koud met een vochtige lucht. Daarom was de club waarschijnlijk ook niet zo groot. 
De betreffende eilandjes zijn zeer voedselrijk. Dit wordt weerspiegeld in de plantengroei. Er staat veel 
zuring en riet, met verder algemene soorten als fluitenkruid, smeerwortel, speer- en akkerdistel. De 
oeverzones zij het meest soortenrijk. Hier staat gewone engelwortel, wolfspoot, gele lis, watermunt, 
slipbladige ooievaarsbek, moerasvergeet-mij-nietje, echte koekoeksbloem, valse voszegge en een 
enkele rietorchis. Tussen de eilandjes waren de sloten aan het verlanden. Hier vonden we o.a. slanke 
waterbies en heel veel kleine watereppe. Verder zijn vermeldenswaard heelblaadjes en tenslotte 
watermuur. De bloemen van watermuur zijn net kleine sterretjes.  
 
Westfriesche Omringdijk 
Op 28 mei bekeken we een stukje Westfriesche Omringdijk. Delen van de 
dijk ter hoogte van Eenigenburg krijgen een ander beheer. Er wordt niet 
meer geklepeld, maar na het maaien wordt het maaisel afgevoerd. 
Hierdoor zal de bodem verschralen, waardoor er meer ruimte ontstaat 
voor een interessante plantengroei. Samen met een aantal 
geïnteresseerde Eenigenburgers liepen we het dijkvak af en noteerden 
alle planten.  
 
Aan het einde van de excursie stond de teller op 95 soorten. Grote delen 
van de stukjes dijk die we bekeken hebben een relatief hoge 
grasvegetatie, met soorten van voedselrijke omstandigheden. Hier staan 
o.a. verschillende soorten zuringen, gewone berenklauw, haagwinde, 
ruige zeggen en vogelwikke. Sommige stukken zijn al wat interessanter. 
Hier is de grasgroei minder en staan er soorten als knolboterbloem, gele 
morgenster, vlasbekje, pinksterbloem en kraailook. Enkele delen hebben 
al een redelijk schrale vegetatie, met soorten als kleine leeuwentand, 
ringelwikke, gewone veldbies, kamgras, geel walstro. Hopelijk breiden de 
delen met interessante plantengroei zich verder uit over het dijktraject. 
 
Verder vonden we op twee locaties gevlekte rupsklaver. Een minder algemene soort, die verspreid 
voorkomt in Noord-Holland. Tenslotte vonden we roze look – Allium roseum. Een soort uit het 
Middellands Zeegebied. Waarschijnlijk ontsnapt uit een tuin. Een fraaie aanwinst voor onze Flora. 

roze look 
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Callantsoog 
De Plantenwerkgroep komt soms op bijzondere 
plekken. Zo ook op 4 juni, toen we een paar 
weilanden bij Callantsoog inventariseerden. De 
weilanden liggen vlak bij het Kooibosch. Vroeger 
liepen er koetjes, de laatste jaren wat paarden. Het 
beheer van de weilanden wordt nu gericht op het 
ontwikkelen van natuurwaarden. Er wordt voortaan 
gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, zodat de 
grond verschraalt.  
 
Grote delen van de weilanden hebben nu nog een 
vegetatie waarin hoog opgaande grassen 
domineren, zoals gestreepte witbol, grote 
vossenstaart en glanshaver. Daartussen staan 
algemene soorten als slipbladige ooievaarsbek, 
gewone berenklauw, zuringsoorten, gekroesde 
melkdistel, gewone en kluwenhoornbloem. 
 

Langs een aantal greppels stonden nog 
opvallend veel pinksterbloemen in bloei. Hier 
vinden we verder hazenzegge, geknikte 
vossenstaart, slanke en gewone waterbies en 
kamgras. Een leuke vondst is het klein 
bronkruid. Een vrij zeldzame soort die in Noord-
Holland hier en daar in de duinen en 
binnenduinrand wordt gevonden. 
 
In de oeverzone van de weilanden staan 
heelblaadjes, waterkruiskruid, tweerijige zegge, 
samen met rode waterereprijs en zompvergeet-
mij-nietje. Zwanenbloem en heen vergezellen 
gele waterkers en twee soorten lisdodde langs 
de waterkant. 
 
De grassenvegetatie in de weilanden is vrij 
divers. Naast reukgras en kamgras vinden we 
verrassend een pol borstelgras. Op het vaste 
land van Noord-Holland beslist een 
zeldzaamheid. Op de NDFF-verspreidingsatlas 
wordt over deze soort o.a. vermeld: “De soort is 
sterk achteruitgegaan door ontginning en 
bemesting. Borstelgras groeit zeer langzaam en 
heeft een lage zaadproductie, ze moet het 
vooral van vegetatieve uitbreiding hebben.”  

 
Een erg leuke vondst dus, die zich hopelijk wat kan uitbreiden wanneer de graslanden door verschraling 
geschikter worden. 
  

borstelgras 
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Tijdens de inventarisatie van het weiland in Callantsoog vonden we twee grassen die we in het veld 
zo snel niet op naam konden brengen. Het ene gras bleek uiteindelijk toch eekhoorngras te zijn. Het 
andere gras bleek een nieuwkomer uit het Middellands Zeegebied. Het betreft Gaudina fragilis een 
gras dat nog geen Nederlandse naam heeft. 
 
Op een wat drogere rand staan tenslotte kleine en grote ratelaar, samen met kruipganzerik en 
ringelwikke. In totaal vinden we meer dan 110 soorten! Over een aantal jaar willen we hier beslist 
nog een keer rondstruinen om te zien hoe de vegetatie zich verder ontwikkelt.  
 

 

 

 

 

 

  

klein bronkruid 

veenpluis 

Gaudinia fragilis 

eekhoorngras 
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Zwanenwater 

Het Zwanenwater is altijd mooi en in de orchideeëntijd extra prachtig. Op 11 juni maakten we een 

rondgang in het gebied en genoten van al dat moois. Naast bijzondere orchideeën zoals grote 

keverorchis, bijenorchis en welriekende nachtorchis vonden we ook bijzonderheden als gelobde 

maanvaren en addertong. Verder kwamen we stijve zegge, sterzegge en vlozegge tegen. En op de 

bekende plaats stond de zonnedauw. In totaal vonden we meer dan 220 verschillende soorten!  

