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De redactie leeft met de seizoenen. In de maanden dat we aan 
een volgend seizoen beginnen, verschijnt er een Blad. Twee 
maanden vòòr verschijnen gaan we aan de slag om dat Blad 
weer inhoud te geven en samen te stellen. Dat hebben we 
hoofdzakelijk online gedaan als gevolg van de maatregelen 
rond het Covid-19 virus. De inhoud bestaat voornamelijk uit 
ingezonden verhalen en foto’s van leden van een van de vereni-
gingen. De ene vereniging is het IVN. Zij gaan vaak op pad met 
geïnteresseerden door de natuur van Noord-Kennemerland. 
Het rondleiden is bijna een jaar op een laag pitje gekomen. 
De hoop is dat we met het groeien van de planten het vuurtje 
weer kunnen aanwakkeren en de paden kunnen opzoeken met 
belangstellenden. Dat geldt ook voor de andere vereniging, 
de KNNV. Individueel kun je wel op zoek naar de diversiteit van 
plant, paddenstoel, mos en korstmos. Het is mooi wanneer 
je enthousiasme wordt overgenomen door de volgers in de 
rondleiding. Gezien het feit dat velen onder ons een ‘natuurlijk’ 
leven zijn blijven volgen, zal het virus (Covid-19) geen vat op 
ons hebben gekregen. Dat is gezondheid. Gezonde lucht is 
daarvoor ook belangrijk en dat hebben we gelukkig kunnen 
opsnuiven. Met ons vele anderen, moe van het thuis zitten, wer-
ken, lezen, televisie kijken, niet op familiebezoek gaan, niet naar 

het pretpark kunnen. Massaal zijn we de natuur ingetrokken. Zo 
massaal, dat de bereikbaarheid van strand, duin, bos, soms werd 
verhinderd door rood-witte hekken en verkeersregelaars. Zo 
groot is de drukte in Schoorl, zeker op zondag, dat automobilis-
ten hun auto nergens kwijt kunnen. Allicht zult u, lezer, niet tot 
die categorie van parkeerplaats zoekende automobilist beho-
ren. De Schoorlse Duinen zijn ons ‘thuisland’. In dit Blad vindt u 
een tweetal artikelen over de Schoorlse Duinen. Het ene artikel 
vertelt ons wat er allemaal groeit en bloeit in het zo’n 10 jaar 
geleden verbrand gebied. Het andere artikel geeft een beeld 
in de mechanische ontmanteling van een naaldbomengebied. 
Daarnaast komen kevers, stinzenplanten, boommarters, zeekool, 
padden en de Alkmaarder Hout aan bod. Ik wens u veel lees-
plezier. En na het lezen is het wellicht een idee uw natuurerva-
ringen op schrift te stellen, de foto’s erbij te zoeken en naar de 
redactie te sturen.

mailto:keatkho%40gmail.com?subject=
mailto:redactiebladivnknnv%40gmail.com?subject=
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Omstreeks halfvijf, wij waren net even binnenshuis, hoorden 
wij een oorverdovend lawaai van eksters, gaaien, zwarte 
kraaien, merels enz. Dat is niet zo bijzonder, vaak is een rond-
struinende kat de oorzaak van het alarm. Een enkele keer in 
het verleden was een ransuil de aanleiding tot zo’n oorverdo-
vend alarmkoor. Daarom toch maar even kijken …….
In een grote en hoge lijsterbes vol met blad en bessen 
bewoog een donker slank dier. Zonder bril en zonder kijker 
deed het een onderdeel van een seconde denken aan een 
klein aapje zoals wij die in Peru en Costa Rica wel eens zagen. 
Maar nu was het een boommarter! Zo maar in je tuin!
De boommarter was heel actief lijsterbessen aan het eten. 
Tussen het dichte gebladerte behendig graaiend, grijpend en 
rekkend naar hoger hangende trosjes.  

Snel werden een verrekijker en een camera gehaald. Echte 
haast was niet geboden, want de boommarter had het zo 
druk en dácht niet aan vertrek. Van dichtbij, een metertje of 
tien, vijftien, liet hij zich goed bekijken. Met zijn buik vol ver-
dween de boommarter in een aanliggende tuin. Zijn bezoek 
was éénmalig. 

Enkele dagen later verscheen een artikeltje in Natuurberich-
ten.nl dat ging over de uitbreiding van boom- en steenmar-
ters in stedelijke gebieden. Er werd ook over het voedsel van 
de beide martersoorten geschreven en expliciet werd bij 
steenmarter verteld dat het dier graag lijsterbessen eet….. 
Zou onze boommarter dan toch misschien een steenmarter 
zijn geweest? Ervaring met beide soorten heb ik niet. De bef 
van onze marter was een beetje smoezelig wit en niet klein.
Richard Witte van het ecologisch adviesbureau Endemica 
meldde desgevraagd na raadpleging van fotomateriaal dat 
de gele gloed van de bef, het niet ver doorlopen van de bef 
en de licht omzoomde oren bij een boommarter horen.
De gedachte aan een steenmarter is overigens niet zo 
vreemd. In BLAD 56 van maart 2019 vermeldt Bastiaan Schuit 
een waarneming van een steenmarter in het Noordhollands 
Duinreservaat (o.a. oktober en november 2018, februari 2019). 
In juli 2018 werd een exemplaar aangereden in de Diepsmeer-
polder bij Warmenhuizen. Een steenmarter aan de Kapellaan 
hád zo maar gekund… 

Over boommarters in Bergen hoor je zo af wel dat er een stel-
letje in het Oude Hof, het Bergerbos, verblijft. Het bos langs 
de Meerweg is onderdeel van het Bergerbos.

foto's Jan Stok

Eerdere waarnemingen zijn er ook. In de tuin aan de Meer-
weg werd in augustus 2000 een marter gezien, dat zal een 
boommarter zijn geweest.  

Van het Zuiderboschje (tussen Lijtweg en Verlengde Geest-
weg), gelegen bij de Wasserij Dubbel Blank, werd een aantal 
jaren geleden (de waarnemer is het jaar ontschoten) gemeld 
dat een marter houtduifnesten bezocht. Dat is waarschijnlijk 
een boommarter geweest. 

Een pruimenboom ergens aan de Zwarteweg (NHD) was tot 
en met 2019 een vaste verblijfplaats van een boommarter. 

Jan Stok maakt melding van boommarter(s) langs de Om-
loop in Schoorl. Dat is enkele kilometers van de Kapellaan. In 
2015 vond hij een vrouwtje en twee jongen in een nestboom 
in de nabij gelegen Schoorlse duinen. 

Boommarters  in Bergen NH

...mazzel als je die ziet...

Het bleef niet bij dat ene bezoek want de dagen daarna wa-
ren drie of vier boommarters vaste prik en dat stimuleerde 
een aantal liefhebbers, die met kijker en camera zittend op 
comfortabele stoelen, de marters verwachtten tussen 16.00 
en 21.00 uur. Soms tevergeefs…..
Een eerste foto vertoonde een boommarter met iets groots 
in zijn bek. In eerste instantie leek dat een appeltje maar 
werd daarna gedetermineerd als pruim van het ras Opal. 
Bij enig onderzoek bleek verderop in de buurt een boom 
te staan vol met rijpe pruimen; kennelijk het doel van de 
marters. De boommarters werden niet meer gezien nadat de 
pruimen waren geconsumeerd.

In 2016 (26-10) was er op enig moment in een frisse ochtend 
een enorm lawaai van eksters, gaaien kraaien en kippen in 
een tuin aan de Natteweg, aan de rand van het open weide-
landschap aan de oostkant van Bergen NH. Kleinzoon Tijn 
is rap met zijn mobiel én koestert de huiskippen. Dat is een 
goede kombinatie, want hij filmde vanuit de woonkamer een 
boommarter die de tuin bezocht en onder meer belangstel-
ling toonde voor de inhoud van het kippenhok. Uiteindelijk 
verdween de boommarter en zijn bezoek was eenmalig.
Op 24 augustus 2020 verbleven wij op onze tuin aan de Ka-
pellaan te Bergen. De Kapellaan is gelegen aan de zuidoost-
kant van Bergen, direct aan het open weidelandschap aldaar. 

Eind augustus begin september 2020 werden wij in de na-
middag gebeld door een zéér enthousiaste, terughoudend 
uitgedrukt!, dochter die op de Meerweg in Bergen woont. 
De Meerweg grenst direct aan het Bergerbos inclusief het 
landgoed het Oude Hof. De boodschap was helder: kom 
direct, er zijn hier vier boommarters in mijn tuin. Sneller 
dan de wind met kracht 9 in de rug arriveerde ik op de 
Meerweg en wat ik nooit eerder zag: vier boommarters, 
twee grote en twee kleine, bewogen snel en behendig 
door de boomtoppen en takken en verdwenen in zuidoos-
telijke richting, verder de bebouwing in.

— Tekst:Rob Monsees
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Ontwikkeling ‘grijs duin’ op voormalige 
naaldboslocaties in de Schoorlse duinen

zandblauwtje 2.

Opname 1 (foto Eva Pauw)

Opname 3

Opname 2

2015 met onderzochte delen.

2000 voor de brand

In de periode 2009-2012 zijn er in de Schoorlse duinen een 
aantal grote duinbranden geweest. Daarbij verbrandden 
onder andere stukken naaldbos, loofbos en heide. Op de 
locaties waar naaldbos stond heeft Staatsbosbeheer het 
verbrande hout en de stobben verwijderd. Vervolgens is 
ook de overgebleven humuslaag afgevoerd. Doelstelling 
was op deze plaatsen ‘grijs duin, kalkarm’ (H2130B) te ont-
wikkelen. Dit is een prioritair habitattype in de Schoorlse 
duinen, waarvoor een uitbreidingsdoelstelling geldt. Acht 
jaar na de ingreep hebben we op drie locaties gekeken 
naar de spontane vegetatieontwikkeling. Van iedere loca-
tie is een Tansley-inventarisatie gemaakt. 

