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Ik heb een bepaalde taalgevoeligheid. Ik weet zeker 
dat ik dat aan mijn moeder te danken heb. Het is niet 
zo dat zij ervoor gestudeerd heeft zo’n 75 jaar geleden. 
Als oudste van 7 kinderen heeft zij zich meer met het 
opgroeien van haar jongere broers en zussen bezigge-
houden en is al vlot gaan werken om het gezin voldoen-
de financiële armslag te geven, ook kostte een brood 
toen maar vijf cent. Lange tijd ben ik secretaris van een 
jongensclub geweest, redacteur van het academieblad 
en tegenwoordig stuur ik familieleden en kennissen 
nog steeds een met de hand geschreven kaart met een 
persoonlijke boodschap. Alles wat in Blad staat heb ik 
al een aantal keren gelezen en waar nodig spelling en 
grammatica aangepast zonder afbreuk te willen doen 
van de intenties van de schrijvers van de artikelen. Die 
schrijvers willen we in ere houden om bij een volgende 
gelegenheid weer hun verhaal te laten doen.
De schrijvers in Blad worden ook een dagje ouder. We 
zijn dankbaar dat ze nog steeds in de pen kruipen om 
hun diepgaande kennis aan Blad en dus ook u toe te 
vertrouwen.
Het is lente en Evert Maarschall opent met een mooi 
verhaal over de sleutelbloem. Apart is het verhaal over 
de cloacapikker van Peter Boer. Dit laatste verhaal vertelt 
over iets wat we misschien nog nooit in onze natuur-
beleving hebben waargenomen. Dat geldt ook voor de 
ontmoeting met de roerdomp in het Kleimeer. Als we 
het over de biodiversiteit hebben, hebben we het over 
van alles minder. En dan bieden enthousiaste natuurbe-
levers ons hun pareltje in woord en beeld aan. Het zijn 
de kleine dingen die het doen!
De redactie heeft voor deze editie weer fysiek rond 
de tafel gezeten op het moment dat de natuur uit zijn 
voegen barstte na IJsheiligen. De volgende keer zullen 
we dat weer kunnen doen! De maatregelen rond corona 
zullen dan veel soepeler zijn. We schrijven dan begin 
augustus. Een maand nadien zal het volgende Blad weer 
door de brievenbus glijden. In de natuur eisen dan de 
paddenstoelen alle aandacht op, vooral in de lanen van 
Bergen en in de naaldbossen van Schoorl. Waarschijnlijk 
zijn dan ook de eerste bladeren van de bomen geval-
len. Blad groeit nog even door met uw pareltjes uit de 
natuur! Ik wens u veel leesplezier in deze zomer.
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De levende dieren die gevonden zijn lagen in de vloedlijn, 
waar ze nog net een beetje overspoeld raakten door de 
golven. Om ze te kunnen redden is het wel noodzakelijk dat 
je iets bij je hebt om ze mee te nemen. Bijvoorbeeld een em-
mertje of een stevig hondenpoepzakje, gevuld met water. 

De zeepaardjes die bij Bergen aan Zee werden gevonden, 
zwemmen nu rond in het zoutwateraquarium van Harm 
Niessen. Harm vertelde dat de dieren soms meer dan een 
week nodig hebben om bij te komen. Ze hangen dan wat 
aan een stengel zeewier. Daarna komen ze op gang en 
zwemmen wat rond. Het zijn geen goede jagers. Het voer 
moet bijna in de bek zwemmen, aldus Harm.

Spannend of er komende herfst weer een zeepaardjesstran-
ding gaat plaatsvinden. Hopelijk blijven de meeste lekker in 
zee dobberen, want het blijven bijzondere dieren.

Voorheen werd er af en toe een kortsnuitzeepaardje gezien 
in de Oosterschelde, of strandde er bij hoge uitzondering 
een op het strand. Ook zat er wel eens eentje in de NIOZ-fuik 
op Texel. De laatste jaren zit de soort in de lift. Zo zijn er in 
2019 al 30 waarnemingen. Vorig jaar waren dat er in totaal 110 
en in de eerste maanden van dit jaar alleen al 93! De hoge 
aaibaarheidsfactor maakt dat de zeepaardjesinvasie de me-
dia haalde. Radio, televisie en kranten besteedden aandacht 
aan de vondsten en de vinders. 

Ze zien er inderdaad hulpeloos uit en het zwemmen stelt 
ook niet veel voor. Met de korte vinnen aan weerszijden van 
het lichaam en op de rug proberen ze vooruit te komen. 
Tegen de sterke golfslag in de branding zijn ze geen partij. 
De dieren die levend op het strand werden gevonden, zijn 
waarschijnlijk onderkoeld door de lage temperatuur van het 
zeewater in de winter. Omdat het zeewater in de zomer war-
mer is, lukt het de dieren om noordelijker te overleven.

Zomaar een
 zeepaardje
— Teks en foto'st: Lucette Robertson-Proot en  

Pieter Korstanje

Je zou er maar eentje vinden, een zeepaardje. Afge-
lopen maanden was de kans op zo’n spectaculaire 
vondst best groot. Er was een kleine invasie aan de 
gang. Tientallen zeepaardjes spoelden levend en dood 
aan op de stranden van Noord- en Zuid-Holland en de 
Waddeneilanden. Zwaartepunt van de strandingen lag 
bij Bergen aan Zee. Op 22 januari werd daar het eerste 
levende zeepaardje gevonden, daarna op 14 maart acht 
stuks, waarvan drie levend. Op 20 maart ook nog een 
levende. Alle zeepaardjes die levend zijn gevonden, zijn 
nog steeds in leven!
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Wat is er zo bijzonder aan de sleutelbloem

Fig.5. Stengelloze sleutelbloemen in Elswout

De soorten in Nederland. In Nederland komen drie soorten 
wilde sleutelbloemen voor: het zijn de stengelloze sleutel-
bloem (Primula vulgaris), de slanke sleutelbloem (P. elatior) en 
de gulden sleutelbloem (P. veris)**) 
 De stengelloze sleutelbloem is als gekweekte soort de be-
kendste. In allerlei bloemkleur wordt het plantje in tuincen-
tra aangeboden. 

Als semi-wilde soort siert het aan het begin van de lente 
menig landgoed, zoals Marquette bij Heemskerk (fig.4), 
Leyduin en Huis te Manpad, beide landgoederen in Vogel-
zang aan de Leidse vaart gelegen. Elswout is, zover ik gezien 
heb, het rijkst bedeeld: begin april staan er zoveel van deze 
soort in bloei dat ze niet te missen zijn (fig.5). Ze houden van 
vochtige omstandigheden en groeien vaak op de taluds en 
walkanten van de vele sloten. 

