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Van de redactie

Geachte lezer, 

In dit nazomernummer van Blad zult u, zoals gewoonlijk, 
bijdragen vinden van zowel IVN als KNNV leden. Meerdere 
auteurs van de KNNV zijn ingegaan op ons verzoek om een 
korte bijdrage te leveren over een onderwerp naar eigen 
keuze. Uit de ingezonden artikelen blijkt alweer hoeveel 
verschijnselen zich in de natuur voordoen, en hoe leuk en 
interessant het is om daar kennis van te nemen.

Nu het erop lijkt dat de ergste fase van het  
Covid achter de rug is, komt het verenigingsleven weer 
op gang. Dat geldt zowel voor de excursies als voor de 
lezingen. Het is gelukt om voor het komend half jaar weer 
een aantal interessante voordrachten te organiseren (zie de 
agenda).

Goed nieuws is, dat de redactie versterking krijgt. Na het 
verlies van Bert Buizer als lid van de redactie bleef de wens 
bestaan de redactie weer aan te vullen. Dat is nu gelukt in 
de persoon van Wim de Groot. Hij is de echtgenoot van de 
huidige secretaris van de KNNV Alkmaar-Den Helder, Jea-
nette Den Herder, en is zich na zijn pensionering intensief 
bezig gaan houden met het veldonderzoek aan de flora, 
zowel voor PWN als voor Floron. Wim heeft enige keren 
lezingen gehouden voor de woensdag- en dinsdaggroep 
en heeft voor Blad twee artikelen geschreven over het 
voorkomen van korstmossen, zowel over meer algemene 
soorten als over soorten specifiek voor het duingebied .
De verzending van Blad gaat over in andere handen. 
Gedurende een lange periode heeft Marjolein Boersma, 
ondersteund door Jan Boersma en ondergetekende, ge-
zorgd voor etikettering en verzending van Blad. Voor hun 
opvolging is binnen de IVN-afdeling een oplossing gezocht 
en gevonden. Tot ons genoegen heeft Marina Tromp zich 
bereid verklaard de coördinatie op zich te nemen.
Graag zien wij u terug bij de komende lezingen en excursies.

Namens de redactie,
Evert Maarschall
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Rond half mei bloeit de vogelkers, maar al tijdens de bloei be-
ginnen soms vanuit de vruchtbeginsels geen ronde kersjes te 
groeien, maar bleekgele minibanaantjes (zie afb 1). Deze vrij 
opvallende vergroeiingen vind ik bijna jaarlijks in de bloeiwij-
zen van de vogelkers. Taphrina padi, de veroorzaker hiervan, 
draagt ten onrechte de Nederlandse naam vogelkershek-
senbezem, want er is enkel de vergroeiing van het vrucht-
beginsel en geen takwoekering. Al snel na aanvang van de 
vervorming van het vruchtbeginsel bij de vogelkers raakt het 
oppervlak hiervan berijpt. Onder de microscoop (afb 2), blijkt, 
dat het oppervlak van de banaantjes begroeid is met kleine 
langwerpige zakjes waarin de sporen de worden gevormd. 

T. padi

Bananen aan een kersenboom 

De lente is voor de meeste mensen niet het jaargetijde om 

aan paddenstoelen te denken, tenzij je geïnteresseerd bent 

in parasitaire plantenschimmels. Een nieuw groeiseizoen 

schept weer tal van kansen voor deze door niet iedereen 

gewaardeerde organismes. Meeldauwen en roesten kun-

nen bijvoorbeeld veel schade aanrichten in tal van voedsel-

gewassen en sierplanten. Ook bij onze inheemse flora is er 

een constante strijd tussen de planten en hun parasitaire 

schimmels. Een bijzondere groep hierbij wordt gevormd 

door het geslacht Taphrina. Van dit geslacht komen ruim 

tien soorten voor in ons land en zij veroorzaken soms op-

vallende vergroeiingen aan hun gastheren. De bekendste, 

en vooral in de winter opvallend, is Taphrina betulae, de 

berkenheksenbezem. De opvallende kluwen van takken in 

de boomkroon wordt veroorzaakt door deze schimmel.

asci T.padi

Tekst en foto: Cees Roobeek
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T. alni