 

  

grote keverorchis met welriekende nachtorchis 

op de achtergrond addertong 

gelobde maanvaren bijenorchis 
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sterzegge 

vlozegge 

bijenorchis 

ronde zonnedauw 

wateraardbei 

Bijzonderheden uit het Zwanenwater 
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Natuuroevers Bergen 
Op 18 juni bezocht de Plantenwerkgroep natuuroevers 
langs de Nesdijk en het Paddenpad. De oevers zijn een 
aantal jaar geleden afgevlakt, waarna er maaisel uit het 
Zwanenwater is uitgespreid. De resultaten zijn erg leuk. 
Er is een gevarieerde begroeiing ontstaan, met veel 
bijzondere soorten. We vonden in totaal meer dan 150 
soorten! 
 
Langs de Nesdijk staat verrassend veel klein vogelpootje. 
Verder staan hier soorten als pijptorkruid, rietorchis, 
smalle stekelvaren, hazenzegge en rode waterereprijs. 
Ook is het hier een bekende groeiplaats van de 
koningsvaren, waarvan niet alleen oude exemplaren, 
maar ook enkele kleine plantjes werden gevonden. 
 

Langs het Paddenpad staan bijzonderheden als 
heidekartelblad, moeraskartelblad, struik-, kraai- 
en dophei, kruipganzerik, paddenrus, grote 
pimpernel. De grootste verrassing was de 
aanwezigheid van zo’n dertig exemplaren van de 
welriekende nachtorchis! De orchideeën stonden 
er prachtig bij. Helaas is er na ons bezoek 
gemaaid. Veel te vroeg! 

 

 

 

 

  

welriekende nachtorchis 

heidekartelblad 
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Ecodorp 
Een paar jaar terug hebben we het terrein van Ecodorp Bergen geïnventariseerd. Op 25 juni brachten 
we weer een bezoek. Delen van het terrein zijn flink veranderd. Er zijn loodsen gesloopt, er zijn 
waterpartijen aangelegd en delen van de betonvloeren zijn verwijderd. Vorige keer vonden we 
bijzondere varens in de putten. Hier was helaas niets meer van terug te vinden. De heggenwikke was 
nog wel aanwezig op het terrein. Verder vonden we baardgras, borstelbies en dwergzegge als 
interessante soorten. In totaal werden 214 soorten op naam gebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park van Luna 
De natuur in het Park van Luna is nog steeds in ontwikkeling. Steeds meer soorten weten het gebied 
te vinden. Direct op het parkeerterrein werden er al leuke soorten gevonden. Tussen de straatstenen 
stond massaal klein fakkelgras. Een nieuwkomer die bezig is aan een flinke opmars. Verder stond hier 
zacht vetkruid. Dit is een vrij zeldzame soort uit het rivierengebied, die enigszins aan muurpeper doet 
denken. 
 
Het gebied dat we bezochten was nog niet gemaaid. Veel graslandsoorten werden op naam gebracht. 
In één van de wateren stond uitgebreid kranswier. In het water verder stijve waterranonkel, smalle 
waterpest, schedefonteinkruid en tenger fonteinkruid. Verder zijn fraai duizendguldenkruid en platte 
rus het vermelden waard. Sipke vond velddravik - Bromus racemosus subsp. racemosus. In totaal 
stonden er aan het eind van de avond 131 soorten op de teller! 
  

borstelbies dwergzegge 

velddravik 
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De Nieuwe Hout 
In het zuidelijk deel van de Alkmaarder Hout liggen een paar poelen met mooie natuurvriendelijke 
oevers. Op 9 juli brachten we hier een bezoek en bekeken de plantengroei. Er is hier het nodige 
uitgezaaid en er is maaisel uitgestrooid. Dat maakt dat niet alle soorten wild zijn, maar wel leuk om 
van dichtbij te bekijken. We hadden deze avond gezelschap van cursisten van de determinatiecursus. 
 
We vonden twee soorten orchideeën langs de poelen. De rietorchis was bijna uitgebloeid, terwijl de 
moeraswespenorchis er fraai bij stond. Verder kwam parnassia net in bloei. Kamgras en bevertjes 
stonden er, samen met stijve ogentroost en in het water groeiden krabbenscheer en watergentiaan.  
 
Rond de voormalige Schutterswei vonden we verder o.a. Karpatenklokje, gevlamde fijnstraal en 
kattendoorn. In totaal vonden we zo’n 150 soorten!  

 

  

moeraswespenorchis 

groot heksenkruid 

parnassia 

kattendoorn 

moerasspirea 
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Golfbaan Winkel 
Op 16 juli bezocht de Plantenwerkgroep de golfbaan in Winkel. Het was een zwoele zomeravond. In 
twee groepen werd het terrein geïnventariseerd. Bij een vorig bezoek werd moeraswespenorchis 
gevonden. Deze keer werd rietorchis aangetroffen.  

 
Willibrordus 
De eerste excursie na de zomerstop ging naar het Willibrordusterrein. We maakten vanaf de 
Koepelkerk een wandeling over het terrein. De eerste indruk van de strak gemaaide gazons en 
waterkanten was niet hoopvol, maar het terrein bleek ook nog aardig wat rommelhoekjes en meer 
soortenrijke delen te hebben. In totaal werden zo’n 130 soorten gevonden. 
 
Op het terrein bleek een duizendknoopsoort flink te woekeren. Na determinatie kwamen we uit op 
bastaardduizendknoop - Fallopia x bohemica. Het wordt lastig om het hele terrein vrij te maken van 
deze lastige soort. 
 
Er stonden veel echte zomersoorten in bloei. Zo vonden we op een parkeerterrein klein en 
straatliefdegras naast elkaar. Op het begraafplaatsje groeide veel groene naaldaar. Verder vonden we 
hoge fijnstraal en kaal knopkruid. 
  
 

 

  

groene naaldaar 
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Hondsbossche Zeewering 
Het was een rustige zomeravond, 20 augustus, toen de Plantenwerkgroep weer een bezoek aan de 
Hondsbossche Zeewering bracht. De betonnen huid van de oude dijk raakt steeds verder begroeid. 
Mooi gedoseerd troffen we hier allerlei zilte soorten aan. Onderaan het talud stond gerande 
schijnspurrie. Tussen de betonblokken groeiden grote zeekolen. Verder vonden we hier lamsoor, 
krachtig geurende zeevenkel, een enorme zeebiet en duinaveruit.  
 
Langs het fietspad, bovenop de nieuwe duinen, staan ook interessante soorten. Op meerdere plekken 
vonden we rood guichelheil. Ook vonden we aardbeiklaver en stekend loogkruid. Een leuke vondst was 
verder zeewolfsmelk. Het ging om de eerste vondst van deze soort in het betreffende kilometerhok! 
Het geluid van honderden sterns en een mooie ondergaande zon maakten de avond compleet. 
 