Een bijzondere eigenschap. In fig.3 is een sleutelbloem te 
zien in de stijl van de Jugendstil, die rond de vorige eeuw-
wisseling in de mode was (*). Ik heb deze afbeelding geko-
zen omdat, naast de plant zelf, rechtsonder, twee  
verschillende bloemvormen zijn weergegeven. De linker 
bloem heeft een lange stijl en korte meeldraden; bij de rechter 
bloem is de situatie andersom: een korte stijl en lange meel-
draden. Het blijkt dat elke plant uitsluitend bloemen draagt 
van één type. Darwin zelf kwam de reden op het spoor waar-
om dit verschijnsel nuttig zou zijn. Hij heeft talloze proeven 
gedaan met sleutelbloemen. Deze resulteerden in de conclu-
sie dat zelfbestuiving weinig resultaat had voor de zaad-
vorming, kruisbestuiving van gelijksoortige bloemen meer 
zaden opleverde, maar dat de meeste zaadopbrengst optrad 
wanneer een langstijlige bloem bestoven werd met stuifmeel 
van uit een kortstijlige en omgekeerd. Hij interpreteerde het 
verschijnsel van twee typen bloemen als een aanpassing van 
de soort om kruisbestuiving te bevorderen. 

Fig.4. stengelloze sleutelbloemen in Marquette
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— Tekst: Evert Maarschall 

Lentevreugd
Historie. Mijn passie voor de wilde sleutelbloemen 
heeft een lange geschiedenis. Het begon met een 
telefoontje in 1977 van de toenmalige secretaris van 
de KNNV-Alkmaar: mevr. Kloos. Zij had tientallen 
jaren deze functie bekleed en kwam met de vraag 
of ik haar zou willen opvolgen als secretaris. Ik voel-
de mij natuurlijk zeer vereerd met dit aanbod, maar 
ik had ook enige aarzeling, omdat mijn kennis van 
de flora nog vele hiaten kende. Mijn voornaamste 
taak was om samen met de andere bestuursleden 
een aantal keren per jaar een excursie-programma 
samen te stellen en dit via een stencil naar de leden 
te versturen.

Fig. 1. Slanke sleutelbloem

Fig.2. Op excursie in het Bunderbos

Wilde planten. Ondertussen was in 1973 de monumentale 
driedelige serie “Wilde planten, flora en vegetatie in onze 
natuurgebieden” uitgekomen, een initiatief van de Vereniging 
tot behoud van natuurmonumenten. Deze was geschreven 
door vooraanstaande veldbiologen onder leiding van de be-
roemde Victor Westhoff en bevatte een schat aan informatie. 
Het ging niet alleen over de relatie van de soorten met de 
bodemeigenschappen, maar er werden ook karakteristieke 
landschappen in kaart gebracht. Foto’s en vooral de prach-
tige illustraties van R. Westra completeerden de tekst. De 
inhoud bracht me op het idee om eens op excursie te gaan 
op andere dan de gebruikelijke plekken in de omgeving 
van Alkmaar. Ik organiseerde daarom in het begin van mijn 
carrière een aantal weekend excursies naar de gebieden die 
veel te bieden hadden en bereikbaar waren met het open-
baar vervoer. De keus viel achtereenvolgens op Zuid-Lim-
burg, op de omgeving van Winterswijk en op Terschelling. 
Er bleek een grote belangstelling voor te bestaan. In latere 
jaren hebben we zowel de omgeving van Winterswijk als 
die in Zuid-Limburg in één dag (met de trein heen en weer) 
bezocht. En altijd in het vroege voorjaar: de bloeitijd van de 
sleutelbloemen, de bosanemonen, de bosviooltjes en vele 
andere soorten. 

Fig.3. Sleutelbloem met de twee 
bloemvormen
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Fig.10. De slanke en de gulden sleutelbloem naast elkaar

Fig. 8. Bunderbos is heel rijk aan slanke sleutelbloemen

Fig.6. Slanke sleutelbloem met bosanemoon en blauwsporig bosviooltje

Fig.7. Groeiplaats aan klein waterstroompje in het Bundebos

Winterswijk. Voor de andere twee soorten zullen we op reis 
moeten. De slanke sleutelbloem, eveneens een liefhebber 
van vochtige omstandigheden, groeit in de omgeving van 
Winterswijk, zowel langs de oevers van sommige beken 
(vooral de Ratumse beek), als in het Eiken-Haagbeukenbos. 
Het natuurgebied Bekendelle was ooit een bekende groei-
plaats, maar daar zijn ze verdwenen door het uitsteken door 
onverlaten. In het bos van Willinks Weust, gelegen langs de 
Willinkbeek, is nog wel een redelijke populatie aanwezig en 
bloeien de sleutelbloemen tezamen met de vele bosanemo-
nen en veel blauwsporige bosviooltjes (fig.6). Recent, op 16 
april van dit jaar, heb ik op de genoemde plekken nog eens 
een kijkje genomen en ben ik geschrokken wat er nu nog 
over is van de eertijds zo rijke populaties. 

 Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg lijkt de slanke sleutelbloem 
minder hard achteruit te zijn gegaan. Rijke populaties zijn 
nog steeds te vinden langs de Geul bij Geulhem, in het Bun-
derbos en het Savelsbos. Laatstgenoemden zijn bijzondere 
hellingbossen met een zeer rijke flora. De planten groeien 
in het Bunderbos langs de talrijke beekjes aan de voet van 
de helling (fig.7 en 8); in het het Savelsbos ook in de laag 
gelegen bosgedeeltes. 

 De gulden sleutelbloem. Tot slot de derde en meest zeldza-
me soort in Nederland: de gulden sleutelbloem komt, als wil-
de soort, nog het meest voor in Zuid-Limburg, hij houdt van 
kalkrijke en zonnige plekken. Ik vond bloeiende exemplaren 
op een helling in het Savelsbos (fig. 9). Een uitzonderlijke 
situatie, die ik maar één keer ben tegengekomen is te zien 
in fig.10. De gulden en de slanke sleutelbloem naast elkaar 
groeiend, zo te zien in volledige harmonie!

 (*) De afbeelding van de primula is één van de vele Jugendstil illustraties in “Voorjaarsbloemen” van de hand van K.Siderius; Amsterdam, S.L.van Looy, 1899.
 (**) Over de Latijnse namen het volgende: primula komt van primus=eerste, wat wijst naar de vroege bloei; vulgaris=gewoon, met de aantekening 
dat in oudere flora’s de soortnaam acaulis=zonder stengel, gebruikt werd, die de lading beter dekt. De omschrijving elatior=slanker komt overeen met 
de Nederlandse naam. De gulden sleutelbloem heeft m.i. de mooiste Latijnse naam omdat veris=van de lente betekent, dus P.veris wil zeggen:  
de eerste van de lente.

Fig.9. De gulden sleutelbloem heeft wijde kelken
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Vrijwilligerswerk in de Hortus
graven kom ik ook op een zandlaag. De 
vraag is of ik op de strandwal van Sint 
Pancras ben gestoten. We liggen ten-
slotte tegen de strandwal van Sint Pan-
cras aan. Gravend en wel de poel heeft 
zijn globale vorm gekregen. Ik kom 
alleen op donderdag in de aarde wroe-
ten. Volgende week gaat het verder. En 
tussen donderdag en donderdag zijn er 
weer andere gravende handen, want ik 
ben niet de enige vrijwilliger in de tuin.