Bananen aan een kersenboom 

Opmerkelijk bij de Taphrina’s is verder, dat de sporen al in 
de ascus beginnen met het afsnoeren van kleine gistcellen. 
Het zijn deze minisporen, die voor de verspreiding van de 
aantasting zorgen. In tegenstelling tot de schimmeldraden 
van de Taphrina’s, die een parasitaire levenswijze hebben, 
blijken de geproduceerde gistcellen een saprofytische 
leefwijze te hebben en kunnen hierdoor ook in het laborato-
rium gekweekt worden voor onderzoek. Uit dit onderzoek is 
gebleken, dat de Taphrina’s in staat zijn diverse plantenhor-
monen te produceren, die een scala aan vervormingen bij 
hun gastheren kunnen induceren.

Een nauwverwante aantasting op de sleedoorn (zie afb 3) 
draagt de poëtische naam narrentasje, veroorzaakt door 
Taphrina pruni. Een fraaie naam voor een loze vrucht. Op el-
zenproppen komt de elzenvlag voor, gevormd door Taphrina 
alni (afb 4). 

De Taphrina’s, worden op grond van hun sporenvorming 
ingedeeld bij de zakjeszwammen en zijn soortspecifiek. In 
Nederland komt het geslacht Taphrina voor op boomsoor-
ten als els, populier, berk en kers en de meeste soorten zijn 
redelijk algemeen. Bij ongeveer de helft hiervan zie je de 
vergroeiing in de vorm van blazen op de bladeren. Bij de 
anderen zijn het vooral de aantastingen in de bloemen en 

het vruchtbeginsel. Bij de berkenheksenbezem worden de 
sporen op de jonge bladeren gevormd. Morieljes mogen 
dan bekender zijn als lentepaddenstoel, de Taphrina’s vind ik 
interessanter, maar niet lekkerder.

T. pruni
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Tijdens een duinwandeling met een andere natuurliefheb-
ber op 11 juni, vanaf de parkeerplaats bij de weg naar de 
Bleek, zaten overal exemplaren van de wants duinkortkopje 

- Capsodes sulcatus langs het pad. Soms wel met tientallen bij 
elkaar. Een echte explosie. Het zwaartepunt van zijn ver-
spreiding in Nederland ligt in het Noord-Hollands Duinreser-
vaat, dus ik was net op de juiste plek. Op internet valt te le-
zen dat de soort graag op smalle wikke en op duinkruiskruid 
zit. Mijn ervaring is dat hij op veel meer plantensoorten te 
vinden was. Helm, brandnetel, slangenkruid, ach waar zat hij 
eigenlijk niet op. Een paar weken later waren er nog steeds 
duinkortkopjes te vinden, maar dan in veel lagere aantallen.

Eind juni vond ik een fraaie kever met een blinkend groen 
kopstuk. Het bleek een bladsprietkever te zijn met de 
naam Anomala dubia. Hij heeft verbazend genoeg nog 
geen Nederlandse naam (Ik stel groenkopbladsprietkever 
voor). De kever was een beetje sloom en wilde alsmaar zijn 
groene kop in het zand steken. Een paar dagen later vond 
ik er nog een paar en toen op 27 juni ontdekte ik weer een 
keverexplosie. Deze keer in de Schoorlse Duinen. Bij de 
strandovergang van Hargen aan Zee vlogen er tientallen. 
Ook op het strand waren ze te vinden. Door de oostenwind 
was een aantal kevers zelfs in zee beland. We wisten er wat 
te redden. Na wat opgewarmd en bijgekomen te zijn vlogen 
ze gelijk een eind weg toen ze weer vrij mochten. In een 
bericht op Nature Today in 2013 is over de kever te lezen: ‘De 
engerlingen van de Anomala zijn vaak te vinden in asperge-
planten, kerstbomen, maar ook in sierplanten en grassen. De 
ontwikkeling van ei tot kever bedraagt twee jaar. Deze kever 
komt vooral in het zuiden van het land voor, maar lijkt in het 
noorden bezig met een opmars.’

Halverwege juli was het de beurt aan de stokroossnuitkever - 
Rhopalapion longirostre. Een mini snuitkevertje met een snuit 
die zo’n beetje de helft van zijn lichaam is. Op meerdere 

Keverexplosies

Anomala dubia, gered uit zee

Sommige soorten verschijnen plotseling in hoge aantallen. 

