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H1 Inleiding
We kijken terug op een bijzonder jaar. We waren het jaar net lekker begonnen met excursies en de
voorbereidingen voor nog meer excursies, toen een virus alle activiteiten stillegde. Van
natuuronderzoek en -beleving in groepsverband was geen sprake meer, we moesten alleen op pad.
Waar de één de natuurstudie op een lager pitje zette, betekende dit voor de ander juist een impuls
om zelf meer te struinen en te inventariseren.
Een mooie timing was de lancering van de beeldherkenning op Waarneming.nl. Het werkt als volgt.
Wanneer je op de site Waarneming.nl naar invoeren waarneming gaat, krijg je daar de mogelijkheid
om een foto te uploaden. Vervolgens worden er automatisch één of meerdere naamsuggesties
gegeven waar je uit kunt kiezen. Bij de meest aannemelijke soortnaam staat het percentage
‘zekerheid’ vermeld. Je kunt hiermee dus heel snel een soort op naam brengen. Ook in het veld is het
mogelijk om van de beeldherkenning gebruik te maken. Hiervoor is de app Obsidentify ontwikkeld.
Wanneer je via de app op je mobiel een foto maakt, wordt er direct een naam gegeven aan plant of
dier. En wanneer je op je mobiel de gps aan hebt staan, wordt ook de locatie ingemeten en kun je de
waarneming gelijk versturen naar Waarneming.nl. De beeldherkenning maakt het mogelijk om snel
basiskennis op te doen van bepaalde soortgroepen. Bijvoorbeeld bij nachtvlinders, zweefvliegen, of
kevers komt er verrassend vaak een juiste naamsuggestie uit. Vorig jaar werden er op Waarneming.nl
een recordaantal waarnemingen doorgegeven. De invoering van de beeldherkenning heeft daar
zeker aan bijgedragen.
Ook in onze regio werden weer veel waarnemingen gedaan. In dit jaarverslag is onder andere te
lezen over de broedgevallen van de ijsvogel. Sipke Gonggrijp deed bijzondere plantenvondsten. De
Mossenwerkgroep hield een paar excursies, waarbij leuke dingen werden gevonden. Ook op
paddenstoelengebied zijn er bijzondere vondsten gedaan. Het strand blijft jaarrond interessant. Dit
jaar waren daar weer veel roggeneieren te vinden. In den Helder werden bijzondere sluipwespen
waargenomen. De Alkmaarderhout stond dit jaar centraal in een Bioblitz, waarbij maar liefst 1.275
soorten werden ontdekt, waaronder leuke bijtjes. Tenslotte viel er op nachtvlindergebied nieuws te
melden: nieuwe soorten in het duingebied.
Dit alles heeft uiteindelijk toch weer geleid tot een goed gevuld veldbiologisch jaarverslag. Veel
leesplezier bij het doornemen hiervan! Hopelijk geeft het inspiratie om ook dit jaar weer veel op pad
te gaan in de natuur.

Pieter Korstanje
Veldbiologisch secretaris KNNV Alkmaar - Den Helder
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H2 IJsvogels
Inleiding
Opnieuw was het een zeer gunstige winter voor de ijsvogels. Na een redelijk herstel in 2019 zou nu
een explosie van ijsvogels moeten komen. Dat viel wat tegen. Op de Hortus Alkmaar ging het wel
weer als vanouds: hier zijn twee nesten grootgebracht en de ijsvogelhut was bijna dagelijks bezet.
Werkzaamheden
De IJsvogelwerkgroep heeft in dit Coronajaar geen wanden geschoond op een paar individuele acties
van Arjen en Peter na. Waarvoor dank! Gelukkig kon ik wat meer tijd besteden aan het monitoren
van de verschillende locaties.
Resultaat
In de Oudorperhout, in de Schermer achter de Leedjes, naast de golfbaan in de Bergermeer, de
Rekerhout, in de Groene Voet en bij Hortus Alkmaar waren in ieder geval territoria. Mogelijk zijn
alleen de Hortus en de Rekerhout succesvol geweest. Een paar gewoonlijk zekere plekken in Alkmaar,
zoals de Egmonderhout, waren nu onbezet.
Bergen: twee succesvolle territoria nog geen 300 meter bij elkaar vandaan. Tevens een territorium bij
de duinmeertjes.
Heiloo: langs de Zeeweg op de vaste plek en in Heiloo-Oost. Helaas is niet zeker of dit succesvol was.
Heerhugowaard: de tuin van Cees Verkerke leverde 2 broedsels op. Ook in Heerhugowaard-Noord
langs het spoor was een territorium.
Langedijk: het eiland naast de Roerdomp leverde in ieder geval een territorium op met twee keer
broedsucces. Tevens werd in de nabijheid nog een nest gemeld in een omgevallen boomkluit. En dan
nog een territorium in het Geestmerambacht.
In Egmond Binnen bleek in een particuliere tuin met succes gebroed te worden.
De broedgevallen van Castricum worden niet meer opgenomen, omdat de IJsvogelwerkgroep van
VWG Castricum dit nu bijhoudt.
Hiermee komt het aantal op 17 territoria waarvan er in ieder geval 7 met zekerheid jongen hebben
grootgebracht. Nog lang niet op het recordjaar 2017.
Het aantal waarnemingen in Noord-Holland tussen 1 april en 15 mei 2020 was 651. Bijna twee keer
zoveel als in 2019. Toen waren het 326, met maar 9 meldingen in onze regio. Dat was nu wel even
anders: minimaal 71 in 2020, waarvan 22 in het Geestmerambacht en 14 in Heiloo-zuidwest. Op de
vinkenbaan in Castricum bleken in 2020 11 ijsvogels te zijn geringd. (med. L. Knijnsberg) In 2019
waren het er 13. Aan de hand van de resultaten kom ik tot onderstaand overzicht.
Overzicht territoria/broedparen per gemeente vanaf 1999 tot en met 2019
Overzicht territoria/broedparen per gemeente vanaf 1999 tot en met 2019
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Graag wil ik eenieder hartelijk bedanken die geholpen heeft met het onderhouden en maken van
wanden; doorgeven van waarnemingen; het monitoren en het insturen van foto’s.
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IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o.
R. Polder
Westerweg 232
1815 JK Alkmaar
1815JK232@hetnet.nl
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H3 Planten
Er waren dit jaar geen excursies van de Plantenwerkgroep. Wel werden er bijzonder vondsten
gedaan. Onder andere door Sipke Gonggrijp. Hij kwam weer een flink aantal zeldzaamheden tegen.

Crepis vesicaria subsp. vesicaria, een nieuwe
ondersoort van paardenbloemstreepzaad
voor Nederland op camping Alkmaar op 2202-2020. Deze ondersoort heeft veel
bredere en overlappende buitenste
omwindselbladen met bredere vliezige
randen dan de gangbare ondersoort. Thuis
opgekweekt.