Om een poel te krijgen moet er wel 
vijverfolie worden geschonken door 
de firma Ubbink, die een aantal be-
drijfspanden noordelijker zit. De folie 
kan in de uitgegraven ruimte worden 
gedrapeerd en dan kunnen er een aan-
tal kruiwagens van de zestig kubieke 
meter kalkarm zand over gespreid wor-
den. Komend vanaf het schelpenpad 
door het kalkrijke duin in mini vorm 

de kalkarme duinbiotoop dan in grote 
lijnen af zal zijn.
Zo’n tuin vraagt voortdurend alle 
aandacht. Vele handen maken veel 
werk licht. En in de tijd dat u dit leest, 
aangenomen dat u dat doet vanaf het 
moment dat Blad door de brievenbus 
gegleden is, staat de Hortus van Alk-
maar in volle bloei. Je loopt van noord 
naar zuid vanuit de kalkrijke duinbio-
toop door de kalkarme duinbiotoop. 
Het is de omgekeerde wereld met de 
werkelijkheid hier in Noord-Holland. 
In een tuin kun je alles naar je hand 
zetten!

De basis is in grote grove lijnen aanwezig.

de kalkarme duinbiotoop in aanleg

kijk je je ogen uit tussen de kalkarme 
duinen over de poel. Die poel moet wel 
nog met water worden gevuld. Als alles 
meezit, is dat volgende week een feit.
Er staat een laagje water in. Het geplant 
helmgras doet zijn best om ver van 
strand en duinen te groeien. Het is 22 
april. De actuele toestand kunt u uit de 
foto aflezen. Volgende week is de ope-
ning van de Hortus. Het zal fijn zijn als 

— Tekst en foto's:    Ger Augustus 11 
maart 2021

Al enige jaren ben ik met pensioen. 
Om aan het bekende gezegde 
‘achter de geraniums zitten’ te 
ontkomen ben ik als vrijwilliger in 
de aarde gaan wroeten. Dit wordt 
geen diepgravend verhaal, wel 
een dagboek over werkzaam-
heden in de Hortus van Alkmaar, 
niet om u om de tuin te leiden, 
maar eerder te vertellen over een 
biotopen ontwikkeling. Als u hier 
afhaakt, even goede vrienden, en 
zand erover!

Regelmatig zit er ook aarde onder mijn 
vingernagels. De ene dag werk ik in 
een groentetuin en de andere dag leef 
ik me uit in de Hortus. De Hortus was 
ooit de productietuin van V(oorhoeve)
S(chwabe)M(edicijnen), producent 
van zelfzorgmiddelen. Binnenkort, in 
september van dit jaar, is de Hortus al 
tien jaar als stichting actief. Dat VSM de 
tuin los gelaten heeft betekent niet dat 
de geneeskrachtige planten het veld 
hebben moeten ruimen. Ze zijn er nog 
steeds. Alleen worden ze in kleine aan-
tallen in de wintertijd verplaatst om de 
indeling van de tuin te veranderen. Dat 
komt ook doordat we een stuk grond 
moeten missen, omdat het niet ons 
eigendom meer is. In de voorlaatste 
winter is de duinbiotoop op de schop 
gegaan. De biotoop bevat kalkrijk zand. 
Het is een soort mini Noordhollands 
Duinreservaat ten zuiden van Egmond 
aan Zee. 

In onze omgeving kennen we ook 
het kalkarm zand. Om daarmee iets 
te doen moet je wel de beschikking 
krijgen over dat zand. Staatsbosbeheer 
kan het niet zomaar leveren, maar een 
bouwput in de buurt van De Goudvis, 

pad door de kalkrijke duinbiotoop

de kalkrijke duinbiotoop

biedt een rijke oogst zand, kalkarm 
zand. We voelen ons nu als een vis in 
het water. De duinbiotoop kan nog 
worden uitgebreid. Het plan lag even 
in de kast, maar is er met hoge snel-
heid weer uitgehaald om een kalkarme 

duinbiotoop te realiseren. En in die 
biotoop hoort een duinpoel! Dat wordt 
graven. De bovenste laag aarde wordt 
verzameld en vormt een ‘grondbank’. 
Veertig jaar ‘oude’ organische tuin-
grond gooi je niet zomaar weg. Bij het 
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De cloacapikker

heggemus

29 maart jl. zag ik dat onfatsoenlijke 
gedrag. Het begon zo liefelijk. Mada-
me heggenmus begon te sidderen. 
Kop omlaag, vleugels iets gespreid, 
staart omhoog. Meneer heggenmus 
raakte er helemaal door van de kook. 
Hij danste als een springende kangoe-
roe van links naar rechts en weer terug 
achter zijn madam, zijn blik gericht op 
een plekje vlak onder de staartbasis. 
Daar bevindt zich de cloaca. Dat is de 
opening waar zowel poep, urine als 
eieren uit kunnen komen. Iets verder 
naar binnen mondt de eileider uit in 
die cloaca. Daar moet dus het sperma 
heen.
Ik had nog nooit parende heggenmus-
sen gezien, dus keek ik vol verwach-
ting uit naar het vervolg. En wat denk 
je? Die kerel pikte, met zijn snavel, in 
haar kont! Om dan weer heen en weer 
te springen en dan, ja hoor, weer met 
zijn snavel in haar cloaca. Dat vunzige 
gedrag herhaalde zich een aantal ma-
len. De ultieme copulatie bleef uit.
Als je hier een beeld bij wil hebben, 
dan kun je op YouTube een filmpje 
bekijken hoe zich dit precies voltrekt.
Ornithologen hebben gezien dat 
heggenmusvrouwtjes zich door 
meerdere mannen laten nemen. Die 
mannen weten dat. Maar zij willen dat 
het vrouwtje waarmee gepaard wordt 
alleen nakomelingen krijgt van hem 
en niet van een ander. Dus sperma 
van zijn parende voorganger moet er 
uit. Door nu in die cloaca te pikken, 
stimuleert dat het vrouwtje om het 
sperma van haar eerdere slippertjes er 
uit te persen.
Tja, beetje merkwaardig op 29 maart. 
Vogels paren gewoonlijk een halve 
dag voordat er een ei wordt gelegd 
en dat ei moet in een nest. Onze 
heggenmussen hadden op die datum 
nog geen nest, dus was paren zinloos. 
Deden ze dat dan voor de lol? Of om te 
oefenen?

Over dit soort gedrag had ik al eens 
gelezen. Het komt bij meer vogelsoor-
ten voor, onder andere bij winterko-
ning en pimpelmees. Maar denk nu 
niet dat de heggenmus denkt: “Ik ga 
cloaca pikken want er zit vast sperma 
van een concurrent in haar.” Want stel 
het heggenmusvrouwtje is nog maagd 
en het mannetje heeft het ook nog 
nooit gedaan, dan vertonen ze toch dit 
gedrag. Dat zijn dus innerlijke drijfve-
ren, ooit door evolutionaire processen 
ontwikkeld.
Overigens zijn er talloze voorbeelden 
van sperma-competitie bij dieren. Zo 
brengt het fruitvliegje samen met zijn 
sperma een stofje (een anti-afrodisia-
cum) bij het vrouwtje binnen dat het 
gedrag van het vrouwtje beïnvloedt: 
zij verliest haar zin om te paren.
Maar het kan nog heel anders. Een 
vruchtbaar mierenvrouwtje is maar in 
heel korte tijd, kwestie van paar uur 
of minder, in de gelegenheid om te 
paren. Daarna kan zij twintig jaar oud 
worden. Het sperma wat zij in zich 
heeft, wordt al die jaren gebruikt om 
haar vele duizenden (bij sommige 
miljoenen) nakomelingen geboren te 
laten worden. Heeft ze een mannetje 
getroffen met ‘slecht zaad’, dan zal dit 
niet lukken. D aarom wordt er vaak met 
meerdere mannetjes gepaard. En nu 
komt het: in het lijf van het vrouwtje 
vindt er competitie plaats tussen de 
zaadcellen onderling. Hoe dat precies 
gaat is nog steeds niet helemaal duide-
lijk. Maar kennelijk is dat zo interessant 
dat tientallen biologen hun hele leven 
bezig zijn om dit raadsel te bestude-
ren.
Ik kijk naar buiten, naar ons paartje 
tortels. Ze zitten dicht tegen elkaar 
aan. Ze hebben even geen nest. Straks 
bouwen ze er weer een, paren weer en 
komen twee eieren op het doorzichti-
ge takjesnest te liggen. Tot de eksters 