  

aardbeiklaver 

lamsoor 

duinaveruit zeevenkel 
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strandbiet 

zeewolfsmelk 

zeekool 
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H4 Mossenwerkgroep 
 
Pieter Korstanje 
f2hheipie@hetnet.nl 
 
Mossen zoeken in de sneeuw 
Het was koud en af en toe viel er nog wat sneeuw op de laatste dag van januari. Toch liet dat ons niet 
weerhouden om op stap te gaan. Gelukkig maar, want het Duin en Bosch terrein bleek leuke mossen 
te herbergen. 
 
Het beboste duin aan de oostzijde van het terrein, dat we 
als eerste bezochten, was niet soortenrijk. De vondst van 
dwergwratjesmos compenseerde dat. Vervolgens staken 
we het terrein over waar de zusterflat stond. Tot onze 
verrassing vonden we hier gewoon knopmos, gewoon 
kleimos, echt vetmos en kleismaragdsteeltje. Er bleek 
kleiige grond aanwezig te zijn, wat voor een afwijkende 
mosvegetatie zorgde. In de mosplukjes die mee naar huis 
werden genomen zat verder nog kleigreppelmos en 
muurdubbeltandmos. 
 
We liepen het duinbos in naar een luwe plek met veel stammen die fraai begroeid waren met epifyten. 
Er groeide massaal gewone haarmuts. Daartussen gewoon schijfjesmos, vliermos, gewoon 
sikkelsterretje, staafjesiepenmos en weer veel dwergwratjesmos. Een mooie plek, met ook fraaie 
korstmossen. Het was een bekende plek van pelsmos, dat er mooi ontwikkeld bij stond. Helaas is er 
duizendknoop gaan groeien dat met wortel en tak verwijderd moet worden. Een deel van de mosrijke 
stammen gaat sneuvelen. De boom met pelsmos blijft behouden. 
 
Vervolgens werd het oude kerkhofje bezocht. Hier staat boompjesmos, een echte kerkhofliefhebber. 
In totaal vonden we meer dan veertig soorten! 
  

pelsmos 

gewoon sikkelsterretje 

gerimpeld boogsterrenmos 

mailto:f2hheipie@hetnet.nl
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Aloëmos gevonden in Heerhugowaard 
In Noord-Holland is maar een handvol waarnemingen bekend van Aloëmos - Aloina aloides, een soort 
van kalkrijke kleigebieden. Omdat Noord-Holland ook aardig wat kleigebieden heeft ben ik al een paar 
jaar op zoek naar deze soort. Op een braakliggende bouwlocatie in Heerhugowaard trof ik hem 
eindelijk aan. De bodem is er over delen weinig begroeid. Op de locatie staan ook soorten als gewoon 
knopmos en kleigreppelmos. Vlak naast de groeiplaats staan weer soorten die juist een zandige, 
kalkarme bodem prefereren, zoals zandhaarmos en gewoon rimpelmos. Overigens ook erg verrassend 
om deze soorten in Heerhugowaard aan te treffen. Een bijzondere plek dus, die binnenkort door de 
Mossenwerkgroep verder onderzocht gaat worden. 
 
 

foto Jan Kersten  

verspreidingskaartje Aloëmos 

Aloëmos op de groeiplaats in Heerhugowaard 

Op een dwarsdoorsnede van het blad 

is te zien dat er op de bovenzijde van 

het blad een soort draadjes van cellen 

staan, die half afgedekt worden door 

het teruggeslagen blad. Misschien om 

het vochtverlies tijdens droge 

omstandigheden wat te beperken? 
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Heerhugowaard blijft verrassen 
Op 15 februari bezocht de Mossenwerkgroep een braakliggende bouwlocatie in Heerhugowaard. Het 
betrof de locatie waar eerder aloëmos is gevonden. Een bijzondere plek. Langs de rand van het terrein 
is zand opgebracht dat deels kalkrijk is en deels kalkarm. Verder zijn er delen die wat kleiiger zijn. Dit 
resulteert in een gevarieerde mossenvegetatie. Naast zand- en fraai haarmos, groot laddermos, groot 
rimpelmos, smaragdmos en diverse korstmossen staan er ook soorten als gewoon knopmos, 
kleigreppelmos en gesloten kleimos. Deze laatste vondst is best bijzonder voor Noord-Holland. De 
verspreiding van gesloten kleimos is vergelijkbaar met de van gewoon Aloëmos, die hier dus ook is 
aangetroffen. 
 
Verder waren de vondsten van gewoon draadmos en goudkorrelmos erg leuk op deze plek.  
 
 

 

  

gewoon knopmos bleek dikkopmos 

goudkorrelmos 

zandhaarmos 
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NHD Kruisberg 
Op 1 maart inventariseerden we een kilometerhok in het Noordhollands Duinreservaat bij de 
Kruisberg. Een afwisselend gebied met bos, duingrasland en wat menselijke activiteit. In totaal vonden 
we meer dan veertig mossoorten en brachten we twaalf korstmossen op naam.  
 
Interessante vondsten (maar al bekend uit het terrein) waren rozetmos en hakig kronkelbladmos. In 
enkele bosdelen met wat hogere luchtvochtigheid vonden we o.a. soorten al sgekroesde haarmuts, 
gewoon knopjesmos, broedkroesmos en vliermos. Verder is de zandbisschopsmuts het vermelden 
waard. 
 
 
 
  

  
rozetmos 

gekroesde haarmuts 

gewoon knopmos 

vliermos helmroestmos 
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Bossig kronkelsteeltje 
Tijdens een excursie van de Woensdaggroep werd in de duinen van Den Helder het bossig 
kronkelsteeltje ontdekt. Een zeer zeldzame soort die zo noordelijk in de vastelandsduinen nog niet was 
aangetroffen. Een week later is het gebied nogmaals bezocht. Naast nieuwe locaties van bossig 
kronkelsteeltje werden andere interessante vondsten gedaan die nieuw waren voor het gebied, zoals 
gewoon moerasvorkje, goudkorrelmos, glanzend veenmos en roodviltmos.  