Filago congesta, op camping Geversduin,
Castricum op 01-03 2020. Dit nieuwe
viltkruid uit Zuid-Europa heb ik in 2019
op verschillende campings gevonden en
nu dus ook in Noord-Holland. Eerste foto
de rozet, de tweede foto na opkweken.
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Draba majuscula, 01-03 2020 camping
Geversduin, deze vroegeling is nog niet
opgenomen in de nieuwe 'Heukels' maar
genoommetingen van vondsten van mij uit
Schoorl (2019) blijken te bevestigen dat
deze (micro)soort voorkomt in Nederland.
Typisch zijn de vertakte sterharen naast de
aanwezige gaffelharen op de bladeren die
nauwelijks een bladsteel hebben, de
minder diep ingesneden kroonbladen en de
kleinere stuifmeelpollen.

Zuidelijke brandnetel, Urtica
membranacea bloeiend op
14-03-2020, centrum Bergen.
Spontane vondst langs gevel.
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Cerastium brachypetalum subsp. Luridum (zie foto, bloeiwijze met veel
klierharen), een nieuwe ondersoort van kalkhoornbloem voor Nederland
vond ik in 2018 op het spooremplacement van Beverwijk voor het eerst.
Nu op 19-04 2020 opnieuw tezamen met de gangbare ondersoort (subsp.
brachypetalum, zie foto, bloeiwijze met alleen lange haren) van
kalkhoornbloem. Dit is de enige plek in NL waar beide ondersoorten
voorkomen. Waarschijnlijk destijds met steenslag uit Italië meegekomen.

Trifolium nigrescens,
Roompotcamping Egmond aan Zee,
10-05 2020. Deze eenjarige klaver uit
Zuid-Europa vond ik voor het eerst in
2017 op campings langs de kust.
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Hordeum murinum subsp. leporinum, deze
ondersoort uit Zuid-Europa van kruipertje
vond ik op 16-05 2020 in Bergen aan Zee
en later ook in Egmond aan Zee. Sinds de
jaren '70 niet meer uit Nederland bekend.
Twee zijdelingse aartjes duidelijk langer
dan de middelste, deze duidelijk gesteeld
tot meer dan 1mm i.t.t de gangbare vorm.
De paarse gloed van de bloeiaar is niet
altijd typisch.
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H4 Paddenstoelen
Ondanks dat de regels van het RIVM een grote invloed hebben gehad op het aantal excursies en het
aantal toegestane excursiedeelnemers is 2020 een mooi paddenstoelenjaar geworden. Het aantal
aangetroffen paddenstoelensoorten was zelfs groter dan andere jaren ( circa 4.000 records). Veel
actieve PWG’ers gingen in hun eentje, of indien mogelijk, met enkele familieleden op pad. Onder dit
indrukwekkende aantal waarnemingen zaten ook een aantal nieuwe soorten voor Nederland. De
meest bekende is natuurlijk de Oranje poriezwam - Favolaschia calocera die door zijn opvallende
verschijning zo’n beetje alle kranten van Nederland heeft gehaald. Deze door Inge van Westen op 1
november in het Dijkgatsbos aangetroffen nieuwe soort bezat vreemd genoeg al een Nederlandse
naam. Dat kwam omdat de Oranje poriezwam eerder in België was gevonden. Overigens is het nog
maar de vraag of de voorgestelde Nederlandse naam “Oranje poriezwam” de definitieve Nederlandse
naam zal gaan worden. Zelfs de huidige wetenschappelijke naam, Favolaschia calocera, is nog onzeker.
Een legertje van mycologen is nu geconfronteerd met deze van oorsprong uit Madagaskar afkomstige
basidiomyceet. En dan weet je nooit helemaal zeker of de aandacht die deze vondst bij enkele
mycologen heeft gekregen ertoe leidt dat de wetenschappelijke naam gaat veranderen. Hetzelfde
geldt voor de door Luc Knijnsberg op 5 december 2020 gevonden nieuwe inktzwamsoort (Coprinus
littoralis). Deze werd in de dynamische zee duinen van IJmuiden gevonden. Deze inktzwam, die nog
geen Nederlandse naam heeft, is afkomstig van een vergelijkbare vindplaats in de duinen van Spanje.
Ondergetekende kreeg te horen dat het waarschijnlijk wetenschappelijk noodzakelijk is om de hele
groep van Coprinaceae, waar deze vondst onderdeel van uitmaakt, te herzien. De wetenschappelijke
status van deze vondst is nog onzeker.
Bijzondere rijke Wierdijk op het voormalig eiland Wieringen.
“Bijzonder paddenstoelenrijk” kan een dijk op Wieringen wel
genoemd worden. De dijk kent een opvallend aantal bijzondere
graslandpaddenstoelen. Vooral veel soorten wasplaten zijn hier
te vinden waaronder de
met uitsterven bedreigde
Granaatbloemwasplaat en de slechts van 2 locaties in Nederland
bekende Amethistknotszwam.
De locatie van deze dijk is tegenwoordig bij brede lagen van de
bevolking bekend, getuige het aantal van negen fotografen die ik
op 1 november op de dijk aantrof.

Amethistknotszwam, foto: Leonard Minkema

De fotografen waren druk doende om de kleurrijke wasplaten te fotograferen maar hadden blijkbaar
niet het besef dat veelvuldig belopen van de paddenstoelrijke taluds van deze oude en kwetsbare
wierdijk, slecht is voor de zeldzame graslandpaddenstoelen die hier voorkomen.
De mycologische waarde van deze oude lemen
wierdijk is uniek in Nederland. De dijk maakt
onderdeel uit van het Noord-Holland pad is voor
iedereen vrij toegankelijk. Op deze unieke dijk
bevindt zich ook één van de weinige groeiplaatsen
van de Tengere distel in Nederland.

Granaatbloemwasplaat, foto: Piet Brouwer

Ondergetekende trof er niet alleen
paddenstoelen, maar ook Oliekevers,
Gouden loopkevers en de Argusvlinder.
Kortom, een dijk om in de gaten te
houden.
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Oliekever,
Martijn Oud

Kustinktzwam
Luc Knijnsberg ontdekte een nieuwe paddenstoel. De nieuwe paddenstoel betreft de Coprinus
littoralis. Deze heeft nog geen Nederlandse naam, maar kustinktzwam lijkt mij wel een logische. Op
Facebook schrijft Luc over zijn vondst:
“Op 5 december een heel speciaal cadeautje gekregen uit Spanje!!! Struinend op het strand bij
IJmuiden vonden we 2 paddenstoelen in de eerste duinenrij. Ik herkende deze als inktzwammen. Na
een foto deze uit het zand gevist en er bleek een ring op de steel te zitten. Niet te vinden in mijn
boeken of het internet. Deze vondst nagevraagd bij de NMV paddenstoelenfacebookgroep. En Michel
Beekman kwam met de gouden tip dat het mogelijk zou gaan om Coprinus littoralis een uiterst
zeldzame inktzwam die alleen nog bekend was uit Spanje en bovendien uit een sterk vergelijkbaar
habitat. De paddenstoel de dag erna opgehaald en naar Kees Roobeek gebracht voor microscopisch
onderzoek en voor het drogen van deze bijzondere vondst. Bij het microscopisch onderzoek bleek ook
alles te kloppen voor Coprinus littoralis. Een nieuwe soort voor Nederland is inmiddels een feit en deze
uiterst zeldzame soort komt nu dus ook in Nederland voor. Wat een gaaf sinterklaascadeau.”