Dit is waarschijnlijk een strategie om de voortplantingskan-

sen te vergroten. In de Achterhoek kun je in mei op sommige 

dagen de meikever tegenwoordig weer in flinke aantallen zien 

vliegen. Maar ook in onze omgeving komen soms soortgelijke 

uitbarstingen voor. Zo vlogen er dit voorjaar op een gegeven 

moment zo’n vijftien rozenkevers - Phylloperta horticola in 

mijn tuin rond. Een ekster had er een hele maaltijd aan.

plaatsen kwam ik hem zomaar tegen, onder andere tijdens 
een excursie van de Plantenwerkgroep in het stedelijk ge-
bied van Alkmaar, netjes op de stokroos. In Wikipedia is over 
deze soort te lezen: ‘De stokroossnuitkever komt uit Klein-
Azië en uit zuidelijk Eurazië. Hoewel de stokroos al in de 16e 
eeuw in Europa werd geïmporteerd, is de stokroossnuitke-
ver pas vrij recent buiten zijn oorspronkelijke verspreidings-
gebied opgevallen. Als exoot heeft de kever Europa in korte 
tijd veroverd. De globale handel in sierplanten en -zaden 
heeft vermoedelijk tot deze snelle en grootschalige versprei-
ding bijgedragen. In Frankrijk werd de kever voor het eerst 
in 1983 waargenomen, Nederland volgde in 1993. Inmiddels 
komt de kever algemeen voor in tuinen en terreinen met 
verwilderde stokrozen.’ Het viel nog niet mee om het kleine 
beestje een beetje scherp op de foto te krijgen.

Zo is het altijd weer interessant om de natuur te blijven vol-
gen. Misschien volgen er dit jaar nog meer keverexplosies.

Tekst:Pieter Korstanje
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Op zoek naar de
Tekst en foto: Rutger en José

De enige locatie waar in Alkmaar patrijzen te vinden zijn is in 
de Boekelermeer.
Dankzij de strikte bescherming van de rugstreeppad, sinds 
de inrichting van de Boekelermeer, profiteren heel veel leuke 
soorten van de in stand gehouden of gecreëerde natuur-
gebiedjes. Er liggen nog veel kavels braak en er zijn ook 
brede bermen, die helaas niet bloemrijk vriendelijk worden 
beheerd. Maar ook dat blijkt voor sommige soorten aantrek-
kelijk. De scholeksters en hun jongen foerageren daar graag. 
Al met al een plek waar veel leuks te vinden is.

Nadat ik al eerder op een regenachtige avond vergeefs met 
José was gaan zoeken, zag het er nu qua weer veel beter uit. 
In een mooie avondzon stonden prachtig bloeiende orchi-
deeënveldjes, waar ook veel fazanten rondwandelen. Nu 
vonden we eindelijk een patrijs, roepend in de buurt van de 
hoge heuvels van GP Groot. We konden hem mooi bekijken, 
maar helaas, we hadden geen fototoestel mee.
Uiteindelijk verdween hij onder de deels gemaaide begroei-
ing van de heuvel.
Terug fietsend zagen we een prachtig geel bloeiend veld 
met daarboven een paar schreeuwende visdieven. Het geel 
was van de muurpeper, waartussen een kolonie van 25-30 
visdiefjes zat te broeden. Een fantastisch gezicht.
Natuurlijk moest dat op de plaat, en een paar dagen later 
konden we ze vanuit de auto (de perfecte schuilhut) goed 
observeren.
Er durfde geen beest in de buurt te komen: een kleine 
mantelmeeuw, een haas en zelfs de nijlganzen werden 
onbevreesd weggejaagd. We waren volop aan het genieten 
van het ideale gouden avondlicht, toen er tot onze verbijste-
ring er een jonge motorcrosser het braakliggende terrein op 
kwam sjezen.

Wat een paniek. Jose stapte resoluut op de motorrijder af en 
ik belde met de politie. 
De motorrijder had zogenaamd niets in de gaten, ook al had 
hij zo’n 40 visdiefjes boven zijn hoofd. Jaja. De jongeman 
bood zijn excuses aan en droop af naar een ander braaklig-
gend terrein. De politie beloofde om af en toe te komen 
patrouilleren. 