 
 
 
 
  

Op Verspreidingsatlas.nl is over bossig 

kronkelsteeltje het volgende te vinden: 

Ecologie & verspreiding 

Humeuze en niet te zure noordhellingen in de 

kalkarme duinen. Het huidige voorkomen 

van Campylopus fragilisbeperkt zich vrijwel tot de 

duinen in de omgeving van Bergen, Texel en een 

locatie op Schiermonnikoog. In het 

verspreidingsbeeld is de afgelopen halve eeuw 

weinig veranderd. De spaarzame binnenlandse 

vondsten werden gedaan in vochtige 

heideterreinen. De meeste vondsten zijn echter al 

meer dan anderhalve eeuw oud en de soort zal hier 

veelal definitief verdwenen zijn. Vrij recent (1989, 

1992) werden twee populaties van Campylopus 

fragilisgevonden bij Soesterberg. De soort groeit in 

ijle zoden. De dicht bebladerde stengels en de 

droog spiraalvormig gekromde lijnvormige 

broedblaadjes zijn in het veld bruikbare kenmerken 

om de soort van Campylopus pyriformis te 

onderscheiden. Opmerkelijk is het afwezig zijn 

van Campylopus fragilis op de meeste 

Waddeneilanden. Met enige inspanning moet het 

hier toch te vinden zijn? Sporenkapsels zijn slechts 

tweemaal gevonden: in 1863 te Wollinghuizen (Gr.) 

en in 1998 bij Bergen aan Zee.  Foto: Wim de Groot 

bossig kronkelsteeltje 
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Mossenexcursie Ecodorp, 10 april 
Op 10 april bracht de Mossenwerkgroep een bezoek aan het Ecodorp. Er was nog vrijwel niets bekend 
van de mossen op dit terrein. De afgelopen jaren heeft er een metamorfose plaatsgevonden op het 
voormalige mobilisatieterrein. De meeste loodsen zijn gesloopt en een groot deel van de betonnen 
platen is verdwenen. Er is een waterpartij aangelegd en hier en daar is wat gekapt, of aangeplant.  
 
Op plaatsen waar grondverzet heeft plaatsgevonden troffen typische pioniersoorten aan, zoals 
krulmos, gewoon en klein smaragdsteeltje en slankmos. In een bossingel, die jarenlang ongemoeid is 
gebleven vonden we fraai haarmos, samen met sterrenmos, groot rimpelmos en gewoon knopjesmos. 
 
Op een schaduwrijke deel van de nieuwe waterpartij groeiden grote plakkaten parapluutjesmos. 
Verder is gewoon knikkertjesmos het vermelden waard, dat er zeer fraai bij stond. In totaal vonden we 
zesendertig soorten op het terrein.  

gewoon knikkertjesmos 
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gewoon krulmos 

parapluutjesmos 
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Leuke vondst in Schoorlse Duinen 
Heidefranjemos - Ptilidium ciliare is een soort die je af en toe tegenkomt in de Schoorlse Duinen. Een 
familielid is boomfranjemos - Ptilidium pulcherrimum. Deze soort is landelijk gezien veel zeldzamer. In 
de Schoorlse Duinen is boomfranjemos deze eeuw tot nu toe niet aangetroffen. De enige 
waarnemingen zijn van bijna 50 jaar. Daarna is de soort niet meer gevonden in het gebied.  
 
Afgelopen weekend vond ik een nieuwe groeiplaats. Een erg leuke vondst dus! Het mos groeide op 
een afstervende tak van een jonge eik. Op deze tak stonden ook gesnaveld klauwtjesmos, gewoon 
gaffeltandmos. Het mos stond er vitaal bij. 
 
   

boomfranjemos 

blad boomfranjemos 
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Bijzondere mossen langs de Nesdijk in Bergen 
Tijdens een excursie van de Plantenwerkgroep dit voorjaar was al opgevallen dat er interessante 
mossen stonden op de natuuroevers langs de Nesdijk. Op 8 november zijn we met de 
Mossenwerkgroep teruggegaan om de mossenbegroeiing op beter te bekijken. Onze verwachtingen 
werden overtroffen. We vonden soorten die we nog niet eerder tegen waren gekomen. Naast de oever 
langs de Nesdijk hebben we ook het stukje natuurontwikkeling langs het Paddenpad weer bekeken. 
 
De oevers zijn een paar jaar geleden aangelegd, deels als 
compensatie voor een stukje extra verharding dat in de 
naastgelegen wijk is aangebracht. We hebben de kant 
bekeken die noordelijk gericht is. De combinatie van schraal, 
vochtig zand, met een halfopen vegetatie op een 
noordoever is blijkbaar ideaal voor mossen.  
 
Op de waterlijn staat veel sikkelmos. Over delen wordt dit 
afgewisseld door gewoon puntmos. Opvallend is de 
aanwezigheid van verschillende veenmossoorten. We 
konden gewoon veenmos, haakveenmos en gewimperd 
veenmos op naam brengen. Waarschijnlijk staat er nog een 
vierde soort tussen. Sommige pollen veenmos waren al mooi ontwikkeld, iets wat toch wel bijzonder 
is op zo’n locatie. Tussen het veenmos stond op een enkele plek al wat roodviltmos. 
 
Iets hoger boven de waterlijn deden we een paar erg leuke vondsten. Zo stond er bijvoorbeeld violet 
trapmos, een soort die beslist niet algemeen is in Noord-Holland. Verder stond er echt vleugelmos, 
een soort die in onze omgeving nog zeldzamer is. Beide soorten werden vergezeld door andere 
levermossen, zoals gewoon maanmos en gewoon draadmos. Verder groeide er zowel gewoon als hol 
moerasvorkje. 

 
Wat wel vaker is te zien op zandige stukjes waar natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden, is het 
optreden van de pionier kroppluisjesmos. Deze groeide samen met groot rimpelmos, grijs 
kronkelsteeltje en gedrongen kantmos.  
 
In totaal vonden we 37 verschillende mossoorten, waaronder dus een paar zeldzaamheden. Daarnaast 
werden ook enkel korstmossen op naam gebracht, zoals gevorkt heidestaartje, kauwgommos en dun 
schaduwmos. 
  

echt vleugelmos, foto: Wim de Groot gewoon maanmos gewoon moerasvorkje 

haakveenmos 



30 
 

Oosterbos Heiloo geïnventariseerd 
Op 22 november brachten we een bezoek aan het Oosterbos in 
Heiloo. Het Oosterbos is een relatief jong bosje, met wat waterlopen 
en moerassige stukjes. In totaal brachten we 32 mossoorten en 10 
korstmossen op naam.   
 
De meeste soorten die we vonden, waren algemeen voorkomende 
mossen. Langs één van de paden, waar waarschijnlijk wat leemrijk 
zand was aangebracht, stond een interessantere mosbegroeiing, met 
kleigreppelmos, vergezeld door gewoon knopmos, moerassikkelmos 
en gewoon puntmos. 
 
In de bosvakken kwamen weinig epifyten voor. Hier en daar stond 
wat gewone haarmuts. Slechts op enkele bomen vonden we breed 
bomvorkje en helmroestmos. Verder is nog vermeldenswaardig het 
groot rimpelmos dat we bij een boomvoet vonden.    
 