foto’s Luc Knijnsberg
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H5 Mossen
Eerste en laatste excursie
Op 9 oktober was de eerste mossenexcursie van dit wintersiezoen. Helaas was het ook gelijk weer de
laatste excursie. Corona gooide roet in het eten.
De Mossenwerkgroep bracht een bezoek aan het bos- en duingebied bij de PWN-ingang
Noorderstraat. Hier staat voornamelijk loofbos met hier en daar een den, overgaand in duingrasland.
Op de bosbodem vonden we algemene soorten zoals groot rimpelmos, fraai haarmos, groot
laddermos en geplooid snavelmos. Op stammen en takken troffen we onder andere bleek
boomvorkje, broedhaarmuts, dwergwratjesmos en helmroestmos.

rozetmos

hakig kronkelbladmos

In het open duin kwamen we naast algemene soorten zoals gewoon gaffeltandmos en zandhaarmos
ook grijze bisschopsmuts, rozetmos, hakig en duinkronkelbladmos tegen.
Verder hebben we naar korstmossen gekeken. Op schors en takken groeiden o.a. fraai gevormde
exemplaren van bosschildmos en gebogen schildmos. Grappig was de vondst van een korstmos,
groeiend op een mos. Het ging om het hamsteroortje, een soort bestaande uit kleine groene
schijfjes. We vonden hem op gesnaveld klauwtjesmos. In het duingrasland bezochten we een
bekende groeiplaats van de duinknoopjeskorst. Tenslotte zijn dik geleimos en fijn zwelmos het
vermelden waard.
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H6 Strand
In 2020 heeft de strandwerkgroep 5 excursies verzorgd.
Verslag excursie Camperduin, 12 januari 2020 Tijd: 13.00 tot 14.30 uur Aantal deelnemers: 10
Weersomstandigheden: ZW 6, 8º C Een bijzondere waarneming was een eikapsel van de Golfrog. Ook
zagen we 10 eikapsels van de Hondshaai en 8 van de Stekelrog. Er werden twee fragmenten van de
Bonte mantel gevonden. Van het Groot tafelmesheft raapten we 4x fragmenten op waarvan 2x als
doublet. Verder vonden we o.a. een Geruite tapijtschelp en een rugschild van de Gedoornde zeekat.
Verslag excursie Zandmotor en Hoek van Holland, 16 februari 2020 Tijd: 13.00 tot 16.00 uur Aantal
deelnemers: 6 Weersomstandigheden: ZW 7, veel regen en 12º C Ondanks het ongemak van de vele
regen en de derde officiële storm van 2020 (Dennis) hebben 6 personen deelgenomen aan de excursie.
Op de Zandmotor werden o.a. drie grote fragmenten gevonden van de Pleistocene strandschelp. De
Rasterpitvis die bij Hoek van Holland werd aangetroffen hadden we niet eerder op het strand
gevonden. Het is kleine pitvissoort die in de zuidelijke Noordzee redelijk algemeen is maar lang niet zo
algemeen als de Gewone pitvis.

Op 19 juli waren we met 7 personen bij Bergen aan Zee. De leukste vondst was
een mooi trapgeveltje. Een opgeraapt doublet van een scheefgegroeide kokkel
leidde op internet nog tot een discussie tussen specialisten. Het bleek helaas
geen doublet brakwaterkokkel maar een scheefgegroeide gewone kokkel. Tot
slot was het opvallend dat er heel veel vlinders vanuit zee over het strand
vlogen. Vrijwel allemaal atalanta’s.
Excursie Petten 19-8- 2020. Met 7 deelnemers en aangenaam zonnig weer werd
er tussen talrijke badgasten gezocht naar aanspoelsels. Een fossiel fragment van
een geruite tapijtschelp en een uit een bosje wier tevoorschijn komende
blaasjeskrab waren de meest memorabele vondsten.
Excursie IJmuiden 6 -9 - 2020, half bewolkt, 18 graden, 8 deelnemers. Bij mooi strandweer viel de
volgende lijst aan waarnemingen te noteren. Opvallend was de vondst van een vers doublet van de
grote zwaardschede. Ook de levende kleine visjes in de poelen vlak naast de zuidpier zijn leuke
seizoensgebonden waarnemingen.
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Derde strandvondst Evervis
Henk Witte vond een Evervis. In Knorhaan 70 schrijft hij hier over:
Op 8 april 2020 vond ik op het Hondsbossche strand (tussen Camperduin en Petten) een visje van
naar schatting 10 cm lang.Door mijn broer Hans gedetermineerd als Evervis(Capros aper). Voor zover
ik heb kunnen nagaan is het de derde strandvondst van deze soort in ons land.