het plunderen. Dan beginnen ze 
weer van voren af aan. Rivalen wor-
den niet getolereerd. Zij zijn trouw 
aan elkaar, tot de dood hen scheidt, 
zoals overigens vele diersoorten dat 
zijn. Maar dit fenomeen komt bij het 
publiek veel minder onder de aan-
dacht dan ontrouw, sperma-compe-
titie en cloacapikken.

— Tekst: Peter Boer
           foto Gert Korthof 
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GEMEEN (16)
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 
derde soort. De volledige oplossing bestaat uit de drie soortnamen én hun overeenkomst. Mijn foto's zijn in Noord-Holland 
boven het Noordzeekanaal gemaakt. Wil je uiterlijk 10 juli je oplossing mailen naar ruudcosters27@gmail.com ?

foto 1

foto 2

foto 3

Freek Kalsbeek, Mart van Zweeden, Rina Klous & Jacos Jes, 
Ruud de Raadt, Michel Ruhland, Jan Verkaik, Piet Singer, 
Marja Apeldoorn en Ruud Maarshall vonden de correcte 
oplossing van Gemeen(15). Deze luidt groot leermos, groot 
hoefblad en groot dikkopje met de overeenkomst GROOT. 

Ruud Costers

15

Tijdens een van mijn vele fietstochten in de Kleimeer zag ik 
deze roerdomp. Heel toevallig viel mijn oog op deze won-
derlijke verschijning. Nadat ik enkele meters verder stopte en 
via een ruime boog terugliep om de vogel niet te verstoren, 
kostte het me best enige tijd om de vogel weer te ontdekken 
in het riet. Wat een fantastische camouflage, je ziet ze dus 
echt niet als je niet zou weten dat hij of zij daar langs het 
fietspad zit! Bij schrik of onrust gaan ze in de "paalhouding" 
en gaan dan volledig op in de omgeving, maar houden de 
omgeving scherp in de gaten! Na zeker 20 minuten doodstil 
gestaan te hebben bewoog de Botauris stellaris zich uiterst 
behoedzaam en verdween weer tussen het riet!
Een prachtige en zeldzame ervaring rijker vervolgde ik mijn 
weg!

Roerdomp

ROERDOMP

ROERDOMP IN PAALHOUDING

— Tekst en foto's: Nick Veenendaal 

mailto:ruudcosters27%40gmail.com?subject=
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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 ge-
kregen hebben van leden. Niet alle boeken die wij krijgen, 
kunnen worden opgenomen in de bibliotheek Parnassia. Zij 
moeten passen in de catalogus. Zoals flora en fauna, veld-
gidsen, landschap, kust en onze regio Kennemerland.

Verder heb ik 2 boeken aangeschaft:

Titel: Veldgids Zeewieren

 Auteurs: Luna van der Loos, Mart Karremans en Frank Perk

Uitgebreide beschrijving van wel 130 soorten wieren aan de 
Nederlandse kust en binnenwateren met honderden foto’s.

Titel: Tuinieren met wilde planten
Auteur: Martin Stevens

Stevens beschrijft tientallen soorten wilde planten, wat hun 
eigenschappen zijn en wat ze nodig hebben. Hij legt ook uit 
hoe je een eigen stukje natuur of een geveltuintje aanlegt.

Openingstijden bibliotheek: zolang er geen aktiviteiten zijn 
vanwege Corona is de bibliotheek helaas gesloten.

16
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akkerranden
In april 2020 verscheen in Gevleugeld 
nieuws van de Vogelwerkgroep Alkmaar 
een oproep van de agrarische natuur-
vereniging Water, Land en Dijken aan 
ervaren vogelaars om monitoring uit te 
voeren van akkervogels in de Schermer 
en Beemster.
Ter verbetering van de leefgebieden 
voor akkervogels worden er bloemrijke 
akkerranden en vogelakkers aangelegd 
en om een goed inzicht te krijgen van 
het resultaat is monitoring nodig aldus 
de vereniging.

Nu woon ik midden in het gebied en 
actief met het jaarlijks inventariseren van 
vogels,besloot ik om mij hiervoor op te 
geven. Daarnaast was ik ook geïnteres-
seerd in de activiteiten van deze vereni-
ging en wilde meer weten over aanpak, 
uitvoering en resultaat. 

De website van de vereniging geeft 
onderstaande informatie:
Water, Land en Dijken (regio Laag en Mid-
den Nederland) met haar 500 agrarische 
leden zetten zich, samen met 400 vrijwil-
ligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk 
landschap, schoon water en een gezonde 
bodem.
Het agrarisch gebied is altijd een belangrijk 
leefgebied geweest voor veel soorten dieren 
en planten. Om alle kwetsbare soorten in 
dit agrarisch gebied te beschermen, is er 
een landelijk subsidiestelsel: het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) (on-
derdeel van het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap ofwel SNL subsidie genoemd). 

Water, Land & Dijken zorgt voor de uitvoe-
ring van dit subsidiestelsel in de regio Laag 
en Midden Holland

Waarom een subsidie?
De ANLb-subsidie ondersteunt boeren om 
hun grond zó te beheren dat leefgebieden 
van soorten die van internationaal belang 
zijn, in stand blijven. Veel beheersmaatrege-
len die goed zijn voor deze soorten, vragen 
een extra inspanning van de boeren. De 
subsidie is een vergoeding voor die inspan-
ning. De Europese Unie is medefinancier 
van de subsidie
Boeren die lid zijn van een collectief kunnen 
zogenaamde beheerpakketten afsluiten: 
een set beheersmaatregelen voor een speci-
fiek doel, waar een vergoeding tegenover 
staat. Er zijn verschillende beheerpakketten 
voor agrarisch natuurbeheer op landbouw-
grond, bijvoorbeeld voor weidevogelbe-
heer, akkervogelbeheer, waterbeheer of 
botanische pakketten

We regelen niet alleen het agrarisch natuur-
beheer, maar zorgen ook voor monitoring. 
Zo brengen we de resultaten in beeld van 
het broedsucces van weidevogels. Ook 
inventariseren we de vegetatie op wei-
deranden waar agrarisch natuurbeheer 
plaatsvindt. Zo kwam de score van veel 
slootkanten die meedoen met slootkantbe-
heer in 2019 uit boven de vereiste 4 planten-
soorten. Het laat zien dat we op de goede 
weg zijn.