   

groot rimpelmos 

groot dooiermos 
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De mossen van Groeve Oostermeent 
In Blad had een interessant verslag gestaan van Evert Maarschall die schreef 
over zijn ontdekkingen op plantengebied in Groeve Oostermeent bij 
Blaricum. Op 30 november heeft de Mossenwerkgroep een bezoek gebracht 
aan de voormalige zandafgraving om de mossen te inventariseren. We 
deden een aantal interessante vondsten. Omdat er nog maar weinig naar 
mossen was gekeken, waren veel soorten nieuw voor het gebied. De 
excursie begon met bevroren mossen. Door het zonnige weer zette de dooi 
gelukkig gauw in. 
 
Nat en droog 
De groeve bestaat uit droge en nattere delen. Sommige stukken, waar deze zomer nog 
klokjesgentiaan en zonnedauw te vinden waren stonden zelfs onder water. Langs de rand groeide 
hier en daar veenmos. Veenmossen zijn lastig op naam te brengen. In ieder geval vonden we 
gewimperd veenmos. Verder stond er slank, of fraai veenmos. Langs een andere oever vonden we 
kleine plukjes glanzend etagemos. Verder veel gewoon haarmos, met hier en daar moerassikkelmos 
en hartbladig puntmos. Van de levermossen vonden we hier één van de plakkaatmossen en gewoon 
moerasvorkje. 

  

veenmos onbekend 

gevorkt heidestaartje 

glanzend etagemos 

veenmossen 



32 
 

Op een stuk dat een paar jaar terug is afgeplagd vonden we gewoon draadmos. Hier stond ook een 
zeldzame soort: echt vleugelmos. In het Gooi is echt vleugelmos maar van een paar plekken bekend. 
Een leuke waarneming dus. 
 
Op de droge delen groeide veel ruig haarmos, samen met zandhaarmos en bleek dikkopmos. Enkele 
boompjes herbergden gewone en grijze haarmuts. 
 
Na de groeve werd nog een bezoek gebracht aan de naastgelegen begraafplaats en de heemtuin. De 
begraafplaats is vrij mossenrijk. Sommige graven zijn helemaal bedekt met fijn laddermos en fraai 
haarmos. Ook vonden we hier rond boogsterrenmos en op een muurtje gesteelde haarmuts. Net 
buiten de begraafplaats staat een boom met gekroesde haarmuts. De heemtuin ligt lekker in de luwte. 
Op een eikje staat hier het trio gewoon schijfjesmos, bleek boomvorkje en helmroestmos, vergezeld 
door vliermos. Er zijn verschillende biotopen gecreëerd in de heemtuin. Langs een hellinkje vonden we 
gewoon pronkmos. Dit mosje werd meegenomen en onder de microscoop bekeken, waarbij de 
broedtakjes, waar het mos bekend om staat goed te zien waren. Verder was krom platmos aanwezig. 
In totaal werden 59 soorten op naam gebracht! Het was een erg leuke excursie!  
 

  

groot laddermos bronsmos (let op de rode stengels) 

graf overgroeid met fraai haarmos en fijn 

laddermos 
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H5 Strandwerkgroep 
 
Henk Witte 
witte43@gmail.com 
nieuwsbrief “De Knorhaan” 
 
Inleiding 
Iedere maand gaat de strandwerkgroep op excursie naar een stukje Nederlandse kust. Meestal binnen 
de provinciegrenzen maar regelmatig gaan we ook naar zuidelijker kusten met een geheel ander 
karakter. Dit jaar naar de Zandmotor (tussen Den Haag en Hoek van Holland), de Tweede Maasvlakte 
en de Brouwersdam (tussen Goeree en Schouwen). De excursie naar de Marinehaven  moest helaas 
worden afgeblazen vanwege te slechte weersverwachtingen. De aandacht gaat uit naar aangespoelde 
of ter plaatse levende schelpen, wieren, kwallen, holtedieren, vissen, enz., enz., kortom alle 
levensvormen die bij de kust horen.  
 
De waarnemingen worden gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief De Knorhaan. Deze wordt ook 
verstuurd naar  het “Centraal Systeem” van de Strandwerkgemeenschap van de KNNV, de NJN en de 
JNM. De meest recente nummers van De Knorhaan zijn te vinden op de website van de KNNV, afd. 
Regio Alkmaar. 
 
Bergen aan Zee (Noord), 13 januari 2019 
Naast 4 eikapsels van de Hondshaai en 22 van de Stekelrog werden 3 eikapsels gevonden van de 
Gevlekte rog en 1 van de Golfrog. Op één van de eikapsels bevonden zich kolonies van het Harig 
kantmosdiertje. In een stuk veen zat een complete Witte boormossel. De Grijze tapijtschelp was 
aanwezig met 3 exemplaren. 
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Petten, 10 februari 2019 
Een beperkte soortenlijst deze keer. De leukste 
waarnemingen waren een mooie klep van de wijde 
mantel en twee eikapsels van de gevlekte rog. 
Een week eerder nam Herman Walvis van dit zelfde 
strand wat zeewater mee met diverse soorten 
plankton. Hij fotografeerde o.a. een poliepje van een 
soort zeedraad (Obelia). Op het strand is zeedraad, 
een hydropoliep, vaak te vinden in bossen 
“apenhaar”. Voor de voortplanting produceren ze 
kleine kwalletjes (medusen). 
 
Tweede Maasvlakte, 10 maart 2019 
Door het stuivende zand zagen we minder schelpen dan gebruikelijk. Desondanks hadden we nog wel 
een leuke soortenlijst met b.v. 2x Wijde mantel, 1x Bonte mantel (fragmenten vrij algemeen), enkele 
Paardenzadels, vrij algemeen Grote astarte, 1x topfragment Zwinkokkel, vrij algemeen Geknobbelde 
hartschelp, enkele slotfragmenten van de Brede strandschelp, 1x Pleistocene strandschelp, 1x 
Geplooide zonneschelp (en 2 fragmenten), 5x Grijze tapijtschelp, 3x Dichtgestreepte artemisschelp, vrij 
algemeen Korfmossel. In de categorie “overig” zorgde een grote zware mammoetkies voor veel 
enthousiasme. Een Zwarte doodgraver, een aaskever met een voorkeur voor vogelkadavers, hadden 
we nog niet eerder op een strand gevonden. Ook lagen er weer bruine stenen, bestaande uit limoniet, 
gemineraliseerde klei met ijzer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                        

  

Oester, Wijde mantel. Grote astarte, Noorse hartschelp 
(juveniel), Bonte mantel, Dichtgestreepte artemisschelp, 
Geplooide zonneschelp. 