In “Natuurinformatie” van Naturalis lees ik: De wetenschappelijke naam van de Evervis is Capros
aper. Capros is gelatiniseerd Grieks voor zwijn, aper is afgeleid van het Latijnse woord Caper dat ook
zwijn betekent. Over de oorsprong van de naam is alleen in oude werken iets te vinden. Houtuyn
(1764) vermeldt bij Aper, Zee-Zwijn onder andere:
"Men houdt deezen voor den Aper van Rondeletius, dus genaamd, omdat hij op de Rug als Varkens
Borstels draagt en lang van snoet is, of met den Bek opwaarts geboogen: gelyk Artiedi zegt: weshalve
ik hem Zee-Zwijn noem.
Stormwinter 2019-2020 bracht veel eikapsels
Op de stranden in Nederland zijn enorm veel eikapsels van roggen en haaien gevonden deze
winter. De belangrijkste factor voor deze overvloed ligt in de met regelmaat terugkerende
zuidwesterstormen die we dit jaar gehad hebben. Een tweede reden is dat er een toenemend
aantal mensen, vooral in Noord-Holland, zeer vaak naar het strand gaat en de aantallen
gevonden eikapsels per soort doorgeven op waarneming.nl. Een mogelijke derde verklaring
kan zijn dat er in de Noordzee een groeiend aantal paaiplaatsen van haaien en roggen is. De
grote aantallen vondsten in Noord-Holland zijn echter ook een aanwijzing dat de eikapsels in
deze winter vooral in deze provincie aangespoeld zijn. Zelfs binnen de provincie was het
duidelijk dat op stranden bij Zandvoort en Bloemendaal veel minder eikapsels lagen dan bij
Den Helder en op Texel. Op stranden ten zuiden van deze provincie was het vaak lang zoeken
voor er succes te behalen viel. De oogst van deze winter wordt hierna per soort kort toegelicht.
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v.l.n.r.: Blonde rog, Kleinoogrog, Golfrog, Stekelrog, Gevlekte rog en Sterrog
rechtsboven: Kathaai en Hondshaai
De Stekelrog Raja clavata werd veruit het meest gevonden na vier maanden staat de teller nu
op 8447 landelijke meldingen waarvan 6546 in Noord-Holland. Zeer grote aantallen werden
in januari op Texel verzameld. Met name op de Hors aan de zuidpunt van het eiland lag een
vrijwel ononderbroken sliert eikapsels.
Van de Gevlekte rog Raja montagui werden 407 eikapsels opgeraapt waarvan 355 in NoordHolland. Opvallend bij deze soort was dat 80% van de vondsten in de laatste twee maanden
gemeld werden. Het eerste deel van de winter met harde zuidwesterstormen voegde dus
6 relatief weinig gevlekte rog aan de lijsten toe. Wellicht is de wat meer noordelijke
verspreiding in de Noordzee van de soort hier debet aan.
Blonde rog Raja brachyura. Deze soort heeft grote
en goed herkenbare eikapsels. Ze stonden tot voor
enkele jaren als zeldzaam te boek, maar die indeling
lijkt naar schaars op te schuiven. Deze winter werden
er 153 genoteerd waarvan 127 in Noord-Holland. Ook
bij deze soort lag het zwaartepunt van de
aanspoelingen in februari en maart. Waarschijnlijk
heeft dit te maken met het tijdstip van voortplanting
en het daaraan gekoppelde vrijkomen van de jonge
roggen uit de eikapsels.
Van de Golfrog Raja undulata zijn 62 eikapsels gevonden waarvan 47 in Noord-Holland. De
verdeling over de verschillende maanden was mooi verspreid met dien verstande dat er in
december geen enkele melding gedaan werd. Dat er van deze soort minder dan de helft van de
aantallen gevonden werden dan van de blonde rog is wel opmerkelijk. Vorig jaar werden ze in
16

ongeveer gelijke aantallen gevonden. Het waren er echter wel meer dan tweemaal zoveel als
vorige winter en zelfs negen maal zoveel als in 2018.
De kleine ruwe eikapsels van de Sterrog Amblyraja
radiata zijn 9 maal gevonden waarvan 4 keer in
Noord-Holland. De spreiding zowel in tijd als
geografisch was mooi verdeeld. Binnen de provincie
waren Texel, Huisduinen, Bergen en Wijk aan Zee de
gelukkige vindplaatsen. De meest zuidelijke melding
kwam van Katwijk terwijl de overige vondsten op de
Waddeneilanden gedaan werden.
De nog altijd zeldzame eikapsels van de Kleinoogrog Raja microoccelata zijn dit jaar 3 maal
in Noord-Holland gevonden. Van de rest van Nederland zijn geen meldingen binnengekomen.
De eerste vondst was in december op Texel, de andere twee waren in februari van de
vastelandskust bij Bergen en Huisduinen.
De enige vondst van het zeer zeldzame eikapsel van de Grootoogrog Leucoraja naevus
kwam bij Katwijk op naam van de administrator van eikapsels van waarneming.nl. Daar ze
vanuit die badplaats met lede ogen naar de overvloed in het noorden moeten hebben gekeken
is dit niet meer dan rechtvaardig te noemen.
De Hondshaai Scyliorhinus canicula was ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd bij de
eikapsels op de stranden. Er werden 4100 exemplaren gevonden waarvan 3756 in NoordHolland. In de eerste maanden waren het vooral losse eikapsels die aanspoelden, maar na
verloop van tijd werden er steeds vaker flinke bossen gevonden. De grootste cluster, van 132,
kwam op naam van Jannie Nijman van de Kwade Hoek. Verschillende keren werden ook zeer
bleke en bijna zwart gekleurde eikapsels in een bos gevonden die vervolgens vrij snel
allemaal donker verkleurden.
Van de zeldzame eikapsels van de Kathaai
Scyliorhinus stellaris werden er dit jaar maar
liefst 4 gevonden. Drie waarnemingen staan op
waarneming.nl en een vondst werd mij
gemeld door de administrator. Twee van de
aanspoelingen betreffen Noord-Holland,
namelijk Texel en Egmond, de derde was uit Groningen. Het eikapsel van de Kathaai bij
Egmond kreeg ik van een collega van de kantine op de school waar ik werk. Zij wist
van mijn hobby en heeft daarom dat exemplaar bij Egmond opgeraapt en meegenomen zonder
te weten van welke vis het was.
In de onderstaande tabel zijn alle waarnemingen samengevat en zijn ter vergelijking ook de
vondsten van buiten Noord-Holland en de landelijke totalen opgenomen. Verder zijn de
gegevens van Noord-Holland in de vorige twee jaar in kolommen gezet zodat een vergelijking
met die jaren eenvoudig te maken is.
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Uit het overzicht blijkt dat er bij ongeveer de helft van soorten 2 tot 6 maal zoveel eikapsels
gevonden zijn dan in de voorgaande jaren. De tot voor kort zeldzame vondsten van Blonde
rog en Golfrog vallen daarbij extra op. Vier andere soorten werden in deze winter weinig of
niet gevonden. Eikapsels van Sterrog, Kleinoogrog, Grootoogrog en Kathaai blijven dus nog
steeds een zeldzaamheid op onze stranden. Het grootste deel van de waarnemingen in NoordHolland is doorgegeven door een vrij kleine groep mensen. Jacos Jes, Luc Knijnsberg,
Lucette Robertson en Marianne Ottervanger waren naast mijzelf de hofleveranciers. Vondsten
die mij via mail of app bereikten en die niet op waarneming.nl staan heb ik wel meegeteld in
het overzicht. Die meldingen kwamen van Henk Witte, Dennis Leeuw, Jannie Nijman, Erna
van Es en Arie Twigt.
Tekst en foto’s: Wilbert Kerkhof
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H7 Insecten
Over enkele bijzondere bijensoorten in ons onderzoekgebied
Sinds de fusie van de afdeling Den Helder met die van Alkmaar is ons onderzoekgebied behoorlijk
groot geworden. Ik heb nog goede herinneringen aan de 1.000-soorten dag op 29 juni 2019 bij de
Helderse Vallei https://waarneming.nl/bioblitz/1000-soorten-dag-den-helder-gemeente/.
Hoewel ik dit schrijf voor ons jaarverslag 2020 kan ik het niet laten de twee bijzondere bijensoorten
op te voeren die ik die dag aantrof in de ‘achtertuin’ van het bezoekerscentrum. Ik voel nog de
opwinding toen ik rond de bloeiende aardaker (?) zowel de vrouwtjes van de kustbehangersbij
(Megachile maritima) als die van zijn koekoeksbij de grote kegelbij (Coelioxys conoidea) vliegen. Het
zijn allebei zeldzame soorten.