Zandblauwtje 1 (Cor ten Haaf)

foto Jan Stok

De waarneming van vier boommarters “twee grote en twee 
kleine” aan de Meerweg te Bergen NH doet je al snel denken 
aan twee oude dieren met twee jongen maar boommarters 
leven solitair. Enkel in de paartijd zijn mannetjes en vrouw-
tjes korte tijd samen. De paartijd valt in de periode juli-au-
gustus. Er is dus een overlap van vrouwtjes met jongen. Er 
kan dus best sprake zijn van een vroege vrijer, in voor een 
nieuw avontuur! 

Hoe dat ook is, boommarters lijken tot de vaste gasten van 
Bergen NH te horen. Maar je hebt geluk als je ze op je gemak 
kan bekijken en de meeste kans daartoe is in de zomermaan-
den als de vrouwtjes meer voedsel voor haar jongen moet 
vangen of oogsten! 

Onder meer de volgende personen hielpen mij aan informa-
tie: Rina Klous, Sander Lagerveld, Marleen Monsees, Bastiaan 
Schuit, Tijn van Splunder, Jan Stok, Richard Witte. 
Jan Stok leverde fraaie foto’s van een boommarter in 
Schoorl. Tijn van Splunder leverde een bewijsfoto van een 
boommarter in zijn tuin. Dank allemaal!

E: rob.monsees@xs4all.nl

foto Tijn van Splunder

6

— Tekst:Theo Baas, Cor ten Haaf en Eva Pauw

mailto:rob.monsees%40xs4all.nl?subject=
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De botte
— Tekst:Peter Boer

Tansley-schaal
s - sparse - zeldzaam voorkomend

r - rare - spaarzaam voorkomend

o - occasional - hier en daar voorkomend

f - frequent - frequent voorkomend

a - abundant - abundant voorkomend

d - dominant - dominant voorkomend

l - local - lokaal (alleen in combinatie met f,a of d)

Opnamenummer 1 2 3

Bedekking lage struiken (%) 4 2 2

Bedekking hoge kruiden (%) 6 8 4

Bedekking lage kruiden (%) 50 40 60

Bedekking moslaag (%) 1 30 3

Ned_naam

Agrostis capillaris lf o o Gewoon struisgras

Ammophila arenaria r lf o Helm

Betula pendula r r Ruwe berk

Calamagrostis epigejos lf f f Duinriet

Calluna vulgaris lf lo Struikhei

Carex arenaria f f f Zandzegge

Cerastium semidecandrum r lf Zandhoornbloem

Corynephorus canescens a f f Buntgras

Echium vulgare s s Slangenkruid

Empetrum nigrum r Kraaihei

Chamerion angustifolium o o o Wilgenroosje

Erodium cicutarium s. dunense r r Duinreigersbek

Holcus lanatus s Gestreepte witbol

Hypochaeris radicata f f f Gewoon biggenkruid

Jasione montana o f o Zandblauwtje

Koeleria macrantha r Smal fakkelgras

Lotus corniculatus v. corniculatus r o r Gewone rolklaver

Molinia caerulea s Pijpenstrootje

Plantago lanceolata s lo o Smalle weegbree

Prunus serotina r r r Amerikaanse vogelkers

Quercus robur r r r Zomereik

Rumex acetosella lf f f Schapenzuring

Senecio viscosus s Kleverig kruiskruid

Spergula morisonii r Heidespurrie

Teesdalia nudicaulis lf lf r Klein tasjeskruid

Festuca filiformis lf f f Fijn schapengras

Rubus fruticosus ag. lf lo o Gewone braam

Pinus nigra lo s Zwarte den

Taraxacum sectie Ruderalia s r Gewone paardebloemen

Brachythecium albicans r Bleek dikkopmos

Campylopus introflexus o o Grijs kronkelsteeltje

Ceratodon purpureus lf a f Gewoon purpersteeltje

Dicranum scoparium r Gewoon gaffeltandmos

Polytrichum formosum o Fraai haarmos

Polytrichum juniperinum lo r r Zandhaarmos

Cladonia cervicornis r r Gewoon stapelbekertje

Cladonia rangiformis r r Vals rendiermos

Achillea millefolium r Gewoon duizendblad

Aira praecox f f Vroege haver

Arenaria serpyllifolia r Gewone zandmuur

Calluna vulgaris lo Struikhei

Crataegus monogyna r Eenstijlige meidoorn

Crepis capillaris r Klein streepzaad

Festuca arenaria r Duinzwenkgras

Festuca rubra lo Rood zwenkgras s.s.

Hieracium umbellatum o o Schermhavikskruid

Hypericum perforatum r Sint-Janskruid

Medicago lupulina r Hopklaver

Rosa rugosa s Rimpelroos

Rubus caesius r Dauwbraam

Salix repens r s Kruipwilg

Cytisus scoparius r Brem

Trifolium campestre o Liggende klaver

Trifolium dubium o Kleine klaver

Veronica officinalis r Mannetjesereprijs

Viola canina o s Hondsviooltje

Senecio jacobaea s. dunensis s Duinkruiskruid

Cladonia grayi r Bruin bekermos

Rosa pimpinellifolia r Duinroosje

Cytisus scoparius r Brem

Senecio sylvaticus r Boskruiskruid

Sorbus aucuparia r Wilde lijsterbes
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Stel je loopt geregeld door een gebied 
waar weinig te beleven valt. Is er dan iets 
mis? Er zijn velen die dat denken. Als zij 
dat maar vaak genoeg laten blijken, gaan 
de natuurbeheerders achter hun oren 
krabben: “Wat nu? Op wat voor manier 
kunnen we de biodiversiteit opkrikken?” 
Er worden ecologische adviesbureaus 
ingehuurd. Zij gaan in het teleurstellende 
gebied vogels, vlinders en planten tellen 
en komen met een zakelijk advies. En 
dat luidt dat de natuur in het bewuste 
gebied ‘hersteld’ moet worden. Vaak 
betekent dit dat het ‘op de schop’ moet. 

Een voorbeeld. De oude dennenbossen 
in de Schoorlse Duinen. Dat is armoede 
van de bovenste plank. Terug naar de 
tijd dat je er nog zandverstuivingen had! 
Dus de periode voor de aanplant van de 
dennen. Ontstond dat erosielandschap 
van toen niet ten gevolge van massale 
konijnenvraat, houtsprokkelarij, veel 
stormen, enzovoorts?

De natuurbeheerders van de Schoorlse 
Duinen, zij die de beslissingen moeten 
nemen, doen dat niet van uit hun erva-
ring, niet met hun kennis van het gebied 

(want ze zijn hier niet geboren en geto-
gen), maar aan de hand van rapporten 
die opgesteld zijn door mensen die het 
gebied ook niet kennen (er slechts aan 
geroken hebben). Wat dat laatste betreft 
een aardig voorbeeld. In een uitzending 
van Vroege Vogels (30-10-2020) met 
als thema de Schoorlse Duinen, kwam 
een ecoloog van Staatsbosbeheer in 
beeld. Hij attendeerde de kijker op de 

‘magere’ dennenboompjes van wel 80 
jaar oud. Ze zouden niet hun normale 
omvang hebben omdat ze steeds maar 
geteisterd werden door weer wind. Wat 

bijl

Schoorl voormalig bos Frederiksveld bewerkt

Vegetatie-ontwikkeling
De Tansley-inventarisaties zijn geanalyseerd met het program-
ma Associa. Op alle locaties zien we een duidelijke ontwikke-
ling in de richting van het habitattype. Opname 1 kan gere-
kend worden tot de 23RG01 Rompgemeenschap met Helm 
en Zandzegge. Daarnaast is er een sterke relatie met 14Ba1, 
de Vogelpootjes-associatie, 14Aa2 Duin-Buntgras-associatie 
en 14Bb2b Duin-Struisgras-associatie. Al deze vegetatietypen 
zijn kenmerkend voor het habitattype H213B. De tweede 
opname heeft de sterkste relatie met de Vogelpootjes-asso-
ciatie en daarnaast ook met de Duin-Buntgras-associatie en 
de Duin-Struisgras-associatie. Opname 3 behoort tot 14RG02 
een rompgemeenschap met Vroege haver. Daarnaast is er een 
relatie met de Vogelpootjes-associatie.
Samenvattend kunnen we stellen dat de eerste twee gebieden 
wat betreft vegetatietype al kwalificeren voor het habitattype. 
Voor het derde gebied geldt dat nog niet helemaal, maar we 
zien ook daar een duidelijke ontwikkeling in die richting. 

Beheer
Het beheer dat momenteel plaatsvindt bestaat uit extensieve 
begrazing met runderen. Aanvullend zullen hierbij exoten als 
Zwarte den en Amerikaanse vogelkers moeten worden bestre-
den. Als dat gebeurt, dan zal zich op deze locaties in de komen-
de 10 jaar een gevarieerde, hoog kwalitatieve, duingraslandve-
getatie van kalkarme bodem kunnen ontwikkelen.

Conclusies
De ontwikkeling van gevarieerde duingraslandvegetatie op 
droge kalkarme bodem, op plaatsen waar eerst dennenbos 
heeft gestaan, is goed mogelijk. In een tijdsbestek van minder 
dan tien jaar kan zich een vegetatie ontwikkelen die kwalifice-
rend is voor het habitattype H2130B. Voorwaarde is wel dat de 
stobben en de laag naalden en humus zorgvuldig afgevoerd 
worden.
Deze conclusies zijn ook van belang in relatie tot de voorgeno-
men omvorming van naaldbos naar grijs duin, zoals die in het 
Natura 2000 beheerplan worden voorgesteld. Deze plannen 
hebben tot veel protesten bij burgers geleid, die zich verenigd 
hebben in de ‘Duinstichting’. Voorlopig zal alleen het 7,6 hecta-
re grote Dr. Van Steijnbos gekapt worden. Dit onderzoek toont 
in ieder geval aan dat een succesvolle omvorming naar ´grijs 
duin´ vanuit dennenbos mogelijk is.