 

zwarte doodgraver 

mammoetkies 
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Zandmotor, 7 april 2019 
Het blijft een mooi excursiegebied, zeker bij oostenwind omdat langs de zeereep dan veel klein spul te 
vinden is. Van de buikpotigen kunnen onder andere worden genoemd: 1x Vliezig drijfhorentje, 2x 
fragment Gewone penhoren,  15x Gewone wenteltrap, 1x Gekielde cirkelslak, 1x  Ongevlekt 
koffieboontje, 4x Geschubte stekelhoren, Kleine fuikhoren vrij algemeen, 17x Gewone trapgevel en 2x 
Spoelhoren.  
 
Van de tweekleppigen vonden we 46 soorten, waaronder enkele Bonte mantels, enkele Paardenzadels, 
2x Dubbeltjesschelp, 1x Zwinkokkel, 1x Gedoornde hartschelp, Geknobbelde hartschelp: fragmenten 
algemeen en enkele gaaf, Brede strandschelp 1x fragment, Pleistocene strandschelp fragmenten vrij 
algemeen, Sabelschede 6x fragment, Grote zwaardschede 2x fragment, Kleine platschelp 9x, Geruite 
tapijtschelp 6x, Filipijnse tapijtschelp 1x doublet, Gewone artemisschelp 2x, Dichtgestreepte 
artemisschelp 1x, en Geplooide rotsboorder 1x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den Helder (Duinoord), 19 mei 2019 
Op het strand lagen opmerkelijk veel vervellingen van de Gewone strandkrab. De Kleine zwaardschede 
was er vrij algemeen, zowel oud en recent. Van de duidelijke Eemfossielen was alleen de Grijze 
tapijtschelp aanwezig.  
 
Op het punt van omkeren lag gelukkig (grof) gruis. Thuis leverde dit o.a. op: 1x Melkwit 
traliedrijfhorentje, 6x Muizenkeuteltje (nog een Eemfossiel), 1x Gewone wenteltrap, 3x Gekielde 
cirkelslak, Gevlochten fuikhoren 4x juveniel, 7x Kleine platschelp en 2x Zandschelp (3 en 4 mm).  
  

geruite tapijtschelp 

kleine fuikhoren pleistocene strandschelp 
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Petten Noord, 16 juni 2019 
De plek met de meest interessante waarnemingen diende zich al snel aan. Tussen zwarte stukjes hout 
lagen duizenden mini-mosseltjes maar verder weinig schelpen. Toch vonden we hier een recent (niet 
fossiel) exemplaar van het Ongevlekt koffieboontje en ook nog twee fragmenten van het Schepje.  
 
Overal langs de vloedlijn waren mini-zeesterretjes te vinden, vaak op een stukje hout. Verder zagen we 
o.a. enkele kolonies Penneschaft, 1x Zeedennetje, minimaal 10 Goudkammetjes, 2x Vliezig 
drijfhorentje, 2x Muizenkeuteltje, 4x fragment Messchede, 2x Kleine platschelp, 2 grote fragmenten 
van de Geruite tapijtschelp en een vis, later gedetermineerd als Vijfdradige meun.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vijfdradige meun 

ongevlekt koffieboontje 

venusschelp 
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Hargen aan Zee, 21 juli 2019 
Opvallend was de aanwezigheid van 6 soorten mesheften. Naast de 
algemene Amerikaanse zwaardschede vonden we 1x fragment 
Grote zwaardschede, vrij algemeen de Kleine zwaardschede (zowel 
oud als recent), 2x fragment Groot tafelmesheft, 1x slotfragment 
messchede en 3x fragment Sabelschede. Ook vonden we o.a. 5x 
Muizenkeuteltje, 1x Paardenzadel, 1x Bonte mantel, 1x 
Geknobbelde hartschelp, 4x Kleine platschelp waarvan één doublet, 
vrij algemeen Grijze tapijtschelp, 1x fragment Geruite tapijtschelp en 
een slotfragment van de Pholade. Ook lagen er vijf rugschilden van 
de Gedoornde zeekat.  

 

IJmuiden, 18 augustus 2019.  
Leuke vondsten waren een poot van de Fluwelen zwemkrab, 18 rugschilden van de Helmkrab en een 
Kleine heremietkreeft in een Gevlochten fuikhoren. Zoals vaker op dit strand vonden we naast enkele 
“gewone” Japanse oesters een “ouderwetse” Portugese oester. Verder lag er o.a. een Gewone 
wenteltrap, twee recente fragmenten van de Kleine zwaardschede, een topfragment van de 
Messchede, een Gewone zeeappel en een Gewone slangster.  De Gewone tapijtschelp (ook als doublet) 
was hier vrij algemeen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gedoornde zeekat 

gevlochten fuikhoren met muiltje 

tepelhoren met muiltje zaagje met zeepok 

nonnetje 
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Bergen aan Zee, 27 oktober 2019 
Schelpengruis ontbrak maar we vonden desondanks één 
Ovaal zeeklitschelpje. De grote zandopspuiting vóór de 
Hondsbossche Zeewering heeft hier o.a. recente 
fragmenten van het Groot tafelmesheft aangevoerd. 
Ook nu vonden we er weer enkele. Andere “mesheften” 
naast de algemene Amerikaanse zwaardschede: 
fragmenten Kleine zwaardschede (vrij algemeen, zowel 
oud als recent), 1x fragment Grote zwaardschede en 1x 
fragment Messchede. De Grijze tapijtschelp, een 
uitgestorven fossiel uit het Eemien, is hier nog steeds 
algemeen. Daarnaast troffen we een fragment aan van 
de Geruite tapijtschelp, eveneens een fossiel. Na veel 
discussie zijn de drie zeenaalden bestempeld als Kleine 
zeenaald.    

 

 

Brouwersdam, 17 november 2019 
De meeste vondsten zijn van het Noordzeestrand van Schouwen t/m de inlaat van het 
Grevelingenmeer. Vondsten met aanduiding “De Punt” hebben betrekking op de zuidpunt van Goeree 
(oever van het Grevelingenmeer nabij de Brouwersdam). 
 
Bij De Punt zagen we o.a. een mooie tak Viltwier (groenwier), enkele levende exemplaren van de 
Oesterdief (bruinwier), zeer algemeen Japans bessenwier (bruinwier) en zeer algemeen Veelvertakt 
pluimwier (roodwier). Op beide locaties was de Slibanemoon levend aanwezig. Op Schouwen ook de 
Paardenanemoon. Van de kreeftachtigen vonden we twee Blaasjeskrabben en een Mosselkreeftje. Op 
het strand lagen veel stukjes van het Harig kantmosdiertje en één stukje Grijze zeevinger. De Gewone 
zeeappel troffen we levend aan in een poeltje en tweemaal leeg op het strand. Van de zakpijpen vonden 
we de Doorschijnende zakpijp, de Slingerzakpijp en de Gesterde geleikorst. 
 