Vanmorgen, 13 juli, reed ik er nog even langs. De kolonie was 
nog intact!

8
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Insecten op 
het 

Het eten van insecten begint beetje 
bij beetje geaccepteerd te raken in de 
culinaire wereld. De aangeprate huive-
ring voor een hapje met veel pootjes 
neemt stap voor stap af. De kennis 
dat dierlijke eiwitten een belangrijk 
onderdeel vormen binnen de menselij-
ke voedingsbehoefte heeft hieraan ook 
bijgedragen. Nadat uit paleontologisch 
onderzoek is gebleken dat insecten 
een wezenlijk onderdeel vormden van 
het dieet van vroege mensachtigen, is 
menig fantasievolle kok aan de slag 
gegaan met nieuwe, eigen recepten. 
Dat de mens hierbij vele miljoenen 
jaren achterloopt bij de voedselkeuze 
van veel insecten zelf leidt geen twijfel. 
Een tweetal recente voorbeelden uit 
het Noord-Hollands duingebied maakt 
dat wellicht extra duidelijk.

Op 4 juli liep ik op zoek naar sprinkha-
nen en bijen rond een duinmeer bij 
Bergen. Halverwege dat, tot dan toe 
niet erg succesvolle bezoek, landde er 
op korte afstand voor mij een manne-
tje grote keizerlibel (Anax imperator). 
Tussen de zes poten, die samen een 
perfecte grijper vormen, zat een prooi 
die zojuist uit de lucht was geplukt. 
Bij libellen zijn zowel de jonge stadia 
onder water als de volwassen dieren in 
de lucht zeer gespecialiseerde jagers. 
Omdat ik een net bij mij had en geïnte-
resseerd was in welk beest er gevangen 
was, ving ik in één keer zowel jager als 
prooi. Nadat ik de, van zijn maal beroof-
de, grote keizerlibel bewonderd had, 
viste ik uit het net zijn hapje op. Dit 
bleek ook een libel te zijn, namelijk een 
mannetje viervlek (Libellula quadrima-
culata). Nadere beschouwing leerde al 

snel dat de kop van het beest ontbrak. 
Het onthoofde dier bewoog de poten 
grijpend in de lucht en ook de vleugels 
tussen mijn vingers oefenden een wis-
selende druk uit , die er op duidden dat 
de vliegspieren nog actief waren. Nadat 
dit kennelijk nog vitale restant op een 
takje geplaatst werd, spreidde het de 
vleugels en liep enige centimeters 
omhoog. Deze blinde vooruitgang heb 
ik eerder al eens beschreven bij een 
onthoofde heidelibel bij Schoorl (Sym-
petrum decapitatum). In de hoop deze 
keer wel de missende kop te vinden 
doorzocht ik minutieus het insectennet. 
Zonder positief resultaat echter, de kop 
was weg. De meest logische verklaring 
lijkt mij dat de grote keizerlibel als 
eerste actie bij zijn vangst die gevaarlij-
ke kop met bijtende kaken verwijderd 
heeft. Zo werd het risico op beschadi-
ging van de vleugels bij een eventueel 
luchtgevecht beperkt. De romp van de 
viervlek met de voedselrijke vliegspie-
ren werd daarna ter consumptie naar 
de beneden gebracht. 

Op 9 juli was ik, wederom op zoek naar 
insecten, in een stukje zeer bloemrijke 
duin bij IJmuiden. Er vlogen onder 
meer vlinders, bijen, zweefvliegen en 
rouwzwevers. Op een kaal stukje zand 
zat een zilveren fluitje (Megachile lea-
chella) en een klein stukje verder was 
een graafwesp actief. Na enig razend-
snel spitwerk, waarbij het zand alle kan-
ten op vloog, liep de wesp het nabijge-
legen gras in. Daar zag ik een vrouwtje 
van een veldsprinkhaan, gezien het 
uiterlijk en het formaat, een bruine 
sprinkhaan. Deze duidelijk verdoofde 
sprinkhaan werd door de veel kleinere grote keizer man 