kustbehangersbij, foto Steven Falk

grote kegelbij, foto Steven Falk

Ik had ook nog gehoopt op een mannetje behangersbij maar dat zag ik niet. Jammer, want rond de
bloemen die het vrouwtje bezoekt ontmoeten de seksen elkaar. Is het vrouwtje nog maagd dan
probeert het mannetje haar met een bijzondere truc tot een paring te verleiden. De opvallend witte,
afgeplatte voorpoten van het mannetje hebben aan de binnenzijde een groef, waarin geurklieren
uitkomen. De kunst is nu om het vrouwtje zo te pakken dat haar antennen in de groeven terecht
komen en bovendien bedekken die platte voorpoten dan een deel van haar ogen. Door de geur en
het donker voor de ogen geeft het vrouwtje zich gewonnen en staat een paring toe. Het mannetje
gaat hierna weer achter de vrouwen aan terwijl het geïnsemineerde vrouwtje – ze paart maar één
keer- zich wijdt aan het nageslacht. Ze graaft een gang met daaraan grenzende broedcellen en
behangt de wanden met stukjes blad. Elke broedcel vult ze met stuifmeel dat ze verzamelt en
vervoert in stugge haren onderaan haar achterlijf. Ze voegt wat honing toe en legt een ei.
De grote kegelbij, zo genoemd vanwege het kegelvormige achterlijf, vliegt niet rond de aardaker om
stuifmeel te verzamelen. Zij houdt het vrouwtje van de behangersbij goed in de gaten en volgt haar
naar het nest. Nu ze de plek weet, wacht ze tot het behangersvrouwtje weer wegvliegt. De kegelbij
duikt het nest in, vindt een geproviandeerde broedcel, steekt haar puntvormige achterlijf door het
behang en legt daarachter een ei. Dat komt eerder uit dan het behanger ei en de koekoek larve eet
eerst het ei en daarna de voedselvoorraad op.
Maar nu op naar de bijen van 2020.
Een aantal leden van onze KNNV afdeling inventariseerde onder andere ongewervelden in de
Alkmaarder Hout om een indruk te krijgen van de biodiversiteit van zo’n stadspark (zie
https://waarneming.nl/bioblitz/biodiversiteitsjaar-alkmaarderhout/. Eind juni vroeg Willem
Boomkens me om eens naar de bijen te gaan kijken. Je gaat natuurlijk eerst eens wat bloeiende
planten af bijvoorbeeld braam (pas op je insectennet!). Daarop vind je vaak hommels, maar ook
korttongige bijen zoals maskerbijen (Hylaeus). Nu zijn er onder de bijen ook echte specialisten. Dus ik
vroeg Willem of hij ook een plek wist waar bosandoorn bloeide. In de Vlindertuin Groene Voet trof ik
eens een mannetje van de andoornbij (Anthophora furcata) aan, met zijn opvallend witte kopschild (
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andoornbij, foto Jon Silber

andoornbij, foto Pieter van breugel

De soort lijkt op een klein hommeltje en behoort tot de sachem bijen. Bij sommige soorten- niet bij
de andoornbij- hebben de mannetjes aan de middelste poten opvallende haren, zoals de
verenversiering bij de sachem, een indiaans opperhoofd. “Ja”, zei Willem, “kom maar mee” en we
waren nog niet op de plek aangekomen of jawel hoor, tussen de bloemen een patrouillerend
mannetje. En even later op de bloemen een vrouwtje dat stuifmeel verzamelde aan haar
achterpoten.
Het is een bos(rand) bewoner, die nestelt in dood hout. Het vrouwtje knaagt lange gangen tot wel 30
cm en legt in de wanden broedcellen aan. Ik heb een paar nesten bloot gebeiteld uit een
berkenstammetje dat ik van Jon Silber kreeg . Hij bouwt op het Volkstuinencomplex Amstelglorie in
Amsterdam bijenhotels met hout met boorgaten maar ook legt hij lemen wandjes aan.

nest A. furcata

klokjesbij, foto Pieter van Breugel

“En, Willem, waar vinden we klokjes?’ Op naar een veldje in de buurt van de paddenvijver. Daar
stonden twee bloeiende klokjes en jawel hoor, op één ervan vloog de grote klokjesbij (Chelostoma
rapunculi) . Ze verzamelde stuifmeel in haar buikborstel. De soort nestelt ook in gangen en dode
stengels en soms in bijenhotels. “Bloeit er nog grote wederik?” Ja, één exemplaar maar dat is toch
echt te weinig om de wederikspecialist, de slobkousbij ( Macropis europaea) aan te treffen. Daarvoor
moet je echt naar de Hortus Alkmaar!
In 2020 zijn in de Hout zo’n 18 bijensoorten (inclusief de hommels) waargenomen en dat is nog maar
een schijntje van wat te verwachten is. In de kleine Vlindertuin Groene Voet zijn, over een aantal
jaren, zo’n 40 soorten waargenomen.
In ons KNNV gebied ligt ook de Oude Schoorlse Zeedijk bij Petten. Ik ga de dijk op bij de Belkmerweg
1, vlakbij de vogelkijkhut bij de Abtskolk. Je zou niet verwachten dat zo dicht bij de kust in het open
polderlandschap bijen voorkomen, maar de teller staat op zo’n 25 soorten. Ik wil hier aan twee
zeldzame soorten aandacht besteden, ook weer een gastheerbij de roodbruine groefbij
(Lasioglossum xanthopus) (foto 7. Pieter van BreugeL) en haar koekoeksbij de kraagbloedbij
(Specodes spinulosus).