Klein tasjeskruid  
(Cor ten Haaf)

Hondsviooltje (Cor ten Haaf)

Duingraslandplanten
Wat direct opvalt bij alle drie de gebieden is het frequente 
of abundante voorkomen van buntgras. Op 22 juni, toen wij 
de inventarisatie uitvoeren, kleurde deze soort de hellingen 
zachtroze. Andere frequent voorkomende soorten zijn zand-
zegge, Vroege haver, Gewoon biggenkruid, Fijn schapengras 
en schapenzuring. Verrassend voor ons was dat een kenmer-
kende duingraslandsoort als zandblauwtje zich in één opname 
(2) al frequent gevestigd heeft en in de anderen hier en daar 
voorkwam. 
Maar er waren meer verrassingen. Tussen de vegetatie, die 
bij de eerste indruk vooral uit buntgras en zandzegge lijkt te 
bestaan, vonden we nog veel meer soorten die kenmerkend 
zijn voor kalkarm duingrasland. Zoals bijvoorbeeld scherm-
havikskruid, Klein tasjeskruid, mannetjesereprijs, duinroosje 
en de Rode lijstsoort hondsviooltje. Ook heidespurrie, die in 
Noord-Holland kenmerkend is voor de Schoorlse duinen, heeft 
zich al op een enkele plek gevestigd.

Ook de mosvegetatie blijkt zich lokaal te ontwikkelen. Naast 
kenmerkende bladmossen als Gewoon gaffeltandmos, Ge-
woon purpersteeltje, Fraai haarmos en zandhaarmos vonden 
we ook al korstmossen als Vals rendiermos, Gewoon stapelbe-
kertje, Bruin bekermos en Groot leermos. 

Plaatselijk zien we verder dat heidesoorten als Struikheide en 
Kraaiheide zich vestigen. 

Storingsplanten en exoten
Hoewel de stobben en achtergebleven humus zijn afgevoerd, 
is hier en daar toch nog wel humus achter gebleven. Op die 
plaatsen zou je storings- en kapvlaktesoorten kunnen ver-
wachten en die blijken er inderdaad te zijn. Wilgenroosje, 
Kleverig kruiskruid en boskruiskruid werden hier en daar of 
spaarzaam aangetroffen. Lokaal is Gewone braam wat talrijker, 
vooral in valleitjes waar de achtergebleven humus zich heeft 
opgehoopt. 

Exoten hebben zich ook gevestigd. Op een enkele plaats 
vonden we kiemplanten van Amerikaanse vogelkers en ook 
Zwarte den komt op diverse plaatsen terug. Het tankmos of 
Grijs kronkelsteeltje werd ook hier en daar al aangetroffen. Als 
de stikstofdepositie in de omgeving niet afneemt zal dit mos, 
net als op andere plaatsen in de Schoorlse duinen deel uit 
blijven maken van de duingraslandvegetatie. 

Duinen met Zandblauwtje  
(Theo Baas)
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Ritselend glijden en buitelen ze door de 
losse bladeren langs de steile duinhelling 
richting het fietspad, tientallen padden 
die hun winterverblijf in de duinen 
verruilen voor de polder om daar voor 
nageslacht te zorgen. Traag hippen ze 
over het fietspad en blijven soms schijn-
baar verdwaasd een tijdje zitten. Het 
zijn er tientallen. Na een koude periode 
vormen de temperatuur (8-10°C) en de 
lichte regen van deze februari-avond de 
ideale omstandigheden voor padden 
om uit hun winterslaap te komen en aan 
de jaarlijkse voorjaarstrek te beginnen. 
In de polder met zijn slootjes en poeltjes 
gaan ze op zoek naar een partner. Enkele 
mannetjes hebben nu al een vrouwtje 
veroverd en omklemmen haar met hun 
gespierde voorpoten en met viltige kus-
sentjes bedekte ‘duimen’. Maar voordat 
de dieren het water hebben bereikt 
waar de eieren kunnen worden afgezet 

en bevrucht, moet eerst een barrière 
worden genomen: de Herenweg tussen 
Bergen en Egmond. Om te voorkomen 
dat de dieren zomaar de drukke weg 
oversteken, zijn extra barrières gemaakt, 
houten of kunststof geleidingsschermen 
die uitkomen op tunnels (faunapassages) 
die de duinkant met de polder verbin-
den. Aan het einde van de schermen aan 

Het raadsel pad

de duinkant zijn emmers ingegraven en 
worden de padden ‘s ochtends door vrij-
willigers overgezet. Op deze avond zijn 
er bovendien zoveel dieren ‘op pad’ dat 
ze ook van het fietspad moeten worden 
geraapt om niet door fietsers of brom-
mers te worden overreden. Die bewuste 
avond helpen we enkele honderden pad-
den de oversteek maken. In de emmers 
zitten de volgende ochtend nog eens 
tientallen dieren, waaronder ook kikkers 
en kleine watersalamanders 

De 'oogst'  
van een nacht

de ochtendronde

De hiervoor beschreven avond is 
ongeveer tien jaar geleden. We 
(Henk en Emily Groenewegen) 

hadden ons aangemeld bij de 
werkgroep ‘Red de pad’ Bergen, 
een actieve en trouwe groep 

amfibie-liefhebbers die al jaren ge-
coördineerd wordt door Martin Jansen. 
Martin woonde rond de eeuwwisseling 
bij Duyncroft, net over de grens Ber-
gen-Egmond, en zag de vele verkeers-
slachtoffers tijdens de voorjaarsmigratie 
en kwam in actie. In de jaren daarvoor 
waren ook al werkgroepleden actief 
bij het overzetten van amfibieën, zoals 
IVN-lid Ingrid Siegenbeek van Heukelom 
die aan de Herenweg woont. Haar acties 
hebben er mede toe bijgedragen dat er 
reeds midden negentiger jaren gelei-
dingsschermen en acht tunnels langs en 
onder de Herenweg zijn geplaatst tussen 
de Voert en de Franschman. Het waren 
de eerste tunnels in Nederland! Aan het 
begin van deze eeuw zijn er ook tunnels 
en schermen gekomen tussen ‘t Woud 
en de Banweg. Wat de laatste jaren 
opvalt is dat avonden zoals hierboven 
beschreven, met forse aantallen migre-
rende dieren, eigenlijk niet meer voor 
komen. Niet alleen vanwege de weers-
omstandigheden (kou en/of droogte) 
lijkt de trek zich over een langere periode 
te verspreiden, maar het totaal aantal 
dieren lijkt jaarlijks steeds geringer te 
worden. Dat is overigens een landelijke 
trend (Ravon Balans 2020). Het aantal 
dieren dat in Nederland jaarlijks wordt 
‘overgezet’ is in de afgelopen 10 jaar 
van ongeveer 250.000 gedaald naar zo’n 
200.000 dieren waaraan de afname van 
de ‘gewone pad’ (Bufo bufo) het sterkst 

Natuurbeleving is emotie. Als ik met 
mijn aantekenboekje door de natuur 
wandel, geniet ik meer van alles om me 
heen, dan wat ik in dat aantekenboekje 
op schrijf. Maar die aanblik van machi-
nes die niets anders doen dan vernieti-
gen. Ze deprimeren me.

’s Nachts droomde ik over de ontstane 
kale zandvlakte. Ik zag hier en daar 
polletjes buntgras en wat zandzegge. En 
even later, nee maar, een griel! Is het dan 
toch gelukt? 
Toen ik wakker werd was het eerste 
wat ik dacht, dat de kans dat dit een 
voorspellende droom zou zijn, kleiner is 
dan het winnen van de hoofdprijs in de 
Staatsloterij.

een blunder, dacht ik. Het boompje was 
lang geen 80. De ecoloog had op oude 
aanplantkaarten gekeken en er niet op 
gerekend dat deze Staatsbossen vroeger 
productiebossen waren, dus een deel 
was gekapt en een deel herplant.

Ik kwam geregeld in het Dr Van Steyn-
bos in de Schoorlse Duinen. Deels een 
ongelofelijk saai bos. Let wel: ‘deels’, 
want je ziet dat het bos aan het veran-
deren is. Er waaien geregeld dennen 
om, er verschijnen loofbomen, hier en 
daar komt er heide te voorschijn. Deze 
ontwikkeling gaat langzaam, maar wel 
steeds sneller. Als we de natuur haar 
gang hadden kunnen laten gaan, zou er 
een uniek, gevarieerd gemengd bos zijn 
ontstaan. Daar moeten we wel de tijd 
voor nemen. We moeten er misschien 
nog 40 jaar op wachten voordat het 
zover is. Daar kunnen de natuurfreaks 
natuurlijk niet op wachten. Zij willen hun 
dromen (lees adviesrapporten) verwe-
zenlijkt niet. Helaas zijn dromen zelden 
voorspellend, dus die adviesrapporten 
kunnen zonder meer de prullenbak in. 
Het droombeeld wat zij er in oproepen 
is een grote gok.

Ik ben gaan kijken toen de boswerkers 
het bos aan het slopen waren. Machines 
op rupsbanden rukken en  zagen de 
bomen om en ritsen alle takken van 
de stammen. Grijpers op rupsbanden 
verzamelen al het dennengroen en 
deponeren het op hopen. Daar blijft het 
liggen tot het wordt afgevoerd naar een 
bio-energiecentrale (lees: tot het wordt 
verbrand), samen met die miljarden dui-
zendpoten, miljoenpoten, pissebedden, 
insecten, korstmossen en schimmels die 
in en van dat hout leefden.

Hier en daar zie ik in die gigantische, 
gevelde bomen ravage enkele vierkan-
te meters die met een lint zijn afgezet. 
Daarbinnen bevinden zich de koepel-
nesten rode bosmieren. Die ‘enclosu-
res’ worden door de verruïneerders 
gemeden. Goed bedoeld toch? Of was 
het alleen maar een gebaar van na-
tuurvriendelijkheid? De komende jaren 
zullen namelijk die miljoenen mieren de 
hongerdood sterven.

Natuurbeleving
is emotie

— Tekst:Henk Groenewegen en Martin Jansen

watersalamander
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Poel bij Voert met kikker- en paddeneieren.