Focus op Beheerpakket Akkernatuur 
Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 

Kruidenrijke akkerranden hebben ver-
schillende functies: 
1. Ze dienen als broed-, schuil- en 

foerageergebied voor akkervogels, 
zoals de veldleeuwerik en patrijs. 

2. Ze zijn voedselbron en schuilgele-
genheid voor diverse soorten vogels, 
zoogdieren, insecten, reptielen en 
amfibieën. 

3. Verbetering van de waterkwaliteit: 
op bouwland langs sloten vormen ze 
een bufferzone tussen gewas en sloot. 
Hiermee wordt de drift van bestrij-
dingsmiddelen naar het water toe 
aanmerkelijk verkleind. 

4. Ze fungeren als leverancier van natuur-
lijke vijanden tegen plaagorganismen. 
(FAB-randen. FAB staat voor functione-
le agrobiodiversiteit.) 
Twee soorten akkerranden:  
A. Eenjarig met een bloeiend mengsel.  
B. Meerjarig met een graskruiden-
mengsel. Er kan gekozen worden uit 
1,5/ 3 /6/ 9/ 12/ 15 en 18 meter brede 
akkerranden. 

Beheervoorwaarden

• Vόόr 15 mei inzaaien.  Geen beweiding 
van 1 juni tot 1 september. 

• Bemesting is niet toegestaan. M.u.v. vaste 
mest op randen breder dan 9 meter, 
waarin kruiden of granen zijn ingezaaid. 
Chemische onkruidbestrijding is pleksge-
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— Tekst en foto's: Cor Thomas
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doen voor uitbreiding van ANLb pakket 
bij de overheid.
Kortom het inzaaien van de bermen met 
streekeigen zaadmengsels verbetert het 
milieu en de stand van insecten, wilde 
bijen en vlinders en levert ook nieuw 
werk voor de boer.

Reactie op de gebruikte mengsels van 
KNNV-lid Jeanette den Herder, tevens 
district coördinator Floron Noord-Hol-
land Midden. 
Inzaaien van akkerranden gebeurt veelal 
om bijen, zweefvliegen, vogels en vlinders 
een handje te helpen. Vanuit floristisch oog-
punt gezien zitten er echter veel haken en 
ogen aan. Alle genoemde mengsels bevat-
ten gebiedsvreemd materiaal, waardoor de 
kans bestaat dat de autochtone genetische 
variatie afneemt of dat er zelfs verdringing 
van streekeigen flora optreedt. Als er al 
ingezaaid moet worden, dan liever met in-
heemse klavers. Het is mij niet duidelijk hoe 
de verhoudingen in de genoemde mengsels 
van duidelijk buitenlands materiaal, zoals 
Fagopyrum tataricum (Frans boekweit) dat 
in elk mengsel zit, en inheems materiaal is. 
De inzaai lijkt deels ingegeven doordat de 
lokale flora door de overmaat aan nutri-
enten te lijden heeft gehad en dat men dit 
door nieuwe inzaai wil verbloemen. De 
oorzaak van het verdwijnen van de 
oorspronkelijke flora is daarmee echter niet 
aangepakt. Vaak kiest men een bont zaad-
mengsel zoals 2 en 3 met veel felgekleurde 
grote bloemen, die leuk ogen, maar meer in 
een tuin thuishoren. 
Kortom enthousiast ben ik niet over dit 
aanbod aan zaadmengsels. 
Floron geeft de voorkeur aan inheemse 
vlinderbloemigen zoals 
klavers, rolklavers, wikkes, lathyrus en 
luzerne. 

Reactie Water, Land en Dijken.
Wij zouden graag meer inheemse krui-
den willen gebruiken, maar die mengsels 
zijn een veelvoud (3-5x) duurder. Hier 
hebben wij momenteel geen financie-
ring voor. Bovendien is dat niet realistisch 
aangezien de meeste randen eenjarig 
zijn. Dat heeft te maken met de gewas-
rotatie. Op veel akkers staat elk jaar een 
ander gewas, waardoor elk jaar opnieuw 
de randen moeten worden ingepast in 

het bouwplan. De randen roteren dan 
vaak mee.

wijs mogelijk, na toestemming van de 
veldcoördinator.

• Bij aanleg en beheer uitgaan van toe-
passen ‘best-practices’ (aanleggen vals 
zaaibed etc.) 

• Pakket A (eenjarige rand): de beheereen-
heid bestaat van 15 mei tot 1 september 
uit de volgende gewassen: een krui-
denmengsel dat wordt gebruikt voor 
akkerranden in combinatie met graan. 
Vergoeding: € 2.200,- per ha. Het 
zaadmengsel wordt in samenspraak 
vastgesteld en ingekocht door Water, 
Land & Dijken. Kosten zaad liggen tussen 
€ 100 en € 200 per ha. 
Tot zover de informatie van de eigen 
website van Water, Land en Dijken.

Monitoring
In de praktische uitvoering werd ik 
gekoppeld aan de veldcoördinator van 
de vereniging die mij de spelregels uit-
legde, documentatie overhandigde en 
veldkaarten van 4 te monitoren gebie-
den. Tevens werd een bezoek gebracht 
aan de ingezaaide randen en indien 
mogelijk contact gelegd met de boer. Er 
waren akkerranden van 3 meter breed 
ingezaaid, een mengsel voornamelijk 
voor de opvang van gebruikte bestrij-
dingsmiddelen t.b.v de waterkwaliteit 
en voor de akkervogels. Ook 3 brede 
kruidenstroken in een vogelakker.
De gekozen en gebruikte zaadmengsels 
waren de nrs. 2,3,4 of 5. (zie afgebeelde 
mengsel 5).

Resultaat waarnemingen  
en bevindingen.
Het verzoek was om tenminste éénmaal 
per maand de akkerranden te bezoeken 
en de waarnemingen van vogels te 
noteren. De maanden van de bloei was 
bezoek aan de bloeiende akkerranden 
een belevenis. Prachtige soorten zoals 
klaproos, groot kaasjeskruid, kamille, 
bolderik, zonnebloem, korenbloem etc. 
Er waren 11 akkervogels als doelsoorten 
door de vereniging geformuleerd waar-
onder gele kwikstaart, ringmus, kneu, 
graspieper, veldleeuwerik.
In totaal zijn 4 plots geïnventariseerd
1. Plot Schermerhorn west – 1 akker 

met maïs en 1 akker met suikerbie-
ten met rondom elke akker een 
rand van akkerbloemenmengsel.