De weekdieren waren uiteraard weer goed vertegenwoordigd. Een greep uit deze groep: Gewone 
schaalhoren veel levend op dam en enkele lege hoedjes, Gekleurde schaalhoren 1x (40 mm), 
Scheefhoren 2x, Brakwateralikruik 4x, Gray’s kustslakje 1x, Melkwit traliedrijfhorentje 30x, Vliezig 
drijfhorentje 5x, Klein drijfhorentje 3x, Spits drijfhorentje 5x, Muizenkeuteltje 1x, Gewone wenteltrap 
vrij algemeen, Witte wenteltrap 7x, Gekielde cirkelslak 24x,  Purperslak bij inlaat enkele levend maar 
veel lege horentjes (wel vastzittend), Kleine fuikhoren 1x, Gewone trapgevel 5x, Klein traliehorentje 1x, 
Melkwitte arkschelp vrij algemeen, Gewone paardenmossel 1x vers juveniel, Wijde mantel 4x juveniel, 
Bonte mantel 1x fragment, Paardenzadel 3x, Grote astarte 1x fragment, Astarte incerta 1x (hoogte 10 

kleine zeenaald 

fragment geruite tapijtschelp 



39 
 

mm, lengte 11 mm), Klein tafelmesheft 1x doublet, Kleine platschelp 1x, Witte dunschaal vrij algemeen, 
Prismatische dunschaal 1x, Glanzende dunschaal 1x? (qua vorm gelijkend maar top ligt wat ver uit het 
midden), Korfmossel vrij algemeen, Korfschelp 1x, Strandgaper 2x (bij De Punt 1x met groeiafwijking), 
Noordse rotsboorder 2x. Tot slot enkele zoetwatersoorten: Bataafse stroommossel 2x, Vijver-
pluimdrager 2x, Platte pluimdrager 1x en Zoetwaterneriet 1x. 
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Bataafse stroommossel 
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Wijk aan Zee, Noordpier, 1 december 2019 

Op de pier vonden we algemeen Klein darmwier, Kleine zee-eik en Purperwier. Minder algemeen 
Kernwier en Paardenanemoon. Op het strand van de kreeftachtigen o.a. een Glad porseleinkrabbetje  
op een stuk touw. Van de weekdieren kunnen worden genoemd  Spoelhoren 1x fragment, Gedoornde 
hartschelp 1x (hoogte 58 mm), Gewone mossel algemeen, ook doubletten en levend, Grote 
strandschelp vrij algemeen, 3x doublet waarvan 1 met vleesresten, Gewone otterschelp vrij algemeen, 
ook doubletten, soms met vleesresten, Zaagje algemeen, ook doubletten, soms levend en Gewone 
Venusschelp enkele, ook 1x levend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                   

 

 

 

 

 

 

  

gedoornde hartschelp 

 

otterschelp 

 



41 
 

H6 IJsvogels 
 
Rutger Polder 
1815JK232@hetnet.nl 
 
Inleiding  
Het was een zeer gunstige winter voor de enkele IJsvogels die in 2018 tot broeden kwamen. De 
juveniele beesten van 2018 hadden de territoria voor het uitzoeken en dat deden ze dan ook. In het 
vorige verslag schreef ik dat op de Hortus Alkmaar al weer snel in 2018 een paartje aanwezig was dat 
dit jaar twee broedsels grootbracht. Het broeden verliep erg vreemd want na het tweede broedsel 
leek het stel zich onmiddellijk te installeren voor weer een nest. Het bleef echter heel lang bij balts en 
proefnesten. De vogels waren niet schuw want vanuit de schuilhut konden vele bezoekers plaatjes 
maken terwijl de vogels vlak voor de hut zaten. Waarschijnlijk hebben de juvenielen uit het eerste nest 
de plaats ingenomen van de mogelijk gesneuvelde ouders? Wie zal het zeggen? Ze waren in ieder geval 
gewend aan activiteiten in de hut.  
 
Werkzaamheden 
De IJsvogelwerkgroep heeft op 1 dag wanden geschoond. Enkele zeer ijverige leden hebben meer 
gedaan. Zo hebben Peter Stoop en Arjen Dekker op verschillende plekken in Heiloo, Alkmaar en Bergen 
wanden geschoond en zelfs nieuwe aangebracht. Gelukkig had dit ook resultaat. Peter heeft dit najaar 
een nieuwe wand aangelegd langs de Voert, waar het PWN herinrichting deed. Er zijn al IJsvogels bij 
de wand gesignaleerd. 
Monitoring blijft een geduldig werk en meestal is het geen probleem om baltsende IJsvogels in het 
begin van het seizoen te spotten, maar om te beoordelen of er echt jongen zijn grootgebracht is 
lastiger. 
 
Resultaat 
Baltsen is in ieder geval gezien in de Oudorperhout, de Egmonderhout, bij de gasfabriek en op de 
Hortus, terwijl er binnen de datumgrenzen waarnemingen zijn van de Groene Voet. Verder zijn buiten 
Alkmaar geldige waarnemingen bekend uit het Rijk der Duizend Eilanden (Langedijk), Bergen, de 
Zeeweg in Heiloo en zijn er twee broedsels grootgebracht in Heerhugowaard. 
Resultaat: Alkmaar met 6 territoria: Hortus Alkmaar, Egmonderhout, Oudorperhout, Rekerhout, De 
Groene Voet (30 mei zag Victor van der Valk een juv. gevoerd door oudervogel) en bij de Gasfabriek 
werd het succesvol uitvliegen van 4 jongen gemeld. Alleen de paren in Oudorp en in de Rekerhout 
waren waarschijnlijk niet succesvol. 
Heiloo: langs de Zeeweg op de vaste plek. Helaas is niet zeker of dit succesvol was. 
Bergen: Op landgoed  Karperton wordt ook een stel vermoed.  Mogelijk een territorium. 
Heerhugowaard: in het vroege voorjaar zagen Peter en ik IJsvogels langs de watergang op de hoogte 
van de Woestijnvaraan, echter later niet meer. In de tuin van Cees Verkerke aan de Beukenlaan zijn 
twee nesten grootgebracht. 
Langedijk: het eiland naast de Roerdomp leverde in ieder geval een territorium op met een 
waarschijnlijk broedsucces. De broedgevallen van Castricum worden niet meer opgenomen wegens 
een eigen ijsvogelwerkgroep. 
 