Poel in door PWN beheerde gebied

Rugstreeppad

Rugstreeppad met kwaakblaas

kikkers in hun dril

gebied goed bereikbaar voor migrerende 
amfibieën. Dit gebied, in samenhang 
met een optimalisering van de passages 
en geleidingsschermen zou als ‘model’ 
kunnen dienen voor het verbeteren van 
de situatie elders. Het is belangrijk de ont-
wikkelingen in dit gebied goed te volgen 
wat betreft het voortplantingssucces. 
Tegelijkertijd zou wellicht ook een andere 
vraag beantwoord kunnen worden: 
hoe bereiken de juveniele en volwassen 
dieren later in het jaar weer hun winter-
biotoop? Het antwoord op deze laatste 
vraag is nog moeilijker omdat de migratie 
naar hun winterbiotoop zich over een 
veel langere periode in het jaar uitstrekt. 
Maar voor de duurzame instandhouding 
van amfibieënpopulaties moeten we 
hierover ook meer te weten komen, zeker 
ook in het kader van de optimalistatie van 
de toegang tot de tunnels en de effectivi-
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Kikkers in hun dril Paddensnoeren

Rugstreeppad

Rugstreeppad met kwaakblaas

Rugstreeppad

eit of juist de migratiebelemmering van 
de geleidingsschermen. 
Op het moment dat u dit leest zijn we 
hopelijk weer druk bezig met het ‘rapen’ 
van de padden en het legen van de 
emmers om de dieren veilig naar de 
overkant te brengen. 

Gemerkte gewone pad

Gewone pad, 
rugstreeppad 
en kikker

Jong geleerd - oud gedaan

bijdraagt. Wordt de gewone pad in zijn 
bestaan bedreigd?

Door RAVON, de landelijke vereniging 
die zich met reptielen, amfibieën en 
vissen bezighoudt, wordt onderzoek 
gedaan naar de oorzaken van deze ont-
wikkelingen. Zo is enkele jaren geleden 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van de tunnels en de geleidingsscher-
men in Bergen en Bakkum (Struijk en 
Ter Harmsel, 2018). In 2016 werden ter 
hoogte van de kruising Herenweg-Voert 
over een traject van 300 meter (met een 
drietal tunnels) ‘s avonds de padden en 
kikkers die over het fietspad en langs de 
schermen liepen, gevangen, met weef-
sellijm van een nummertje voorzien en 
vervolgens weer losgelaten. De volgende 

hetzelfde of het volgende etmaal aan 
de overkant kwamen, duurde het in een 
extreem geval ruim 17 dagen voordat 
het in een emmer aan de polderzij-
de werd gevonden. Een intrigerende 
vraag was waar de meerderheid van de 
gemerkte dieren was gebleven? Zouden 
ze terug de duinen zijn ingetrokken, 
waren ze over de schermen geklommen 
(voor padden onwaarschijnlijk, maar 
voor kikkers met hun grotere sprongver-
mogen vastgesteld), of waren ze toch 
om de schermen en de eindemmers 
heen de weg overgestoken? Een van de 
mogelijkheden werd een jaar later on-
derzocht. De eerdere proefopzet werd 
uitgebreid met het plaatsen van V-vor-
mige schermen in de duinen langs een 
deel van hetzelfde traject. In de emmers 
die in de punt van de V waren ingegra-
ven werden echter gedurende de hele 
periode van de voorjaarsmigratie geen 
dieren aangetroffen. Het lijkt dus niet 
waarschijnlijk dat de dieren in grote ge-
tale terugkeren naar hun winterbiotoop. 
Het blijft dan ook een mysterie hoe de 
dieren de barrières passeren en welke 
rol de tunnels daarbij spelen. Het RAVON 
rapport biedt wel enkele aanknopings-
punten voor een beter onderhoud en 

beheer van de geleidingsschermen en 
de tunnels die hopelijk in de komende 
jaren verwezenlijkt gaan worden. 

Maar stel dat je als pad de polderzijde 
hebt bereikt, wat tref je dan aan? In op-
dracht van de Provincie Noord Holland 
en PWN heeft Bureau Waardenburg 
een onderzoek (getiteld ‘Van duin naar 
polder en terug’, 2021) gedaan naar 
de duurzame instandhouding van de 
amfibieënpopulaties in de duinzoom. 
Belangrijk is dat daarbij is gekeken naar 
de samenhang en de kwaliteit van de 
overwinterings- en voortplantingsbi-
otopen, respectievelijk de duinen en 
de wateren in het poldergebied. Wat 
betreft het voortplantingswater is geke-
ken naar de aanwezigheid van vegetatie, 
het oppervlak en de helderheid van 
het water en de mate van vervuiling. 
Het blijkt dat het water in het agrarisch 
gebied (langs de Herenweg veelal 
bollenvelden) kwalitatief onvoldoende is 
voor een succesvolle voortplanting. De 
waterkwaliteit en overige omstandig-
heden in de poelen in natuurgebieden 
en de duinen is aanzienlijk beter. In 
het kader van het verbeteren van het 
voortplantingssucces van padden en 
andere amfibieën is het dan ook positief 
dat zo’n twee hectare agrarische grond 
op de hoek van de Herenweg en de 
Voert door PWN wordt omgevormd tot 
een natuurlijk landschap met duinrel-
len en ondiepe watertjes. Via de drie 
eerder genoemde faunapassages is dit 

ochtend werden de gemerkte dieren 
geregistreerd die in de emmers aan de 
polderzijde van de tunnels terecht wa-
ren gekomen. De dieren kregen daarna 
uiteraard hun vrijheid. Opvallend is dat 
slechts ongeveer 30% van de gemerk-
te dieren ook daadwerkelijk aan de 
polderkant werd teruggevonden. Ge-
middeld hadden de dieren daarvoor 
ongeveer 50 meter afgelegd, maar 
enkele exemplaren hadden een 
veel grotere afstand afgelegd 
(tot wel 200 meter) en waren 
de ingangen van verschil-
lende tunnels gepasseerd 
voordat ze uiteindelijk 
de doortocht maakten. 
Hoewel veel dieren 
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GEMEEN (15)
Test je soortenkennis met het op naam brengen van de afgebeelde soorten. De drie soortnamen hebben iets gemeen. Met 
het herkennen van twee soorten heb je een overeenkomst die kan helpen bij het determineren van een mogelijk lastiger der-
de soort. De volledige oplossing bestaat uit de drie soortnamen én hun overeenkomst. Succes! Mijn foto's zijn in Noord-Hol-
land boven het Noordzeekanaal gemaakt. Wil je uiterlijk 10 januari je oplossing mailen naar mijn  
nieuwe e-mailadres ruudcosters27@gmail.com

foto 1

foto 2

foto 3

Rina Klous & Jacos Jes, Ruud de Raadt, Piet Singer, Michel 
Ruhland, Theo Baas, Freek Kalsbeek, Jan Verkaik, Annemiek 
Ruwhof, Marja Apeldoorn, Henk Groenewegen en Kim Bakker & 
Tineke van Elsas vonden de correcte oplossing van  
Gemeen(14). Deze luidt japanse oester, japans hoefblad, 
japans bessenwier en de overeenkomst Japan(s). 
 
Ruud Costers

in de bibliotheek
Nieu

w
Ondanks en dankzij Corona 
blijft onze bibliotheek groeien, 

zij het in bescheiden aantallen.

De bibliotheek is weer uitgebreid met boeken die wij gekre-
gen hebben.
Ze komen eerdaags in de catalogus, te weten:

Titel: Thieme’s veldflora
Auteurs: Dietmar en Renate Aichele,

Titel: de Kerf verbeeld
Auteur: diverse auteurs.

En bij gelegenheid kunnen de liefhebbers wat boeken 
uitzoeken die buiten de collectie vallen qua onderwerp of 
omdat ze dubbel waren.

Verder heb ik 1 boek aangeschaft:
Titel: Veldgids Paddenstoelen III paddenstoelen van de 
zeereep
Auteur: Machiel Noordeloos. 
Door deze veldgids wordt een onbekende paddenstoelen-
biotoop voor iedereen ontsloten. 

Openingstijden bibliotheek:
Parnassia is geopend en toegankelijk op de 3e zondag van 
de maand van 11 uur tot 12:30 uur. Dan kunnen boeken 
ingeleverd of geleend worden tijdens de excursie van de 
strandwerkgroep (informeer eerst of deze activiteit doorgaat, 
telefoon: Johan Eilering 06 57880486). Ook is er op werkda-
gen tussen 10 en 11 uur gelegenheid de bibliotheek te ge-
bruiken (uitgezonderd de schoolvakanties en de feestdagen). 
Gert-Jan Smit is er dan met de mensen van Scorlewald. Zijn 
mobiele nummer is: 06 27517233.
Voor vragen of suggesties: hanneke@jpdg.nl

Neem nou…. de bronswesp
(Chaenotetrasitichus avus)

— Tekst:Hans Nieuwenhuijsen 

Fig.1 Koolzwarte metselspinnendoder met 
spin en bronswesp. ( Foto Frans M. Jansen)

Fig. 2 Blauwvleugelsprinkhaan met  
zebraspringstaart. (Foto: André den Ouden)

Doordat enkele regels in ‘Neem 
nou…’ in het vorige Blad ontbra-
ken, kunt u het hier en nu met de 
ontbrekende regels lezen.
Bovendien heeft Hans 
Nieuwenhuijsen aangegeven na 
25 insecten in ongeveer 6 jaar tijd 
te hebben gepresenteerd, deze 
kleine beestjes met rust te laten 
voor Blad. We danken Hans voor 
al die interessante verhalen en 
wensen hem alle goeds.
De redactie

Als je je, zoals ik, hebt verdiept in een be-
paalde insectengroep – in mijn geval de 
spinnendoders- krijg je regelmatig foto’s 
voorgelegd met de vraag “Wie is dit?”.
Zo stuurde Frans M. Jansen mij een paar 
foto’s toe van een spinnendoder, de 
algemene koolzwarte metselspinnendo-
der, met daarbij een verlamde spin, met 
afgebeten poten, wat trouwens een ken-
merkend gedrag is van deze wesp. Maar 
zijn vraag was niet “wie is dit?” Hij had 
op zijn foto’s op de spin een piepklein 
beestje ontdekt en wilde van mij weten 
of ik wist wie dat ‘vliegje’ was (Fig.1). 