2. Plot Grootschermer – 2 akkers inge-
zaaid met rode klaver, met tarwe en 
kruidenmengsel 5.

3. Plot Schermerhorn Oost - 1 akker 
met aardappelen, rondom inge-
zaaid met akkerkruiden mengsel 2 
of 5.

4. Plot Stompetoren - akker met 
knolselderij, rondom akkerkruiden 
mengsel 2 of 4.

 
Monitoring in het veld

 ❧Betreding van akkerranden was 
onmogelijk zonder akkerkruiden te 
beschadigen en verstoring vogels, bij-
en, insecten en vlinders. Dus heb niet 
door de akkerranden gelopen.
 ❧Heb de inventarisatie op afstand van-
uit verschillende hoeken met veldkij-
ker en telescoop uitgevoerd.
 ❧Alle maanden 1 bezoek van tenminste 
1 uur afgelegd bij iedere akker. De 
opdracht was mei t/m augustus, maar 
ik heb ook september meegenomen. 
Nazomer en trek van vogels geven 
veel bezoek van vogels.
 ❧Gedurende alle maanden veel zweef-
vliegen, bijen, vlinders en insecten op 
de akkerranden waargenomen.
 ❧Weinig tot geen vogels waargenomen 
op de bloemen zelf m.u.v. de maand 
september, die groepen met soms 
tientallen putters te zien gaven. 
 ❧Broedend scholeksterpaar in plot 2.
 ❧Losse waarnemingen boven en rond-
om akkers van foeragerende boeren-
zwaluw, kraai, kauw, fazant, bruine 
kiekendief, houtduif, wilde eend, 
grauwe gans.
 ❧Het ingezaaide gebied plot 2 – Groot-
schermer lag naast een graanveld. De 
laatste werd in juni druk bezocht door 
gele kwikstaarten, terwijl de ingezaai-
de akkerbloemen door geen enkele 
vogel werden bezocht.
 ❧Plot 1 – Schermerhorn west werd na 
15 september gemaaid, gelijk met het 
oogsten van de landbouwgewassen. 
De overige plots bleven intact na de 
oogst.
 ❧Gebruik van onkruidbestrijdingsmid-
delen was moeilijk waar te nemen. 
Sommige producten zoals maïs wer-
den alleen in juni bespoten, suikerbie-
ten meerdere malen. 

Aanbevelingen
 » Overleg tussen Floron en Water, Land 

en Dijken gewenst. Afstemming 
over gezamenlijk natuurbelang. Het 
gebruik van inheemse kruiden is 
misschien wat duurder, maar wel aan 
te raden. Zie reactie Floron.

 » Monitoring met gestandaardiseerde 
regels zoals Sovon richtlijnen moni-
toring, codes en tijdsduur. (huidige 
telmethode is landelijk in gebruik 
en hierdoor landelijke vergelijking 
mogelijk).

 » Afhankelijk van oogstmoment mo-
nitoring uitbreiden naar september, 
gezien bezoek trekvogels.

 » Onderzoek of natuurdoel moet wor-
den uitgebreid naar insecten, vlinders, 
bijen, zweefvliegen. (Vrijwilligers voor 
deze monitoring kunnen zich melden 
bij WLD).

Tot slot
Ik vind dit een goed initiatief van de 
agrarische natuurvereniging, zeker als 
er rekening wordt gehouden met de 
opmerkingen van Floron. Zoals aange-
geven werden er veel vlinders, bijen en 
zweefvliegen waargenomen. Bekend 
is dat insecten sterk in aantal afnemen. 
Het verdient aanbeveling om ook deze 
te monitoren en als doel op te nemen in 
onderzoek. Mogelijk is daar ook subsidie 
voor aan te vragen. De akkerranden die-
nen dan ook meerdere doelen, namelijk 
verbeteren en vergroten van insecten 
populaties. In de Beemster wordt er al 
op akkerranden insecten monitoring 
uitgevoerd!
 
Noot!
Daarnaast nog een voorstel dat aan-
dacht verdient voor verder onderzoek 
en uitwerking. Er liggen in Nederland 
honderden hectaren berm en dijk-
grasland. Veel onderhoud en soms 
heel slecht beheerd, zoals het klepelen 
en niet afvoeren van het maaisel. Prof. 
Zonderwijk schreef rond 1970 al zijn 
eerste adviesnota over natuurvriendelijk 
beheer van wegbermen. Minder kosten 
en toenemend aandeel bloemplanten. 
Boeren kunnen misschien daar ook 
het beheer van overnemen en zo hun 
aandeel in natuurverbetering leveren. 
Verdienmodel voor de boer samen met 
versterking van de natuur. Aanvraag 
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Een bosje weegbree onder de kin
slabladeren voor in een originele salade. De smaak lijkt dus 
een beetje op die van waterkers en derhalve werd de plant 
Indische waterkers genoemd toen hij door de Spanjaarden 
voor het eerst werd ingevoerd in Europa. De bloemen pas-
sen goed in een zomerse bloemensalade.
Oost-Indische kers werkt bloedzuiverend, urine verdrijvend 
en is een bron van vitamine C. Om deze drie redenen wordt 
de plant voorgeschreven bij voorjaarsmoeheid en vermin-
derde vitaliteit.

De reis begon in de berm, bracht ons met Columbus bij de 
Indianen en de Spanjaarden vonden in het Andesgebergte 
de Oost-Indische kers, daar een klimplant en hier een eenjari-
ge tuinplant. We kunnen onze blik ook naar het oosten wen-
den. Daar komt veel plantenkennis vandaan en ook planten 
komen uit die regio.

De beroemde mandragora of alruin heeft een waslijst aan 
mogelijkheden. Om de plant waar te nemen moet u in het 
voorjaar een bezoek aan de Hortus van Alkmaar brengen. De 
bladeren liggen plat op de grond in een rozet. De plant krijgt 
knikkerronde groene vruchtjes. Onder de grond zit een bijna 
zwarte, dubbele of driedubbele wortel. De verhalen over 
deze plant zijn mythisch. Wat ik dadelijk vertel hoort moge-
lijk niet bij deze alruin, maar bij een onbekende plant uit de 
eerste eeuw na Christus. Ik moet het tenslotte ook van de 
verhalen uit het verleden hebben. Flavius Josephus schrijft 
daarover in zijn boek De Joodse Oorlog uit circa 75 na Chris-
tus. Het aanraken van de baraäs is zonder meer dodelijk. Om 
haar uit de grond te halen graaft men de plant rondom uit. 
Men bindt een hongerige hond aan de wortels vast. De hond 
wordt met een stukje vlees van de plant weggelokt en zo 
komt de wortel uit de grond. De hond sterft helaas. De plant 
was zeer gewild om demonen uit te drijven.

Maar er is nog een verhaal dat oorspronkelijk afkomstig is 
van een andere plant, die niet meer te traceren is, de cyno-
pastus. 
De wortels schreeuwen het uit als zij worden uitgegraven. 
Wie de schreeuw hoort, gaat dood. Wat te doen? De oren 
bedekken door er bijvoorbeeld – in die tijd – bijenwas in te 
proppen en daarnaast ook nog flink op een hoorn blazen. Is 
de mandragora dan uitgegraven, brengt ze de toverkracht 
over op de mens.
Trouwens, geloof het of niet, als je geld naast een alruinwor-
tel legt, verdubbelt het! Het helpt wel de Hortus aan geld-
middelen te komen, maar…het schijnt vooral met zilveren 
munten te werken.