Hiermee komt het aantal op 10 territoria waarvan er in ieder geval 4 met zekerheid succesvol waren. 
Het aantal waarnemingen in NH tussen 1 april en 15 mei 2019 was 326. Hiervan maar 9 in onze regio. 
De meeste waarnemingen betrof Groot Amsterdam. In 2018 waren in Noord-Holland in diezelfde 
periode 155 meldingen. Op de vinkenbaan in Castricum bleken in 2019, 13 ijsvogels te zijn geringd; in 
2018 waren het 14. 
 
 

mailto:r.polder1@hetnet.nl
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Overzicht territoria/broedparen per gemeente vanaf 1999 tot en met 2019 

 

Graag wil ik eenieder hartelijk bedanken die geholpen heeft met het onderhouden en maken van 
wanden; doorgeven van waarnemingen; het monitoren en het insturen van foto’s. 
R. Polder 
 

 
foto: R. Polder 

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Alkmaar 1 1  1 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1 2 3? 5 9 13 0 6 

Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 4 5 1 1 

Castricum/Limmen     1 1 1 1 1 2  1    1 2 3 3 0 nvt 

Bergen        2 1 1 1 1 1 1 1? 1 5 6 5 0 1 

Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   1? 4 3 2 0 1 

Langedijk        2 2 2   2 1 1 2 4 3 4 1 1 

Obdam          1 1 ?     1 1 2 0  

totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3 4? 8? 22 29 34 2 10 
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H7 Duizensoortendag 
 

Op 29 juni vond de duizensoortendag plaats in Den Helder. Een bbijzondere prestatie waar veel 
KNNV-ers aan mee hebben gewerkt.    
 
Het was stralend mooi weer en lekker warm op 29 juni. In combinatie met een leuk gezelschap en 
meer dan duizend planten- en diersoorten die zich lieten zien, leverde dit een zeer geslaagde dag op. 
Er waren diverse specialistische excursies, er werd druk naar waterbeestjes gevist en buiten dat 
waren veel mensen zelf actief met het invoeren van waarnemingen. 
 
Net als vorig jaar liep de spanning langzaam op. Op de site van Waarneming.nl was een 
Bioblitzpagina aangemaakt, waarop de waarnemingen langzaam binnendruppelden. Toen De 
Helderse Vallei aan het eind van de middag haar deuren sloot, waren we er nog lang niet. Het zwoele 
weer zorgde voor een spectaculaire nachtvlindernacht, waardoor we over de duizend soorten 
schoten. Niet alles kon direct op naam worden gebracht. Dat betekende dat de lijst met soorten na 
de 29e nog een tijdje door bleef groeien. De teller is uiteindelijk op 1.127 soorten terecht gekomen. 

 

Waarnemers 
Er zijn op 29 juni door 25 waarnemers waarnemingen ingevoerd, met een totaal van 1.996 
waarnemingen die dag. Een aantal soorten is dus meerdere keren gezien. Topscoorder was Mario 
Renden, die goed was voor 572 waarnemingen. Er staan veel nachtvlinders, vliegen en andere 
insecten op zijn naam. Zijn strategie is om veel foto’s te maken en die thuis op naam te brengen. Op 
de tweede plek staat Pieter Korstanje, met ca. 400 waarnemingen, van vooral planten, mossen en 

Bron: De Helderse Vallei 
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vogels. Op de derde plek staat Gerrit Welgraven, die om 6.51 uur zijn eerste waarneming deed van 
de gehoornde klaverzuring, bij hem in de buurt. Een aantal vogelaars is zich waarschijnlijk niet eens 
bewust van geweest dat hun waarnemingen bij hebben gedragen aan het totaal. 
 
Leukste namen 
Wanneer je lange soortenlijst doorneemt, valt op dat veel soorten bijzondere Nederlandse namen 
hebben. Bij veel soorten verwijst de naam naar het uiterlijk, of naar de omstandigheden waaronder ze 
leven. Zo verwijzen de namen bramenbladroller, lindespanner en ligusterpijlstaart naar de favoriete 
planten van deze nachtvlinders. De pinokkiomot heeft een lange neus. En de aangebrande valkmot 
heeft inderdaad met zijn vleugels te dicht bij het vuur gezeten, waardoor ze een bruine rand heeft 
gekregen. 
 
Sommige namen zijn wat misleidend. Zo kunnen het pinguintje en de hyena vliegen; is de herfstvlieg 
al in de zomer te zien en vind je zelden een nonnetje en een volgeling bij elkaar.  
 
Het waterdraakje en de achtogige bloedzuiger klinken bloeddorstig en wil ik niet graag tegenkomen. 
Sommige spinnen hebben de naam van een zeerover gekregen. Poelpiraat, kleine dikkaak en 
strekpoot, zul je echter weinig op schepen vinden. Tenslotte is een aantal soorten niet zo braaf 
geweest. Valse voszegge,  valse viervlekbolkopwants en vals dooiermos hebben blijkbaar niet eerlijk 
gespeeld. 

 
Zeldzaamste soorten 
Er zijn heel veel planten- en diersoorten waargenomen. De meeste soorten komen algemeen voor. 
Maar er is ook een aantal zeldzaamheden aangetroffen. Zo is op de begraafplaats Klimopbremraap - 
Orobanche hederae gevonden. Deze faaie soort is ook bij het station te vinden. Verder zijn 
zeewolfsmelk - Euphorbia paralias, zwartmoeskervel - Smyrnium olusatrum, en zeevenkel - Crithmum 
maritimum gevonden. Er is ook een zeldzame nachtvlinder gevonden, de wolfspootoogklepmot - 
Pseudopostega auritella. Tenslotte is de Roze Runenkorst - Phaeographis smithii de meest zeldzame 
korstmossoort die is ontdekt 
 
 
  

klimopbremraap 

wolfspootoogklepmot 

foto: Peter Das 

https://waarneming.nl/species/25422/observations/
https://waarneming.nl/species/25422/observations/
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Statistieken 
Op Waarneming.nl is een Bioblitzpagina te vinden waarop alle waarnemingen van de 
duizendsoortendag worden gepresenteerd. Er is te zien hoeveel soorten er zijn waargenomen en er 
is een kaartje te vinden met de locaties van alle waarnemingen. 

Planten 31% 

Geleedpotigen overig 3% 

Weekdieren 3% 

Wantsen en 

cicaden 8% 

Bijen, wespen 

en mieren 3% 

Kevers 5% 

Nachtvlinders en 

micro’s 22% 

Vliegen en 

muggen 5% 

Mossen en korst- 

mossen 6% 

Vogels 7% 

Overig 7% 