wesp naar het zojuist gegraven nest, 
annex provisiekast, gesleept. In die 
ondergrondse ruimte heeft de rood-
potige sprinkhaandoder (Tachysphex 
panzeri) haar eitjes op de prooi gelegd,  
zodat haar larven op kunnen groeien 
op een eiwitrijk en zeer specialistisch 
insectendieet. De jongen van deze 
soort worden allemaal groot op een 
dieet van uitsluitend veldsprinkhanen. 
Enkele minuten nadat de sprinkhaan 
onder het zand was verdwenen en er 
kennelijk ook al eitjes op gelegd waren, 
kwam de wesp weer naar buiten. Als 
laatste hulp voor haar nageslacht be-
gon ze de ingang van haar kraamkamer 
te verbergen door er van verschillende 
kanten zand op te gooien. De voorkeur 
voor sprinkhanen bestaat bij deze soort 
al miljoenen jaren en heeft geleid tot 
deze vergaande specialisatie. Ze wor-
den overigens genuttigd zonder peper 
en zout of een coating van karamel of 
chocolade. Dat is dan weer een recente 
specialisatie van de mens.

Tekst en foto: Willbert Kerkhof
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Het is niet alleen het gif dat de bio-
diversiteit aantast, het zijn ook de 
natuurbeheerders die hier een rol in 
spelen, stelt Rob Bijlsma in zijn boek 
‘Kerken van Goud, Dominees van 
Hout’. ‘Maar we hebben toch Staats-
bosbeheer en Natuurmonumenten?’ 
hoor ik je zeggen. Precies, en doen 
die het goed? Onvoldoende blijkt uit 
het boek van Rob Bijlsma. Genadeloos 
legt Bijlsma bloot wat er allemaal fout 
gaat bij natuurbeheerders. Niet op een 

Natuur van goud, 

saaie, droge, zakelijke toon, maar vlot 
geschreven en vaak hilarisch. Toch alles 
onderbouwd met cijfers, bronnen en 
steekhoudende argumenten.

Bijlsma is een solist. Dag en nacht is 
hij in het veld. In z’n eentje. En daar 
noteert hij de meest uiteenlopende 
zaken. Hij onderzoekt vliegtuigbe-
wegingen boven stiltegebieden, de 
voorkeur van roofvogels voor bepaal-
de bomen om een nest in te bouwen, 

Rachel Carson

Tekst: Peter Boer
beheerder van hout
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Een boek dat ooit erg veel indruk op 

mij heeft gemaakt was ‘Silent Spring’ 

van Rachel Carson uit 1962. Zij stelde 

de negatieve invloed van pesticiden op 

mens en natuur aan de orde. Hebben 

we daarvan geleerd? Ja, want veel van 

die pesticiden waar zij over schreef zijn 

nu verboden en nee, want er zijn hon-

derden andere gifsoorten bijgekomen. 

We zien de gevolgen daarvan. Denk 

maar aan de achteruitgang van grutto, 

kemphaan, vlinders, vliegen, enzo-

voorts. De biodiversiteit holt omlaag.



13

 Blad nummer 66 — September 2021

Rob Bijlsma

beheerder van hout
de toename van weggeworpen blikjes 
in een Natura2000-gebied, de afstand 
waarop vogels en zoogdieren op de 
vlucht slaan voor een mens en onder-
zoek naar brave katten die toch niet 
zo braaf zijn als hun baasje denkt. Dat 
de mens steeds verder van de natuur 
afstaat licht hij toe met een verras-
send voorbeeld: gedichten waarin de 
veldleeuwerik voorkomen nemen als 
sinds 1825 af, zowel in Groot Brittannië 
als Nederland en Vlaanderen.

De nadruk in het boek ligt steeds op 
natuurbeheer. Hij slikt niet zonder meer 
wat natuurbeheerders als argumenten 
gebruiken om in de natuur in te grijpen. 
Hij is meer van ‘je kunt me nog meer 
vertellen, dat ik ga ik eens haarfijn 
uitzoeken’. De productie aan rapporten 
rijzen de pan uit, maar gedegen publi-
caties blijven gewoonlijk achterwege. 
‘Natuurverbouwers zijn er als de kippen 
bij om de beginfase van de door hen in 
gang gezette vernieling (in hun ogen: 
herstel) in kaart te brengen, of beter 
gezegd: in kaart te laten brengen. Ze 
doen het namelijk niet zelf (…) maar 
huren ‘deskundigen’ in die een paar da-
gen betaald rondjes draaien, de vogels 
of planten in hun smartphone tikken, er 
thuisgekomen een kek verhaaltje van 
maken en dat bij de natuurclub naar 
binnen kieperen.’