Ik had geen idee en legde de foto’s voor 
aan een paar vliegenkenners, die ook 
geen idee hadden. Ik adviseerde Frans 
de foto’s in te brengen in het forum van 
waarneming.nl, wie weet kon iemand 
hem verder helpen. En jawel hoor, 
iemand herkende in dit metallic ‘vliegje’ 
de bronswesp Chaenotetrasitichus semi-
flavus! En stuurde heel attent een artikel 
mee waarin deze Noord-Amerikaanse 
soort gemeld werd als nieuw voor Duits-
land. En dus nu ook voor Nederland. 

Het artikel meldt dat het Duitse exem-
plaar was aangetroffen op een spin met 
afgebeten poten, een prooi van een 
spinnendoder ( H.N. ongetwijfeld de 

koolzwarte metselspinnendoder). Het is 
alsof je de foto, die Frans stuurde, voor 
je ziet.

Een bronswesp is een enkele millimeters 
groot metallic gekleurd wespje, vandaar 
de Nederlandse naam. Het vrouwtje 
legt eieren in een larf of een pop van o.a. 
wilde bijen. De bronswesp larve leeft als 
een parasitoide: hij eet de gastheer van 
binnen op tot die sterft, knaagt zich naar 
buiten, verpopt zich en uit de pop komt 
het imago, de wesp. Spinnendoders zijn 
ook parasitoiden. Zij verlammen een 
spin, brengen die in een broedcel in het 
nest, leggen een ei op de spin en de 
larve eet de verlamde spin van binnen-
uit op.

De schrijver van het artikel vermoedt dat 
deze bronswespsoort een voedselpa-
rasiet is van metselspinnendoders. Het 
bronswespvrouwtje op de foto, dat op 
de spin zit, gaat waarschijnlijk daarin 
eieren leggen. De spinnendoder zal de 
spin in een broedcel brengen en op de 
spin een een ei leggen. De eieren van 
de bronswesp komen uit voordat het 
spinnendoderei uitkomt en beginnen 
de spin op te eten. Misschien eten ze 
ook wel het ei van de spinnendoder op. 

In elk geval legt de spinnendoderlarf 
door voedselgebrek het loodje!
Met zijn foto’s heeft Frans dus een 
nieuwe soort voor Nederland ontdekt 
en bovendien de bijzondere relaties 
tussen een spin en twee wespensoorten 
vastgelegd.

Ik kan het niet nalaten hier een an-
der voorbeeld van zo’n fotografische 
bijvangst te melden. André den Ouden 
fotografeerde een blauwvleugelsprink-
haan. Op zijn foto zag hij voor de linker 
voorpoot een klein bolletje (Fig.2) . 
En een specialist herkende in het 
bolletje een nieuwe springstaart voor 
Nederland, de zebraspringstaart Fascio-
minturus quinquefasciatus.

Dus, fanatieke fotografen in onze 
afdeling, duik in uw gigantische foto 
archief en ga koortsachtig op zoek naar 
een fotografische bijvangst, nieuw voor 
Nederland.

mailto:ruudcosters27%40gmail.com%20?subject=
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waarvan de meeste afkomstig zijn uit Midden- en Zuid-Europa 
en Klein-Azië.
 
De Bolwerken als groeiplaats van stinzenplanten. Hieronder 
volgt een greep uit de soorten die ik tegenkwam zo eind maart 
begin april: de opvallend blauw met wit hart gekleurde bloe-
men van de sneeuwroem (fig.4), oorspronkelijk uit Klein-Azië en 
een wijdverspreide stinzensoort. Een soort die erop lijkt maar 
een veel lichter kleur heeft, oorspronkelijk uit de Kaukasus, geen 
Nederlandse naam heeft is Puschkinia scilloides (fig.5). Er zijn ook 
soorten die in de loop van de 18e eeuw ingeburgerd en vervol-
gens verwilderd zij zoals: donkere ooievaarsbek (fig.6), voorjaars-
helmkruid (fig.7) en knikkende vogelmelk (fig.8), alle afkomstig uit 
o.a. Zuid-Europa. Een soort die ook tot de stinzenflora gerekend 
wordt, maar van oorsprong inheems is, is de vingerhelmbloem 
(fig.9), die we hier kennen van de binnenduinrand. Tot slot de 
dotterbloem (fig.10): geen stinzensoort, maar wel één die hier 
aan de waterkant groeit en het park een opvallend en kleurig 
accent geeft.

fig.5 Puschkiniafig.4 Sneeuwroem

 
Wandelsuggestie: verlaat het station Haarlem aan de achterkant  

(bord: Kennemerplein). Ga direct linksaf en steek bij de tweede, van stoplichten 

voorziene, voetgangersoversteekplaats de drukke weg over. Loop een stukje 

rechtdoor, en ga links de brede trap op. Boven heb je een mooi uitzicht over 

de bolwerken. Vervolg de wandeling met het water aan je rechterhand. Dwaal 

wat rond en kijk wat er bloeit, er zijn meerdere paden, maar verdwalen kun 

je niet. Aan het einde van het park kun je de weg oversteken, en de tunnel 

onder de spoorlijn door. Je komt dan in het Kenaupark (de voortzetting van de 

bolwerken) terecht. Ook al zo’n aangenaam stukje groen. Via de Kenaustraat of 

Rozenstraat kom je weer terug bij het station; maar nu aan de voorkant ervan.
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fig.6 Donkere ooievaarsbek

fig.8b Massaal voorkomen van knikkende vogelmelk

fig.8a Knikkende  
vogelmelk

fig.9 Vingerhelmbloem

fig.7 Voorjaarshelmkruid

fig.10 Dotterbloemen

IN DE BOLWERKEN VAN HAARLEM
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STINZENPLANTEN

De Bolwerken van Haarlem, een stukje geschiedenis. De 
Bolwerken is een fraai gelegen stadspark (fig.1) aan de 
noordzijde van station Haarlem. Oorspronkelijk waren de 
bolwerken vestingwerken waarmee vroeger vrijwel iedere 
stad omringd was. In de Steden-atlas van kaartenmaker de 
Wit uit 1693 staan van meer dan 100 steden uit de noordelij-
ke en zuidelijke Nederlanden getekende stadsplattegronden, 
waarop te zien is hoe elke stad zijn eigen verdedigingsgor-
del had. In fig.2 staat een deel van de Haarlemse stadsplatte-
grond uit die die tijd. De vestingwerken met de uitstekende 
bastions aan de noordkant van de stad zijn duidelijk te zien 
op dit fragment. Hoe zo’n stadsomwalling er in werkelijkheid 
er uitzag kun je zien in een aquarel (fig.3) van de Haarlemse 
kunstenaar H.Tavenier (1734-1807), die veel gebouwen en 
landschappen in Noord-Holland in aquarel en Oost-Indische 
inkt heeft vastgelegd.

In de loop van de 19e eeuw zijn de meeste vestingwerken, 
inclusief hun poorten en torens, (helaas) gesloopt. Gelukkig 
werden veel van de vestingwallen omgezet in groene zones. 
Het werden vaak fraai beplante singels waar je tijdens een 
wandeling kunt genieten van majestueuze eiken, beuken, 
platanen en kastanjes. Indrukwekkende voorbeelden van deze 
rijkdom zijn te bewonderen in bijvoorbeeld de steden Leiden 
en Utrecht, waarvan de stadskernen vrijwel helemaal omringd 
zijn door groene singels.  

De rol van J.D.Zocher jr. Terug naar Haarlem. Omwalling 
gesloopt wat nu? Verreweg de beroemdste landschapsarchitect 
van Nederland in die tijd, de Haarlemmer Jan David Zocher jr. 
(1791-1870), kreeg in 1821 de opdracht om op de gesloopte Bol-
werken een park aan te leggen. Zijn eerste opleiding kreeg hij 
van zijn vader Jan David Zocher Sr. (1763-1817), tuinarchitect van 
buitenplaatsen en stadsparken. Daarna mocht de talentvolle 
Jan David jr. door toekenning van een beurs van koning Lode-
wijk Napoleon twee jaar in Parijs en twee jaar in Italië verblijven. 
Nog meer inspiratie deed hij op in Engeland (denk aan de 
Engelse landschapsstijl). Uiteindelijk volgde hij zijn vader op als 
landschapsarchitect in dienst van koning Willem I. Vele land-
goederen en parken zijn door hem vormgegeven, waaronder 
het Vondelpark in Amsterdam. Ook als architect is hij bekend: 
zijn beroemdste gebouw was de Beurs van Zocher die in 1845 
opgeleverd werd (op de plaats waar nu de Bijenkorf staat). Deze 
werd al in 1903 weer afgebroken: te klein en vervangen door de 
Beurs van Berlage op een andere plek. 