20

roodbruine groefbij, foto Pieter van Breugel

Bij de meeste groefbijen verloopt de levenscyclus als volgt. In het voorjaar maken de vrouwtjes, die
in de zomer van het jaar ervoor hebben gepaard, een nest met broedcellen. In de zomer komen uit
die nesten mannetjes en vrouwtjes tevoorschijn, die gaan paren. De mannen sterven en de
geïnsemineerde vrouwtjes graven een gang, waarin ze overwinteren om in het volgende voorjaar
weer te gaan nestelen. Bij de roodbruine lijkt er iets bijzonders aan de hand. In het voorjaar tref je,
zoals verwacht, nestelende vrouwtjes aan, wat klopt. Maar de mannetjes verschijnen erg laat in het
seizoen (september/oktober) en in de laatste 40 jaar zijn in die tijd slecht 4 vrouwtjes waargenomen.
Waar zitten die vrouwtjes dan? Want ze moeten toch paren om, na overwintering, weer te gaan
nestelen. Dringen de mannetjes de nesten binnen om met de maagden te paren? Of is het een
waarnemerseffect? Zo laat in het seizoen zijn weinig bijenliefhebbers actief. Het laatste lijkt mij
waarschijnlijk, gezien mijn waarnemingen aan de dijk. In het voorjaar trof ik een aantal nestelende
vrouwtjes aan. Hoe was de situatie in de nazomer? Op 13 september was het meteen raak: één
vrouwtje op een gele composiet. En op 17 september acht mannetjes op speerdistel en akkerdistel.
Op 21 september, in de morgen, een slaperig vrouwtje onderaan een akkerdistelbloem en twee
mannetjes verderop ook op akkerdistel. Wat nog wel een paar vragen oplevert: waar vindt de paring
plaats? En graven de geïnsemineerde vrouwtjes een overwinteringsgang of overwinteren ze in hun
geboortenest?
Mijn conclusie is, op grond van deze paar waarnemingen, dat de roodbruine groefbij eenzelfde soort
levenscyclus heeft als de andere soorten maar dat de paartijd nogal laat in het bijenjaar is.
Bij een redelijk grote gastheerpopulatie, zoals op deze dijk, is de kans groot dat je ook koekoeksbijen
aantreft. Toen ik de dijk eerder in het jaar bezocht, op 8 mei, vond ik vlak bij elkaar mannetje en
vrouwtje van de kraagbloedbij. Waarschijnlijk verstoorde ik hun idylle. En dat is wel een bijzondere
waarneming want hieruit blijkt dat deze bloedbij een afwijkende levenscyclus heeft. De meeste
bloedbijen hebben een cyclus, net zoals hun groefbij gastheren, die als volgt verloopt:
overwinterende geïnsemineerde vrouwtjes gaan op zoek naar de nestelende groefbijen, dringen de
nesten binnen, leggen eieren en in de zomer komen mannetjes en vrouwtjes tevoorschijn om te
paren. De mannen gaan dood en de vrouwen overwinteren. De kraagbloedbij is de enige
Nederlandse bloedbij waarbij mannetjes en vrouwtjes overwinteren om pas in het volgende voorjaar
te paren waarop de vrouwtjes meteen de nesten van de roodbruine groefbij opzoeken. Is deze
afwijkende cyclus een aanpassing aan die van de gastheer, die zo laat in het seizoen paart? Geen
idee.
De moraal van dit verhaal? Het ‘jagen’ op soorten wordt steeds makkelijker met o.a. apps als o
Obsidentify. Je hoeft het beestje niet meer te doden, alleen goed te fotograferen. En met een beetje
mazzel heb je zo de soortnaam te pakken. Maar dan moet eigenlijk beginnen wat Thijsse de
‘natuursport’ noemde: waarnemingen verzamelen van de biologie van die soort. En dan, zoals
hierboven, je gedachten de vrije loop laten. Dat is echte KNNV veldbiologie!! Hans Nieuwenhuijsen
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Zeldzame sluipwespen in Den Helder
Mario Renden heeft op 7 mei bij Fort Dirksz Admiraal in Den Helder een zeer zeldzame sluipwesp
gefotografeerd. Het is de eerste en tot dusver enige waarneming op Waarneming.nl van deze soort.
Deze sluipwesp is met tussenkomst van Fons Verheyde door Martin Schwarz gedetermineerd als een
vrouwtje Orthizema amabile. Later bleek dat dit de eerste vondst voor Nederland is.

foto: Mario Renden

foto: Mario Renden
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Op 27 augustus 2020 Vond
Mario Renden de soort
Orthizema nigriventre
gefotografeerd in de
Donkere Duinen in Den
Helder. Ook dit blijkt een
nieuwe soort voor Den
Helder!

H8 Nachtvlinders in het Noordhollands Duinreservaat
John van Roosmalen volgt al jaren de nachtvlinders in het Noord-Hollands Duinreservaat en maakt
daar jaarlijks een gedetailleerd en prettig leesbaar verslag van. Uit dit verslag enkele passages die
een impressie geven van het afgelopen jaar:
Een relatief record (een vroegte-record) hadden we op 21 mei 2020 met 187 soorten nachtvlinders
op licht. 187 soorten op een avond/nacht is sowieso veel. In heel 2018 kwam dat niet voor en in 2019
slechts 1x (190 soorten). Het vorige ‘vroegte-record’ was van 17 mei 2017 met 161 soorten. Een
absoluut record voor mij volgde op 11 augustus 2020, toen maar liefst 311 soorten nachtvlinders de
lakens wisten te vinden. Als de verzamelsoorten meegenomen worden, zoals dwergmineermot spec.,
kokermot spec., vierbandspanner/bruine vierbandspanner etc., komt het aantal zelfs op ruim 320
soorten. Die zijn echter in de data van andere nachten vooralsnog ook niet meegenomen. Dit record
van 311 soorten nachtvlinders verhoudt zich tot het vorige record van 251 soorten van 10 juli 2015,
een enorme verbetering dus. Ook het aantal vlinders levert een record op, op 11 augustus 2020,
1.425 exemplaren. 24 juni 2017 was tot nog toe recordhouder met 1.143 exemplaren (bij 174
soorten).
Beide nachten lijken zogenaamde ‘dispersienachten’, waarbij soorten ver uitvliegen uit hun biotoop.
Zo stonden we op 21 mei in het infiltratiegebied bij Heemskerk, een open-duin/riet biotoop, en
hadden we allerlei bossoorten (zowel loofboom als naaldboom) op het laken. Beide avonden
leverden ook nieuwe soorten voor het NHD op.
Na 2020 staat de teller op 1.433 soorten nachtvlinders voor het NHD, 19 meer dan vorig jaar
gerapporteerd. Een daarvan betreft een correctie in de database, zodat er in 2020 toch weer 18
soorten nieuw zijn in het NHD volgens de database van waarneming.nl. Het zijn drie nieuwe macro
nachtvlinder soorten (verder afgekort als macro en macro’s), waarvan twee zelfs nieuw voor
Nederland, waargenomen door Luc Knijnsberg, en 15 nieuwe soorten micro nachtvlinders.