Bij rondleidingen in de Hortus vertel ik dit verhaal bij de plant. 
Het maakt indruk en de beelden zorgen dat de plant niet vlug 
vergeten wordt. Zo’n verhaal blijft meer in de herinnering 
hangen en is minder slaapverwekkend dan het opnoemen 
van feitjes over de plant. Trouwens, de alruin is vroeger ook 
ingezet om iemand in slaap te krijgen en te houden. 

mandragora bessen

Mandragora officinalis

Mandragora officinalis

Ger Augustus
Foto’s: Hortus Alkmaar

De groene aarde is een vanzelfsprekend maar onmisbaar 
onderdeel van het leven. Onze huidige flora heeft als 
hoofddoel hoe een plant te herkennen. Naslagwerken uit 
de klassieke Oudheid geven informatie over het nut van 
de plant en welke geneesmiddelen van de plant gemaakt 
kunnen worden. De genezende werking stond centraal. 
Plantaardige stoffen hebben dus geneeskundige eigen-
schappen, die al duizenden jaren bekend zijn. Het is de vraag 
of u een bosje weegbree onder de kin bindt als u hoofdpijn 
heeft. In gezelschap wekt het verbazing of worden lachspie-
ren geactiveerd. Nu we toch bij de weegbree zijn, bied ik u 
een aantal mogelijkheden hoe u wellicht baat kunt hebben 
bij de weegbree. In het verleden is de plant op de volgende 
manieren ingezet:
 Vroeger werd weegbree in de schoenen gedaan, want een 
weegbreeblad onder de voeten voorkomt dat de voeten 
moe worden.
Het kauwen op een weegbreeblad kan lusteloosheid doen 
verdwijnen. Je kunt met het blad ook een gorgeldrank ma-
ken tegen kiespijn. Het werkt pijnstillend. Je kunt ook op de 
wortel kauwen als je kiespijn hebt.
Je kunt een weegbreeblad versnipperen en tussen het beleg 
op de boterham doen. Je kunt het ook door de slasaus of de 
sla doen. Het werkt versterkend voor het immuunsysteem 
en preventief tegen alle ziektes.
De blaadjes mogen op open wonden gebruikt worden.
Zo is weegbree een fijn middel om brand van brandnetels 
weg te nemen. Of bij steken van bijen of wespen. Een blad 
ervan kneuzen en het sap over de huid wrijven helpt om de 
pijn weg te nemen en de gekneusde huid te laten slinken. 
Smalle weegbree en grote weegbree zijn door kolonisten 
mee naar Noord-Amerika genomen. De Amerikaanse indi-
anen noemden weegbree ‘het voetspoor van de blanken’, 
omdat het langs de wegen over de prairie groeide. De naam 
Plantago komt van planta (voet).

Nu we bij de Indianen zijn aangekomen, kan ik vertellen dat 
de kolonisten ook planten hebben meegebracht uit Noord- 
en Zuid-Amerika. Ik zal het niet over de tabak hebben, maar 
ik zak af naar het Andesgebergte en kom bij de Oost-Indi-
sche kers. Daar komt de plant gewoon ‘in het wild’ voor. 
Deze plant groeit niet in de berm, zoals de weegbree, maar 
in de tuin. De Spanjaarden hebben deze plant meegebracht 
naar Europa.
De naam Oost-Indische kers is waarschijnlijk gegeven omdat 
men in de 17e eeuw dacht dat het van ver komt, dus het zal 
wel uit Indië of India komen. Maar de Oost-Indische kers 
komt uit Zuid-Amerika waar voor Nederland de West-In-
dische compagnie actief was. West-Indische kers was een 
naam geweest die de lading beter dekt. De toevoeging 
´kers´ komt van waterkers, waar de smaak van het blad op 
lijkt. In het Latijn heet de plant Tropaeolum majus. Tropae-
olum komt van het Griekse 
tropaion wat trofee bete-
kent. Vermoedelijk heeft dat 
te maken met de vorm van 
de bloem.
De bladeren hebben een 
peperachtige smaak en be-
horen tot de alternatieve 

Tropaeolum majus groeiplek
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STROMINGSLABYRINT

zal het zeggen. We wachten met spanning af. Wij danken de 
beherende organisatie Recreatieschap Geestmerambacht 
voor hun toestemming om deze vogelwand te mogen on-
derhouden.

Namens de Natuurwerkgroep Dijk en Waard,

Elbert Veel, Klaas-Jan Koedijk en Marco Hoosbeek

HEERHUGOWAARD
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Omdat het wandje na aanleg niet als nestplaats werd ge-
bruikt is het onderhoud na enkele jaren gestaakt. Nu 10 jaar 
later en ruim 20 jaar na aanleg van het stromingslabyrint is 
het gebied veel interessanter geworden voor de ijsvogel en 
deze laat zich dan ook steeds vaker zien. Om die reden heb-
ben we de stoute schoenen weer aangetrokken en kozen 
deze koude dag om weer eens lekker warm te worden van 
eerlijk handwerk.

We trokken er in de vroege ochtend op uit met waadbroek 
en handgereedschap. Het wandje bleek nog in redelijk goe-
de staat. Afsteken van grond was bijna niet nodig, omdat 
de wand nog steil genoeg was. Het meeste werk zat in het 

verwijderen van het riet voor de aanvliegroute. Het riet is met 
behulp van de zeis vlak onder de waterspiegel afgemaaid. 
Hierdoor lopen de stengels vol met water en daar houden de 
rietplanten niet van. Om ongewenste gasten, die een eventu-
ele toekomstige nestholte willen plunderen, te ontmoedigen 
hebben wij de bereikbaarheid moeilijker gemaakt. De verlan-
ding net voor de steile wand moest eraan geloven het water 
staat nu weer tot aan de wand. 

Zaterdag 6 februari, een dag voordat de eerste 
sneeuwstorm sinds jaren ons land teisterde, trokken 
we, drie man sterk, het veld in om een vergeten ijsvo-
gelwand in ere te herstellen.
Het wandje is gelegen langs één van de plasjes in het 
stromingslabyrint in het Park van Luna te Heerhugo-
waard. 10 jaar geleden is deze door onze werkgroep, 
toen nog Vogelwerkgroep Heerhugowaard en mo-
menteel Natuurwerkgroep Dijk en Waard geheten, 
aangelegd. 

 
Boven op de wand hebben zich in de afgelopen jaren wilgen-
struiken ontwikkeld, deze zijn 10 jaar geleden als wilgentak 
door ons in de grond gestoken. De wilgen vormen momen-
teel een mooie afscherming van de ijsvogelwand. We hebben 
uit een aantal van deze wilgen wat dikke takken gesnoeid en 
deze tussen de wilgen door gevlochten in de vorm van een 
takkenril. Het vrijgekomen riet en de klei uit de voet van de 
wand hebben we ook in en langs de takkenril verwerkt op die 
manier hoefde er niets te worden afgevoerd. 

Als afsluiting van de werkzaamheden hebben we samen een 
bakkie gedaan, lekker nagepraat en het toekomstig onder-
houd besproken. We hopen dat de wand zal worden ontdekt 
door de ijsvogel, of misschien zelf door oeverzwaluwen, wie 

Marco Hoosbeek even rustend na gedane arbeid

Foto's: Natuurwerkgroep Dijk en Waard en Susanne Hermes 
(foto ijsvogels)
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Friedjof met eindeloos geduld becommentarieerd. Tijdens de 
meeste excursies schoten we slechts enige honderden meters 
op waarna het de hoogste tijd was geworden om weer naar 
huis te gaan. Ik ben verschillende keren de notulist geweest 
tijdens deze excursies en kon soms met gemak 150 soorten 
noteren als het er niet meer waren. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat er eind vorige en begin deze eeuw er een nog 
nooit opgehelderde opleving voltrok van de mycoflora in ons 
land, dat zijn weerga niet kende.
Friedjof woonde vlak bij mij in de buurt en dat maakte het 
gemakkelijk om bij hem bij een moeilijke determinatie om 
raad te vragen. Ik ben Friedjof vooral dankbaar voor de hulp 
bij het aanschaffen van een geschikte microscoop en het 
geduld en de enorme humor die hij tentoon kon spreiden 
tijdens de eerste stappen op het gladde pad van het deter-
mineren van meegenomen paddenstoelen. Hij eiste wel dat 
de paddenstoelen volgens de regels werden meegenomen 
m.a.w. in een doos met vakjes. Waagde het niet om met een 
plastic zak vol paddenstoelen bij hem langs te komen want 
je werd de toegang tot het huis ontzegd! We zijn meermalen 
tot in de kleine uurtjes doorgegaan met lachen en determi-
neren. Bedankt Friedjof, het is mooi geweest!