Stinzenplanten. Opmerkelijk is dat het begrip stinzenplant 
betrekkelijk jong is. Het werd pas in 1932 door een zekere 
dr.J.Botke gemunt in een heemkundig geschrift bij de be-

schrijving van de flora van de Schierstins te Veenwouden in 
Friesland. Stinzenplant is afgeleid van Stinzen, stenen huizen. Dit 
waren oorspronkelijk burchten en verdedigbare huizen die door 
hoofdelingen (Fries begrip voor rijke en belangrijke personen) 
bewoond werden. Later werden ze vervangen of verbouwd tot 
adellijke huizen, staten genoemd. De indeling van de bijbeho-
rende boomgaarden, moes- en kruidentuinen evolueerde mee. 
Oorspronkelijk waren deze tuinen geometrisch in rechthoekige 
vakken ingedeeld. Maar toen in de 18e eeuw de Engelse land-
schapsstijl in de mode kwam, was er werk aan de winkel voor 
de tuinarchitecten. Daarbij kwam dat de belangstelling voor de 
meer exotische flora door de ontdekkingsreizen en het stichten 
van koloniën sterk gestegen was onder de elite. Hoe dan ook: 
het resultaat was dat bij de welgestelden een deel van hun 
landgoederen beplant werd met diverse soorten bolgewassen, 

fig.1 Het park de Bolwerken

fig.2 Bolwerken eind zeventiende eeuw

fig.3 H.Tavenier (NH-Archief)

— Tekst: Evert Maarschall
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Zeekool(1)

Metamorfose
Zeekool (Crambe maritima) is een stoere 
zoutbestendige plant met vlezige 
stengels en vette bladeren, uitbundig 
bloeiend met heerlijk naar honing geu-
rende bloemen. De plant komt in maart 
paars op en groeit als kool, verkleurt 
in april naar groen, bloeit uitbundig 
van mei tot in juli, draagt vruchten 
van juli tot in augustus, verbleekt in 
september en verdort in oktober. Een 
parallel met een mensenleven laat zich 
trekken. De eerste vondst in Nederland 
dateert van 1935 nabij Renesse, maar 
die plant overleeft de winter niet. Vanaf 
1959 worden op meerdere Zeeuwse 
eilanden kiemplanten gevonden. Pas in 
1968 komt daar een plant in bloei en zet 
vruchten. De eerste vondsten buiten 
het Deltagebied zijn in 1969 bij Kijkduin 
en op Texel. Zeekool blijft vervolgens 
nog een aantal decennia zeldzaam. 
Nick van der Ham treft de plant in 
1976, 1977, 1978, 1981 en 1986 aan in de 
zeereep bij Camperduin en in 1979 op 
de Hondsbossche zeewering. Op deze 
zeewering wordt de soort in 1989 met 
drie planten herontdekt, waarvan een 
in bloei. Tegenwoordig groeien hier 
tussen de basalton-stenen minstens 
100 exemplaren. De plant gedijt ook 
uitstekend op de Afsluitdijk waar hij 
een onafgebroken lint vormt. Inmiddels 
is zeekool langs de gehele Nederlandse 
kust te vinden en beslist niet zeldzaam 
meer. 

ruudcosters27@gmail.com

Zeekool(2)

Zeekool(3)

Zeekool(4)

18

Het slootje

Het slootje, één van de gedichtjes waaruit blijkt dat KN-
NV-lid Koos Landwehr (03-08-1911/20-10-1996) ook als kind al 
verwonderd was over wat de natuur te bieden had. 

Vele KNNV ers zullen Dr. J. Landwehr vooral kennen als 
schrijver en begenadigd tekenaar van de verschillende 
atlassen: Bladmossen, Grassen, Levermossen. Landwehr ging 
lastige onderwerpen niet uit de weg! 
Minder bekend is Tekenen van bomen en Heesters, leerboek 
voor tuin tekenaars, tuinbouwscholen en bouwkundigen 
(1950) en Inheemse planten voor Park en Tuinen (1974,1979) .
In 1977 verscheen de tweedelige uitgave Wilde Orchideeën 
in Europa, voorzien van sprekende schetsen en fraaie teke-
ningen van onder meer orchideeën. Naast een determinatie-
gids ook een kunstwerk! In 1981 verscheen een Franstalige 
uitgave.
Landwehr bezat een perfect werkend fotografisch geheu-
gen: wat hij zág kon hij uit het blote hoofd tekenen. 
Wij hebben het voorrecht gehad deze bijzondere mens 
te ontmoeten in Le Montat, Frankrijk, waar hij samen 

met zijn Elly een fraaie tuin vol wilde planten en orchideeën 
beheerde. 
Het was daar in zijn werkkamer dat ik er getuige van was 
dat in een oogwenk, met enkele pennenstreken, een écht 
landschap ontstond. 
Het gedichtje Het slootje werd mij door Luuk Blom, gehuwd 
met Erica Landwehr, toegezonden. Het is er één van vele.
Over Koos Landwehr is veel meer te vertellen dan hier moge-
lijk is. Zie Wikipedia en blader vooral door zijn Wilde Orchi-
deeën boek. Doe dat langzaam, vergeet voor even al dat 
Corona gedoe en geniet van het werk van deze kunstenaar!

— Tekst: Rob Monsees — Tekst: Ruud Costers

mailto:ruudcosters27%40gmail.com%20?subject=
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Aankondiging IVN weekend
Lieve I.V.N. leden,  

Nog de beste wensen en natuurlijk een goed 2021  
toegewenst. 
Door de corona maatregelen kunnen we nog geen juiste 
uitnodiging versturen voor het I.V.N. weekend. 

Wel is de bestemming bekend, we blijven in  
Noord-Holland en gaan met een boot 
naar de Marker Wadden. 

De datum is ook bekend; vrijdag 27, zaterdag 28 en 
zondag 29 augustus. 
Wil je deze datum reserveren in jouw agenda? 
Of als je al weet dat je mee gaat, meld je dan aan bij Ben van Wees.  
bvanwees@hotmail.com

Groeten van Ben van Wees, Ben Oosterink en Tine Kalverboer. 

Bronnen
◊ Baas, Theo. 2014. Zeekool. Atlas van de  

Noord-Hollandse flora: 272.
◊ Eelman, Wilma. 1989. Zeekool (Crambe maritima). 

Windbreker 19:22.
◊ Gronert, Rineke. 1995. De bijzondere planten in het 

Windbreker-gebied. Windbreker 78:7.
◊ Waarneming.nl

Zeekool(5)

Zeekool(6)

Zeekool(7) Zeekool(10)

Zeekool(9) Zeekool(12)

Zeekool(8) Zeekool(11)

" Een parallel met een   
  mensenleven  
  laat zich trekken "
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Alkmaarder Hout

Sint Jansvlinder

boerenknoopje

bont zandoogje

Biodiversiteit Alkmaarder Hout
is groot!

halsbandparkiet

Dat de Alkmaarderhout een bijzonder stadspark 
is, wisten we al. Sinds het begin van de aanleg 
in 1607 heeft het gebied zich ontwikkeld tot een 
gewaardeerd gebied met bijzondere kwaliteiten. 
Afgelopen jaar hebben we meer inzicht gekregen 
in de huidige biodiversiteit van het gebied. En 
die blijkt rijk te zijn. Meer dan tachtig KNNV-ers 
en niet KNNV-ers hebben vorig jaar hun waar-
nemingen doorgegeven van planten en dieren 
in de Alkmaarderhout. Dat leverde uiteindelijk 
1.275 soorten op! Een bijzondere inspanning is 
gepleegd door Willem Boomkens, die aardig 
wat uren in de Hout heeft doorgebracht en met 
zijn enorme soortenkennis veel op naam heeft 
gebracht. Er werd van alles en nog wat waar-
genomen. Naast meer dan driehonderdvijftig 
verschillende plantensoorten werden er tientallen 
soorten vogels, vlinders, kevers, slakken, insecten 
en nog veel meer moois gevonden. De waarne-
mers gaven maar liefst 3.361 waarnemingen door 
op Waarneming.nl. Een aantal vondsten wordt 
hieronder toegelicht.

Planten
Over de plantengroei was al veel bekend. Zo kun je in de Hout 
verschillende stinzenplanten tegen komen. In het voorjaar 
staan er veel bol- en knolgewassen in bloei, zoals het armbloe-
mig look. Verder zijn de bloedzuring, gulden boterbloem en 
reuzenzwenkgras kenmerkende soorten. Rondom de poel in 
de Nieuwe Hout is de diversiteit aan plantensoorten waar-
schijnlijk het grootst, maar wel een handje geholpen. Zo is er 
bijvoorbeeld parnassia te vinden. Een leuke vondst was verder 
de muurganzenvoet, die voor het voormalige gevangenisge-
bouw stond.

Nachtvlinders
Er zaten fraaie nachtvlinders in de nachtvlinderval van Rutger 
Polder. Zoals de populierenpijlstaart, de grote appelbladroller 
en de gestreepte goudspanner. Naast volwassen dieren wer-
den er ook rupsen, of typerende mijnen, vouwen, of blazen, 
gevonden van verschillende nachtvlinders. 

Vogels
De Alkmaarderhout biedt ruimte aan broedvogels en win-
tergasten. En tijdens de voor- en najaarstrek komen vogels er 
even bijtanken. Bij elkaar werden er vierenzeventig soorten ge-
zien en gehoord. Soorten als boomklever en boomkruiper zijn 
broedvogel. Het bladkoninkje is alleen tijdens de najaarstrek te 
zien. Verder voelt de halsbandparkiet zich tegenwoordig goed 
thuis in de Hout. De kraanvogel die overvloog bleef helaas niet 
hangen.

Bijen en wespen
De viltvlekzandbij is gevonden, evenals de goudpootzandbij 
en de witkopdwergzandbij, wat laat zien dat de Hout is aan-
gelegd op een zandige strandwal. De andoornbij is de meest 
bijzondere bijensoort die op naam werd gebracht. Van sommi-
ge kleine wespensoorten werden de gallen aangetroffen, zoals 
die van de oestergalwesp en de colanootgalwesp. Zelf vond ik 
onder andere een zigzag spoor van de larven van de iepenzig-
zagbladwesp. Grappig om te zien.

Kevers 
Wereldwijd gezien vormen kevers de soortgroep met de 
meeste soorten. Ook in de Alkmaarderhout waren de kevers 
goed vertegenwoordigd, met maar liefst vierenvijftig soorten, 
waaronder zeven lieveheersbeestjes. Zo werd het zestienstip-
pelig lieveheersbeestje gevonden, evenals het roomvleklieve-
heersbeestje. Fraaie keversoorten zijn de roodkopvuurkever 
en de kleine wespenboktor. Veel kevers zijn nachtdieren. Met 
behulp van een bodemval kon ook van deze groep een aantal 
soorten worden waargenomen.

— Tekst: Pieter Korstanje
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Mooi zwart is niet lelijk. Dat wisten die Amsterdamse  
schilderij-rijken in de gouden eeuw heel goed. Maar mooier 
dan het pronkpak van Oopjen is het zwart van de Zwarte 
fluweelloper.
Dat komt vooral door het rode fluweel-kleed van haren dat 
het zwarte dekschild daaronder met raffinement een gouden 
gloed geeft.
Dat mijnheer Schaller in 1783 dit donkere juweel Chlaenius 
tristis moest noemen is een absolute misser. Wilde hij voor-
uitlopen op de Duitse melancholie, dat huilie-tijdperk van de 
romantiek?