Van de 18 nieuwe soorten die ik hierboven al meld behandel ik er hier vijf waar ik ook zelf een
aandeel had in het waarnemen en een semi-nieuwe soort. Het is interessant dat vier van deze vijf
dateren van twee ‘recordnachten’, twee van 21 mei 2020 in het infiltratiegebied bij Heemskerk en
twee van 11 augustus 2020 aan de binnenduinrand bij Egmond, waarschijnlijk een gevolg van de
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goede weersomstandigheden beide nachten. Een zesde soort die ik hier opneem is de rode
eikenlichtmot, waarvan slechts een waarneming bekend was uit 2015 op de grens van het gebied,
feitelijk in een achtertuin in Heemskerk.
rozenscheutboorder - lampronia morosa
Vindplaats: Infiltratiegebied Kieftenvlak, nabij Heemskerk
Een tamelijk zeldzame soort toch nog. Er zijn slechts 18 unieke waarnemingen van deze soort
geregistreerd in de waarneming.nl database tussen 2011 en 2020, verdeeld over het land (en eentje
uit 1992). De drie waarnemingen op waarneming.nl uit 2020 komen alle drie uit de kuststreek, naast
onze waarneming ook nog een uit Meijendel en een van Ameland. Jan Scheffers schrijft er in Franje 18
(36), september 2015, p. 69-70 een leuke anekdote over, hoe hij begin juni 2013 met een uitgekweekt
vrouwtje in de vroege ochtenduren nabij
de rozenstruiken, waar hij de pop van het
vrouwtje twee weken eerder gevonden
had, een wolk van minstens 60 mannetje
aantrekt. Dus is de vlinder echt zeldzaam?
In ieder geval wordt de soort weinig
waargenomen, zoals ook Jan Scheffers in
2015 in zijn artikel al opmerkt. Hij geeft
ook aan dat je voor deze soort vroeg in de
ochtend op pad moet. Dat kan een van de
redenen zijn dat de soort weinig wordt
waargenomen. Wij zagen de vlinder in de
avond op licht, op een van de
‘dispersienachten’.

hoefbladpalpmot - Scrobipalpula tussilaginis
Vindplaats:Infiltratiegebied Kieftenvlak, nabij Heemskerk
Al vroeg in de avond, toen er nog hoofdzakelijk heel veel mugjes op het laken zaten, zat er ineens een
onbekend lichtgrijs vlindertje op het laken. Lichtgrijs getekend maar verre van saai en ogenschijnlijk
ook nog vers met een drietal donkere stippen op iedere voorvleugel. De stippen zijn een indicatie dat
het binnen de palpmotten Gelechiidae om een zandvleugeltje / Scrobipalpa zou kunnen gaan, maar
ter plekke aan het laken komen we niet tot op de soortnaam. Thuisgekomen en zoeken op de bekende
websites levert een verrassende naam op, Hoefbladpalpmot Scrobipalpula tussilaginis, dus net geen
scrobipalpa maar scrobipalpula. Na de vangst en determinatie op 21 mei 2020 bleek de waarneming
van Luc Knijnsberg en Lucette RobertsonProot op 9 mei 2020 in Bergen aan Zee ook
deze soort te zijn. Deze twee waarnemingen,
van 9 mei 2020 en 21 mei 2020, zijn tot nu
toe de enige waarnemingen van deze soort
in de Waarneming.nl database. Het is geen
nieuwe soort voor Nederland, er zijn enkele
historische waarnemingen die niet in de
Waarneming.nl database staan. Een andere
kandidaat voor de determinatie is het
verwante meldezandvleugeltje Scrobipalpa
obsoletella (dus wel een scrobipalpa dan),
iets minder zeldzaam. Het zou mooi zijn als
de determinatie bevestigd kan worden.
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viervlekdwergmot - bohemannia quadrimaculella
Vindplaats: De Bleek, nabij Egmond
De grootste soort (in Nederland althans) van de dwergmineermotten Nepticulidae, zeldzaam, maar
lijkt toe te nemen. Een van de weinige soorten die op uiterlijk te determineren is. 2020 was tot nog
toe het beste jaar voor de soort met in Nederland 21 waarnemingen in 12 uurhokken, in vergelijking
met de beste jaren voor die tijd 2015 en 2016, beide met 7 waarnemingen in 5 uurhokken. Nieuw voor
het NHD tijdens de recordnacht van 11 augustus 2020.

witte populierenbladroller - gibberifera simplana
De Bleek, nabij Egmond
Met wilg en ratelpopulier als waardplant (microvlinders.nl) ligt het niet meteen voor de hand dat het
hier om een zeldzame soort gaat. Toch zijn er maar weinig waarnemingen van deze soort en die er zijn
lijken zich te concentreren rond een aantal natte gebieden in Limburg, de Peel, zuidoost Drenthe en
Flevoland. Tamelijk verrassend dan ook dat de recordnacht van 11 augustus 2020 ook een witte
populierenbladroller Gibberifera simplana op het doek opleverde.

bietzandvleugeltje - Scrobipalpa ocellatella
Vindplaats: Infiltratiegebied Castricum, nabij Castricum
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bietzandvleugeltje - scrobipalpa ocellatella
Vindplaats: Infiltratiegebied Castricum, nabij Castricum
Het bietzandvleugeltje Scrobipalpa ocellatella kent de
laatste drie jaar en vooral in 2020 een opmerkelijke
opmars. Tot en met 2017 is er geen enkele waarneming
geregistreerd in de waarneming.nl database in Nederland.
In 2018 zijn er plots 43 waarnemingen, vrijwel alleen in
Limburg (en een nabij Nijmegen), in 2019 al 86
waarnemingen in het oosten van het land tot in de
Lauwersmeer en in 2020 maar liefst 273 waarnemingen
zo’n beetje door het hele land. De eerste waarneming in
het NHD deden we op 7 augustus 2020. Daarna volgden
nog waarnemingen in het NHD op 20 augustus 2020 en 15
september 2020, toen zelfs 3 exemplaren op het laken.
rode eikenlichtmot - acrobasis tumidana
Vindplaats: Westerberg, tussen Egmond en Castricum
Van deze soort is een waarneming bekend uit het NHD, van 2015. Het gaat daarbij echter om een
waarneming uit een achtertuin in Heemskerk, die toch nog in de ‘Noordhollands Duinreservaat
polygoon’ valt op waarneming.nl. Voor mij was de rode eikenlichtmot altijd een oostelijke soort, die je
tegenkwam op excursies in Brabant, Drenthe, etc. Afgelopen jaar (2020) dook de vlinder echter ook
op in het NHD. Het bleef daarbij niet bij een
waarneming. Er staan 5 unieke waarnemingen
in de waarneming.nl database. Vier daarvan
betrof 1 exemplaar. Een waarneming telt maar
liefst 7 exemplaren, tijdens de ‘recordnacht’
van 11 augustus. De waarnemingen zijn
geconcentreerd in een beperkte periode, van
7 augustus 2020 tot en met 11 augustus 2020.
Ze zijn breed gespreid, van het
infiltratiegebied Kieftenvlak bij Heemskerk tot
aan Bergen aan Zee. Het ligt voor de hand te
vermoeden dat het hier om trek / migratie
gaat. Het resultaat daarvan zou natuurlijk
kunnen zijn dat een soort zich gaat vestigen.
De toekomst zal het leren.