Friedjof van den Bergh overleden

Op 9 maart jongstleden is Friedjof van den Bergh 
overleden. Friedjof is jarenlang provinciaal con-
sul geweest van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging en leidde als zodanig menige excur-
sie in de provincie maar ook daarbuiten. Door 
zijn vriendschappelijke en wetenschappelijke 
contacten met professionele mycologen heeft 
hij veel betekend voor de mycologie in ons land. 
Hij is dan ook niet voor niets onderscheiden 
door de NMV met de Cool en van der Lekprijs, 
een prestigieuze prijs die slechts aan een kleine 
groep mycologen is uitgereikt. Hij heeft zeer veel 
betekend voor de kadervorming van de NMV , 
een taak die hem op het lijf geschreven was.

Friedjof van den Bergh en paddenstoelen.
Friedjof van den Bergh was consul van de NMV in Noord-Hol-
land. Bij naspeuring op internet kwam ik erachter dat de wor-
telende boleet nog nooit was gevonden in Noord-Holland 
boven het Noordzeekanaal. Ik wilde de vondst daarom aan 
de provinciaal consul laten zien. Zeer gastvrij bood Friedjof 
mij direct een kop koffie aan met een sprits waarna hij mij 
fijntjes vertelde dat ik me moest hebben vergist in mijn 
determinatie. Dit was meteen de enigste keer dat ik hem op 

grote stinkzwam

op excursie 1

(1930-2021)

een foutje kon betrappen. Het enige paddenstoelenboek 
waar ik toen de beschikking over had was een boekje van Dr. 
Swanenburg de Veije, overigens een man die ook in Alkmaar 
woonde. Friedjof werd een beetje stil toen ik de enorme 
boleet langzaam uit de krant haalde waarin ik hem had ge-
stopt en meegenomen. De volgende dag liepen wij met z’n 
tweeën de Wilhelminalaan af op zoek naar paddenstoelen 
en vonden, behalve de vele wortelende boleten, nog massa’s 
andere paddenstoelen. Het enthousiasme waarin Friedjof 
verkeerde bij de vondst van al die bijzondere paddenstoelen 
in een Alkmaarse laan maakte ook mij zo enthousiast dat 
ik mij opgaf als lid van de NMV. Het duurde niet lang of er 
vormde zich in de laan een groepje mensen die nieuwsgierig 
waren geworden door Friedjof’s luide betoog over de vele 
bijzondere paddenstoelen die er te vinden waren. Dit onge-
veinsde enthousiasme van Friedjof is me altijd bijgebleven 
en het werd ook min of meer zijn handelsmerk want wie kon 
er nu zo enthousiast worden over al die onbegrijpelijke pad-
denstoelen? Door dat enthousiasme en zijn heldere kennis 
over paddenstoelen werden de excursies van Friedjof met 
name door de vele Alkmaarse KNNV leden druk bezocht. 
Meestal vertrokken de excursies vanaf Duinvermaak in Ber-
gen(NH) maar kwamen we nauwelijks vooruit vanwege de 
vele paddenstoelen en die werden allemaal uitgebreid door 

— Tekst: Martijn Oud
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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.
In verband met de (eventueel) nog geldende RIVM restricties 
s.v.p. telefonisch opgeven voor een excursie op de voorafgaande 
vrijdagavond tussen 18.00 u. en 20.00 u. (Mobiel 0629299052)

Zaterdag 21 augustus. 
De eerste excursie van het nieuwe seizoen gaan we ook dit jaar 
weer naar het veelbelovende ’t Oude Hof te Bergen(NH). 
Verzamelen om 10.30 u op de parkeerplaats hoek Meerweg 
en Sluislaan. Een oude buitenplaats met oude bomen. Kans 
op roodnetboleet, zijige inktzwam, houtboleet, Inktboleet 
enz. 

Zaterdag 28 augustus. 
Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl.
Een uniek duingebied met de mooiste zwarte dennenbossen 
van Nederland. Op zoek naar Boletus mendax. Verzame-
len om 10.30 u. op de parkeerplaats voor restaurant Duin-
vermaak aan het eind van de Breelaan te Bergen. Mobiel: 
0629299052

Zaterdag 4 september. 
Excursie naar het Heilooërbos.
Vertrek 10.30 u. vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het 
landhuis Nijenburg aan de westkant van de Kennemerstraat-
weg.
Parkeren in de berm van de Nijenburgerweg, het weggetje 
ten noorden van het landhuis of aan het eind van de Wester-
weg /begin Komlaan bij tuincentrum Meijer.  
Mobiel: 0629299052

In verband met de (eventueel) nog geldende RIVM restricties 
s.v.p. telefonisch opgeven voor een excursie op de vooraf-
gaande vrijdagavond tussen 18.00 u. en 20.00 u. ( 
Mobiel 0629299052)

otterschelpen

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

Woensdag 1 september 2021: Algemene ledenvergadering
KNNV Alkmaar-Den Helder
Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10,
1813 BH Alkmaar. Let op: aanvang 19.30 uur.
Na de pauze zal Sipke Gonggrijp een korte lezing houden
over wat nieuw onderzoek naar nieuw verschenen planten-
soorten heeft opgeleverd: deze keer aandacht voor wolad-
ventieven. De agenda van de vergadering en bijbehorende 
stukken zullen t.z.t. digitaal aan de leden worden toegestuurd. 

A G E N D A
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Foto: Rob Monsees

mailto:kerkhof01%40hetnet.nl?subject=
http://epmaarschall@gmail.com
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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

Marijke Geerse
Mieke Pascha
Lisette Meijne
Ans Brouwer
Hanna Cusell
Eleonora Vlekke
Immy Oly
C. Tukker

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

 ❧ Het bestuur

Noord-Kennemerland

KNNV VERWELKOMT

Gabrielle Schouten

 ❧ Ruud Maarschall
Alkmaar-Den Helder
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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

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. 

Elke eerste woensdag van de 
maand (mei t/m augustus)

 ✤ Natuur- en cultuurwandeling Bergen aan Zee - avond-
wandeling. Start om 19.30 uur bij Parnassia-gebouwtje 
in Bergen aan Zee 
Info en aanmelden: Hans Stapel 0683581423  
of hans.stapel@quicknet.nl 

 
Het is verstandig om vanwege de Corona-

maatregelen 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 
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De moederorganisatie KNNV is een landelijke  
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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;  
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november van het lopende jaar. 
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