Het Chlaenius tristis (Zwarte fluweelloper) vrouwtje  
(11,9 mm) uit het Noord Hollands Duinreservaat (foto Bas Drost)

Ja, ik begrijp het wel: in deze pottenserie
op de drooggevallen duinpoeloever aan de Zwarteweg nabij 
strand Heemskerk (GPS 101 830 x 504 299) zijn andere fraaie 
fluweellopers ook te zien:
de glanzend groene geelrandig geklede Chlaenius vestitus is 
stamgast. Wat hoger, droger en minder vaak, de nog fraaier 
opgedofte Chlaenius nigricornis, het groene dekschild in ge-
durfd contrast met dat harde roodkoper van kop en halsschild.

Chlaenius nigricornis Zwartspriet-fluweelloper (foto Bas Drost)

En dan noemt Fabricius die verblindende dandy een 
nigri-cornis: Zwarte spriet! 
Het is pure discriminatie. Je zou er een actiegroep om starten.

Op 27 juli 2020 tref ik dus ook die ene zeer zeldzame 
Zwarte fluweelloper op vochtig zand bij een laagje oever-
strooisel. Ze houden van kleiige oevers bij voedselrijk water 
met een weelderige riet- en zeggevegetatie vaak op droog-
gevallen grond. Graaf daar maar eens je vangpotten in. Voor 
dat je het weet staan ze vol water. Wellicht de reden dat deze 
kever zo weinig gevangen wordt en zeer zeldzaam (b)lijkt. 
Aartsvader kever-Everts ving ze rond 1900 al in Velp (Gld), 
Loosduinen (ZH) en Ankeveen (NH).
Theodoor Heijerman ving hem recenter op 09-05-1972 in de 
voor deze kever ideale biotoop in die tijd: bij drooggemaakt 
Zuidelijk Flevoland vol ruige rietvelden.

Vindplaatsen tot 1967=zwart vanaf 1967=rood
van Chlaenius tristis (uit Turin (2000)

N o o r d h o l l a n d s  D u i n r e s e r v a a t

ZWARTE
FLUWEELLOPER

EEN
IN

Weekdieren
Van de achttien weekdieren werden er verschillende in de poel 
van de Nieuwe Hout gevonden, waaronder de kleine diepslak. 
Verder is de aanwezigheid van de moeras-hoornschaal elders 
in het gebied het vermelden waard. Van alle weekdieren was 
de vergeten schorshoren de meest bijzondere. De gekielde 
loofslak is een soort die bezig is om heel Nederland te ver-
overen en dus ook de Hout heeft ontdekt. Ook de zwervende 
akkerslak is bezig met een soortgelijke opmars. Eén soort is met 
je neus te vinden. De look-glansslak produceert een hele ken-
merkende geur, op basis waarvan hij op naam is te brengen.

Dagvlinders en libellen
Er vlogen relatief veel dagvlinders in de Alkmaarderhout, 
waaronder een paar leuke soorten. Zo liet bijvoorbeeld de 
eikenpage zich zien. Het was een goed voorjaar voor het 
oranjetipje. Deze werd ook in de Hout waargenomen. 
De argusvlinder is tegenwoordig een bijzondere 
verschijning geworden. Naast viervlek en platbuik 
werden bruine winterjuffer en kleine roodoogjuffer gevonden. 
De laatste zat op de drijvende waterplanten in de poel van de 
Nieuwe Hout. 

Zoogdieren
In de nachtelijke uren vlogen er zes verschillende 
vleermuissoorten rond. Gewone grootoorvleer-
muis, rosse vleermuis, gewone en ruige dwerg-
vleermuis, laatvlieger en watervleermuis. De 
Alkmaarderhout biedt zowel foerageergebied als verblijfplaat-
sen voor vleermuizen. In de oude bomen zitten veel geschikte 
holtes.

Hotspot
Zo’n hotspot van biodiversiteit midden in de stad is het waard 
om goed te koesteren. Helaas snoept de uitbreiding van het 
ziekenhuis een stuk af van de Hout. Het inzichtelijk maken van 
de soortenrijkdom van het gebied, zoals we dat het afgelopen 
jaar hebben gedaan, kan ertoe bijdragen dat het belang van 
de Hout beter wordt ingezien.
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Alle waarnemingen nog eens rustig bekijken? Dat kan.  
Ga op Waarneming.nl naar Bioblitzes en ga daar naar Bio-
diversiteitsjaar Alkmaarderhout. Daar kun je alles wat het 
afgelopen jaar is gezien in de Alkmaarderhout vinden.

kleine wespenboktor

langsteelfranjehoed

vraatspoor iepenzig-
zagbladwesp

buxusmot.

Chlaenius vestitus (Geelgerande fluweelloper)

— Tekst: Henk de Bruijn
henkjdebruijn@hotmail.com

http://Waarneming.nl 
mailto:henkjdebruijn%40hotmail.com?subject=
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Vorst (2010) noemt 4 recente vindplaatsen aan de kust: 
Friesland (Vlieland), NH (Egmond) , ZH(Goeree) en Zeeland 
(Serooskerke).

Deze poeloever is in mijn onderzoek ook de enige in het 
NH-duinreservaat waar hij voorkomt, zelfs algemeen, met 
5-15 ex. per weekvangst. Vooral vanaf augustus als ze uit hun 
pop komen om dit najaar nog te paren voor de winterslaap.
Dat wijst wel op een rijke populatie hier, dus in een habitats-
tructuur voor adulten ‘en (nog gevoeliger) voor hun larven.
Want de larven leven vanaf het voorjaar in de vochtige oever. 
Door de geleidelijke glooiing van deze oever is er aardig wat 
speling.
Toch blijkt uit mijn jarenlang onderzoek dat de poel in het 
vroege voorjaar niet te vol of te droog mag zijn. Dan mist de 
oever zijn luchtige vochtigheid. En dat gaat ten koste van 
hun ontwikkeling tot adulten in de nazomer. Gelukkig blijkt 
de populatie tegen een stootje te kunnen.

Riet-expansie met uitlopers in drooggevallen poel Zwarteweg. 
(foto Henk de Bruijn)

Dan ga je dus PWN-beheerders juist vragen om successie 
naar ruige rietvelden tegen te gaan. Want de loslopende 
geiten vreten zo’n startend rietveld in de poel niet weg.

Foeragerende geiten in droge poel Zwarteweg met uitbreidend 
rietveld.(foto Henk de Bruijn)

Nee, die Zwarte fluweelkever hoort in dit soort poeloevers 
niet thuis. Het is hier een zwerfvlieger.
De imago’s kunnen zo goed vliegen om de winterslaap op 
een drogere plek door te brengen, buiten de dynamiek van 
(hogere) waterstand. Maar door al dat vliegwerk komen ze 
ook op veel andere plaatsen terecht.
Waar kan zich dan de zomerpopulatie bevinden waar dit 
individu uit voortkomt ?
De meest dichtbije ‘weelderige riet- en zeggevegetatie‘ 
in het duinreservaat vinden we bij het permanente irriga-
tie-water van de drinkwatervoorziening. Een idee om daar 
nog eens een pottenserie uit te zetten. 

henkjdebruijn@hotmail.com

bronvermeldingen:
 ■ Muilwijk, Felix cs, 2015. “De loopkevers van Ne-

derland en België (Carabidae)” entomologische 
tabellen nr. 9, NEV, EIS. Leiden.

 ■ Turin, H, 2000. “De Nederlandse loopkevers, ver-
spreiding en oecologie (coleoptera: carabidae)” 
Nederlandse Fauna 3. Naturalis,  
KNNV-uitgeverij & Eis-Nederland, Leiden.

 ■ Vorst, Oscar, 2010. “Catalogus van de Nederlandse 
kevers”, NEV, Amsterdam.

 ■ 513 NHD-keversoorten op internet PWN-bib.:  
https:// eco-on-site.nl/ mirrors/ pwn-puur-natuur:

 ■ “Bruijn, H.J. de,. 2020. Eindrapport ecologisch 
keveronderzoek 2012 t/m 2019 in het Noord- 
Hollands Duinreservaat”.

Dit verhaal komt voort uit een meerjarig ecologisch duinkever 
onderzoek

IN CONTRAST MET DE 
KWELDER RONDBUIK

Dat is in de periodiek uitdrogende duinpoelen op kalkrijk 
zand van het Noordhollands duinreservaat wel anders.

De plek van de vangpot van Chlaenius tristis aan de poeloever 
Zwarteweg (GPS 101 830 x 504 299). foto Henk de Bruijn.

Op deze poeloever aan de Zwarteweg groeit een steeds 
weer herstartende pioniervegetatie van dwergzegge, 
zomprus en duinrus, watermunt, waternavel, waterpunge 
met plukjes lage kruipwilg. En zo moet het hier ook blijven 
voor de tientallen soorten deels vrij zeldzame oeverkevers. 
Het biedt hen een combinatie van beschutting onder een 
mini-mozaïek-vegetatie. met daartussen vlekjes open 
foerageergebied op een vochtige, wierige, gele slijm-slibbige 
zandbodem .

Neem nou als voorbeeld van al die oever-soorten de zeldzame 
roodbruine kustsoort Bradycellus distinctus van zo’n 5 mm. 
Kwelderrondbuik heet ie als indicator van zandige, wat ziltige 
biotopen.

Voorkomen van Kwelder-rondbuik volgt keurig de kust van Europa 
(uit Turin 2000)

Mogelijk komt er wat zout met het grondwater omhoog in 
die stijf gepakte blauw witte zandbasis, al blijkt dat niet zo 
uit genoemde planten.

Bradycellus distinctus (Kwelder-rondbuik) van de poel Zwarte-
weg. foto Bas Drost

Vindplaatsen voor 1967=zwart; na 1967=rood
van Bradycellus distinctus volgens Turin(2000)

Nederland op het randje van het Fluweelloper-areaal in Europa 
(uit Turin 2000)

mailto:henkjdebruijn%40hotmail.com?subject=
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PADDENSTOELENWERKGROEP

VWG ALKMAAR

STRANDWERKGROEP KNNV
afd. alkmaar-den Helder

Tenzij anders vermeld: aanmelden bij Wilbert Kerkhof 
0616642993, kerkhof01@hetnet.nl  en verzamelen bij station  
Alkmaar-Noord, ingang oostzijde.