Tekst en foto’s: John van Roosmalen
Alle informatie over de nachtvlinderinventarisatie 2020 van het Noord-Hollands Duinreservaat is te
vinden in het Waarnemersverslag Nachtvlinders 2020.
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Haarbos en eikenuiltje
Luc Knijnsberg vond twee nieuwe nachtvlindersoorten in het Noordhollands Duinreservaat. In Nature
Today stond daar het volgende over te lezen:
Op 9 november vond boswachter Knijnsberg op een met smeer ingesmeerde rasterpaal nabij Bergen
aan zee een vlinder die hij niet op naam kon brengen. Het vlindertje leek in eerste instantie op een
weidehalmuiltje, maar daarvoor was hij te klein en ook hier week de vliegtijd enorm af. Na flink wat
puzzelen op internet en wederom navraag bij andere nachtvlinderdeskundigen bleek het te gaan om
het zuidelijk eikenuiltje (Dryobota labecula). Deze zuidelijke soort uit Frankrijk was ook nog niet
eerder in Nederland waargenomen. Het is wel een bekende trekvlinder in het zuiden van Engeland.
De soort zat er dus wel een beetje aan te komen.

Sierlijke haarbos – Ochropleura leucogaster

Op 9 november vond boswachter Knijnsberg op een met smeer ingesmeerde rasterpaal nabij Bergen
aan zee een vlinder die hij niet op naam kon brengen. Het vlindertje leek in eerste instantie op een
weidehalmuiltje, maar daarvoor was hij te klein en ook hier week de vliegtijd enorm af. Na flink wat
puzzelen op internet en wederom navraag bij andere nachtvlinderdeskundigen bleek het te gaan om
het zuidelijk eikenuiltje (Dryobota labecula). Deze zuidelijke soort uit Frankrijk was ook nog niet eerder
in Nederland waargenomen. Het is wel een bekende trekvlinder in het zuiden van Engeland. De soort
zat er dus wel een beetje aan te komen.

Zuidelijk eikenuiltje – Dryobota labecula

Beide uilensoorten komen normaal gesproken voor in het zuiden en zuidoosten van Europa. De
vlinders zijn waarschijnlijk door de toen heersende zuidelijke stroming meegekomen naar Nederland.
Van beide vlinders is bekend dat ze zwerfgedrag of trekgedrag vertonen. De sierlijke haarbos werd in
2019 voor het eerst in België waargenomen, met een vervolgwaarneming in 2020. Ook in Engeland,
waar over het algemeen meer trekvlinders worden gezien, waren dit jaar relatief veel sierlijke
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haarbossen aangetroffen, en er wordt zelfs gespeculeerd of de soort daar op sommige plekken geen
populatie heeft. Dit jaar, een dag na de waarneming van Luc, werd ook het eerste zuidelijk eikenuiltje
voor België gevonden. Deze soort is in Engeland de laatste jaren al algemener geworden en er wordt
aangenomen dat deze soort zich daar al voortplant. De aanhoudende zuidenwind in combinatie met
het warme weer is mogelijk de oorzaak van de komst van deze zuidelijke nieuwkomers. Zullen deze
soorten ook steeds algemener in Nederland worden?
Of het een goed teken is dat er in Nederland zuidelijke soorten opduiken valt nog te bezien.
Klimaatopwarming zal hier ongetwijfeld een rol in spelen. Beide soorten en mogelijk ook weer andere
zuidelijke soorten zullen naar verwachting in de toekomst vaker opduiken in Nederland. En Luc, die de
smaak te pakken heeft, is alweer met zijn smeerpot op zoek naar de volgende nieuwe soorten.
Tekst: Luc Knijnsberg, Boswachter PWN Noord Hollands duinreservaat en Jurriën van Deijk, De
Vlinderstichting
Foto’s: Luc Knijnsberg
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H8 Biodiversiteitsjaar Alkmaarder Hout
Dat de Alkmaarder Hout een bijzonder stadspark park is, wisten we al. Sinds het begin van de aanleg
in 1607 heeft het gebied zich ontwikkeld tot een gewaardeerd gebied met bijzonder 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 waarnemingen
doorgegeven van planten en dieren in de Alkmaarder Hout. 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 waargenomen. Naast meer dan driehonderdvijftig verschillende plantensoorten werden er
tientallen soorten vogels, vlinders, kevers, slakken, insecten en nog veel meer moois gevonden. De
waarnemers 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 knolgewasjes in bloei, zoals het armbloemig look. Verder
zijn de bloedzuring, gulden boterbloem en reuzenzwenkgras kenmerkende soorten. Rondom de poel
in de Nieuwe Hout is de diversiteit aan plantensoorten waarschijnlijk 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 gevangenisgebouw 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 werden er ook rupsen, of typerende
mijnen, vouwen, of blazen, gevonden van verschillende
nachtvlinders.
Vogels
De Alkmaarder Hout biedt ruimte aan broedvogels en wintergasten. En tijdens de voor- en najaarstrek
komen vogels er even bijtanken. Bij elkaar werden er vierenzeventig soorten gezien 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 aangelegd op een zandige strandwal.
De andoornbij is de meest bijzondere bijensoort die op
naam werd gebracht. Van sommige kleine
wespensoorten werden de gallen aangetroffen, zoals die
van de oestergalwesp en de colanootgalwesp. Zelf vond
ik onder andere een zigzagspoor van de larven van de
iepenzigzagbladwesp. Grappig om te zien.
Kevers
Wereldwijd gezien vormen kevers de soortgroep met de meeste soorten. Ook in de Alkmaarder Hout
waren de kevers goed vertegenwoordig, met maar liefst vierenvijftig soorten, waaronder zeven
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lieveheersbeestjes. Zo werd het zestienstippelig lieveheersbeestje
gevonden, evenals het roomvleklieveheersbeestje. 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.
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 veroveren 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 kenmerkende geur, op basis waarvan hij op naam is te
brengen.
Dagvlinders en libellen
Er vlogen relatief veel dagvlinders in de Alkmaarder
Hout, 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 grootoorvleermuis,
rosse vleemuis, gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. De Alkmaarder Hout
biedt zowel foerageergebied als verblijfplaatsen voor vleermuizen. In de oude bomen en 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 een stuk af van de Hout. Het inzichtelijk maken van de soortenrijkdom van het gebied,
zoals we dat het afgelopen jaar hebben gedaan, kan er aan bijdragen dat het belang van de Hout beter
wordt ingezien.
Alle waarnemingen nog eens rustig bekijken? Dat kan. Ga op Waarneming.nl naar Bioblitzes en ga daar
naar Biodiversiteitsjaar Alkmaarderhout. Daar kun je alles wat het afgelopen jaar is gezien in de
Alkmaarder Hout vinden.
Pieter Korstanje
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Overzicht Biodiversiteitsjaar
Alkmaarder Hout
Overig 8%
Kevers 4%
Bijen en wespen 5%

Planten 28%

Mossen en korstmossen 5%
Wantsen, cicaden
en plantenluizen 6%

Vogels 6%
Vliegen en muggen 11%
Geleedpotigen overig 9%
Paddenstoelen 9%
Nachtvlinders en micro’s 9%
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