Coördinator Tineke Broersen cabroersen@gmail.com

De lezingen vinden plaats in bezoekerscentrum  
“De Helderse Vallei”. Adres: De Helderse Vallei 9-11,  
1783 DA Den Helder. Aanvang 13:30 u., tenzij anders vermeld

ACTIVITEITEN DEN HELDER

Coördinator Martijn Oud
Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders 
is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van 
het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij ex-
cursies ‘OPBELEXCURSIE!’ staat, wil dat zeggen dat deelnemers 
de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 
en 20.00 uur moeten bellen i.v.m. vervoer. 
Tel. 0629299052.
Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten 
om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander 
gebied te verplaatsen.

LEZEX staat voor lezingen en excursies:
Per jaar worden vijf lezingen georganiseerd in Wijkcentrum 
Overdie. Ook vinden twee Door-leden-voor-leden-avonden plaats 
evenals een algemene excursie.

John Scheepe: ivn.egmonderhout@gmail.com,
Evert Maarschall: epmaarschall@gmail.com

Lezingen: op woensdagen, aanvang 20.00 uur, in  
Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8 – 10, 1813 BH 
Alkmaar, 072-5402499.
Door-leden-voor-leden: op donderdagen, aanvang 20.00 
uur, in de kantine van “De Rekere”, Helderseweg 63A, 1817 
BB Alkmaar. Kantine open om 19.30 uur.

LEZEX

In verband met de steeds wisselende maatregelen zijn er op 
dit moment geen programma’s te melden. Voor alle actuele 
informatie kunt u terecht op de website van de KNNV: www.knnv.
nl/alkmaar . Ook kunt u desgewenst inlichtingen inwinnen bij de 
desbetreffende coördinatoren of bij de ledenadministratie:  
ledenadministratie@regioalkmaar.knnv.nl

A G E N D A

Blad nummer 64 — Maart 2021

Foto: Greeth Heijne

Geastrum lageniforme ( Luc Knijnsberg)

otterschelpen
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KNNV Werkgroepen  coördinatoren

Planten Pieter Korstanje 
072-5622278
f2hheipie@hetnet.nl

Mossen Pieter Korstanje 
072-5622278
f2hheipie@hetnet.nl

IJsvogel Rutger Polder
06 23181433
1815jk232@hetnet.nl

Dinsdag Jannie Nijman,
072-5615605,
j.nijman66@upcmail.nl

Woensdag Marian van der Laan  
072-5095345
mavdlaan@gmail.com

Strand Wilbert Kerkhof 
0616642993
kerkhof01@hetnet.nl 

Paddenstoelen Martijn Oud
06 29299052
mnaj.oud@ziggo.nl

VAN HARTE WELKOM BIJ IVNNKL
Marloes Schaap
Ieneke Pluimert
Annemieke Ederzeel
Marjolein Blom
Louise Wentholt

Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen bij onze 
vereniging.

 ❧ Het bestuur

Noord-Kennemerland

KNNV VERWELKOMT:
Marjolein Themmen
Dinie Atsma
Elly Spit
Ineke Wynia

 ❧ Ruud Maarschall

Alkmaar-Den Helder

31

IVN Werkgroepen contactpersonen
Redactie Blad Ger Augustus

06 40940692

Heemtuin Parnassia Ton Schellevis 
0653788796

PR + website Ton Schellevis  
0653788796 

Strandwerk Johan Eilering  
06-57880486

Natuurwerkgroep 
Dijk en Waard

Emerens Hoogland
0620232206

Mussenwerk Thea Scheepe
06-36201344

Natuurkoffer voor 
ouderen

Thea Scheepe
06 36201344

Wandelingen de Bleek Cocky van Engen  
072-5334948

Wandelingen  
Egmonderhout

John Scheepe  
06 45744777

Wandelingen Heiloo Hanneke Dam  
072-5337601

Wandelingen in Egmond  
(uitgezonderd de Bleek)

Hanneke Dam  
072-5337601

Wandelingen Rekerhout Paul Bannink
06 14171864

Wandelingen Hortus  
Alkmaar

Truus Ettema
072-5642502

Scholenwerkgroep Floor van Splunder  
072-5899713

Vleermuizenwerkgroep Lineke Barendregt
072-5111660

Natuur/cultuurwandeling 
Bergen aan Zee

Hans Stapel  
06-83581423

Werkgroep IVN APP routes Piet Singer
06 51271382

Nascholing natuurgidsen Joop Bons
0651850188

Natuurgids opleiding Marja Apeldoorn
06-30820225

Kruidentuin Rekerhout Klaas Jan Koedijk  
06-20245053
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KNNV-IVN Dinsdag – en Woensdaggroep

Deze programma’s staan ook in de Bladluis en op de website; houd de laatste in de gaten i.v.m. eventuele aanpassingen: www.knnv.nl/alkmaar
Informatie:
Coördinator Dinsdaggroep: Jannie Nijman, j.nijman66@upcmail.nl, 072-5615605; tijdens excursies 06-12586146.  
Een * betekent: graag van tevoren aanmelden of je komt.
Coördinator Woensdaggroep: Marian van der Laan, mavdlaan@gmail.com, 072-5095345; tijdens excursies 06-42586995.
Aanvang excursies 13.30 uur, tenzij anders vermeld, einde ± 16.30 uur. 

De excursies van de Dinsdaggroep en de Woensdaggroep worden vanaf juli 2020 per week vastgesteld. Informatie komt via 
de mail. 
Informatie is ook te lezen op de website, bij Dinsdaggroep en Woensdaggroep.
Meer info en aanmelden voor mail: 
voor Dinsdaggroep: Jannie Nijman , j.nijman66@upcmail.nl ,
voor Woensdaggroep: Marian van der Laan, mavdlaan@gmail.com 
Zodra er weer een programma voor langere tijd te maken is, wordt dat gedaan.

MOSSENWERKGROEP

In het winterhalfjaar is de Mossenwerkgroep actief. De werk-
groep komt op de dinsdagavonden bij elkaar om mossen te 
determineren. Regelmatig zijn er excursies. Deze worden een 
paar weken van tevoren aangekondigd op de website. Meer 
informatie bij Pieter Korstanje: f2hheipie@hetnet.nl. 

PLANTENWERKGROEP

Begin mei starten de excursies van de Plantenwerkgroep 
weer op de dinsdagavonden. Wil je een keer mee, meld je 
dan aan bij Pieter Korstanje: f2hheipie@hetnet.nl.

MAANDELIJKSE IVN-
WANDEL-EXCURSIES EN 
OVERIGE ACTIVITEITEN

Info via ivnnkl@hotmail.com en aanmelden verplicht 
alleen voor de woensdagavondwandeling: 

Elke eerste zondag van de maand
 ✤ Wandeling Egmond aan Zee (van april t/m september): 
start bij het zwembad om 10.00 uur.

 ✤ Info: Hanneke Dam, 072-5337601, PWN-duinkaart 
nodig.

 ✤ Wandeling Egmond aan de Hoef (oktober t/m maart): 
start bij Nachtegalenlaantje/Jachthuis om 11.00 uur. 

 ✤ Info: Hanneke Dam,072-5337601. PWN-duinkaart nodig.

Elke tweede zondag van de maand
 ✤ Wandeling Schaapskooi Bergen, start om 10.15 bij de 
parkeerplaats Uilenvangerweg.

 ✤ Info: Jos Bos 06-15 06 52 49
 ✤ Wandeling Alkmaar door de Egmonderhout (de Hoef ), 
start bij ingang Honkpad. 

 ✤ Info: John Scheepe 06-45744777.

Elke derde zondag van de maand
 ✤ Wandeling Heilooër bos, start vanaf de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg om 10.00 uur.

 ✤ Info: Hanneke Dam 072-5337601
 ✤ Kornet/juttocht Bergen aan Zee (zomer: kornet 
trekken, winter: juttocht): start bij  
IVN-natuurcentrum Parnassia om 10.00 uur.

 ✤ Info: Johan Eilering 06-57880486.

Elke vierde zondag van de maand
 ✤ Wandeling Alkmaar door de Rekerhout, start bij de 
kinderboerderij, Krielenzand 5, in de  
Rekerhout om 10.00 uur.

 ✤ Info: Paul Bannink. peni.bannink@gmail.com 
0614171864

Laatste woensdag van de maand
 ✤ Avondwandeling Egmond Binnen, De Westert en 
De Bleek, van april t/m augustus, van 19.00 – 21.00 
uur.

 ✤ Info en aanmelden: Cocky van Engen 072-5334948.

Het is verstandig vooraf te informeren of de excursie/
activiteit zal doorgaan.
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De KNNV afd. Alkmaar – Den Helder is een vereniging met 
meer dan 300 leden die zich met enthousiasme bezig houden 
met de natuur in al haar verschijningsvormen.
Ze richt zich al 100 jaar op natuuronderzoek, natuurbeleving 
en natuurbescherming.  
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IVN is een landelijke organisatie met 170 lokale afdelingen 
en 20.000 vrijwilligers die mensen lokaal bij natuur betrekt.
IVN-Noord-Kennemerland, een lokale afdeling met meer 
dan 220 leden, organiseert op scholen en in hun directe  
omgeving met veel passie lesjes, excursies, cursussen,  
wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze 
laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot 
aantal mensen kennis met de natuur en kunnen zij die 
natuur beleven. 

Bestuur KNNV:
Ruud Maarschall (voorzitter), 06-53456344; voorzitter@regioalkmaar.knnv.nl
Jeanette den Herder (secretaris), tel. 06-13126318; secretaris@regioalkmaar.knnv.nl
Herman van Kampen (penningmeester), 06-37703693;  
penningmeester@regioalkmaar.knnv.nl
Pieter Korstanje (veldbiologisch secretaris), 072-5622278; vbs@regioalkmaar.knnv.nl
Evert Maarschall (algemeen lid van het bestuur), 06-55321209,  
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Ledenadministratie: Marjolein Boersma 06-51418651 Eikenlaan 21, 1861 GV, Bergen;
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