Hij schrijft ook over de toename van 
het aantal paden in rustgebieden, de 
onzinnige (financiële) inspanningen 
om het korhoen te beschermen en de 
negatieve invloed van boskap op de 
roofvogelstand. Prachtig zoals hij de 
hetze tegen exoten beschrijft zoals 
bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, 
Amerikaanse vogelkers, lariks en doug-
lasspar en daarbij laat zien dat je heel 
anders tegen exoten aan kan kijken en 
dat al die exoten ook hun pluspunten 
in onze huidige natuur hebben.

Tot slot citeert Bijlsma de directeur van 
Natuurmonumenten als het om het 
profiel van een boswachter gaat: ‘Wij 
houden in het selectieproces van nieu-
we mensen rekening met het huidige 
social media tijdperk en de impact van 
social. De boswachter oude stijl namen 
we aan op “toezicht houden” en “tech-
nische vaardigheden”. Tegenwoordig 
worden boswachters geselecteerd op 
communicatief vermogen.’ Het is maar 
dat je het weet.
Wat mij betreft: ik heb in jaren niet zo’n 
boeiend boek gelezen. Ik kon er niet 
mee stoppen. Eindeloos.
Rob Bijlsma, 2021. Kerken van Goud, Do-
minees van Hout. Over de verwording 
van de Nederlandse Natuurbescher-
ming. 352 pp. Uitgeverij Atlas Contact. 
ISBN 9789045044637. € 24,99.



Blad nummer 66 — September 2021

14

De zomer zit er op en we hebben wellicht stevige bergwan-
delingen gemaakt in de Alpen. Stappend over de bloemrijke 
bergweiden is er vast een ontmoeting geweest met de mon-
nikskap. De grazende koeien op de alm laten deze plant met 
rust. De vorm van de bloem lijkt op de helm van een mid-
deleeuwse ridder. Een oude naam in het Engels is dan ook 
helmbloem. De Nederlandse benaming monnikskap stamt 
uit de tijd dat monniken met grote kappen over hun hoofd 
liepen waardoor ze zelf nauwelijks zichtbaar waren.
In de oudheid waren de volksstammen het niet helemaal 
eens of de monnikskap gebruikt kon worden als genees-
middel. In Indië werden de wortels van de monnikskap 
gebruikt als geneesmiddel tegen bijvoorbeeld oogziekten. 
De Grieken en Romeinen dachten er anders over en er werd 
gezegd dat het geneesmiddel giftig kon zijn. Rond 1800 
werd door een apotheker uit Genève het bestanddeel aco-
nitine ontdekt en dit werd ook aanbevolen door artsen bij 
oogklachten.

Wenden we ons tot een Griekse legende, dan komen we 
bij de held Heracles. Heracles moest 12 werken volvoeren. 
Het twaalfde werk was de hellehond voor de poort van de 
hel weghalen en deze vervolgens terugbrengen. De berg 
waar de poort van de hel was heette Aconiet. De hellehond 
verweerde zich flink en er viel steeds speeksel uit zijn bek. 
Overal waar het speeksel de grond raakte schoot de giftige 
monnikskap omhoog.

Blauwe monnikskap
Aconitum napellus

Tekst en foto’s: Ger Augustus

Bron: Griekse mythen en sagen:  
De twaalf werken van Herakles.
Diverse volken hebben het gif van de monniks-
kap gebruikt om pijlpunten mee in te smeren. 
Raakten de pijlen een slachtoffer, dan werd deze 
dodelijk verwond. Zo is in onze contreien de 
wolf uitgemoord. De alternatieve benaming voor 
monnikskap was dan ook wolfsdood. En nu keren 
de wolven toch weer terug.
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GEMEEN (17)
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 oktober je oplossing mailen naar ruudcosters27@gmail.com ?

foto 1

foto 2

foto 3

Marian van der Laan, Rina Klous & Jacos Jes, Piet Singer, Jan 
Verkaik, Marja Apeldoorn, Elbert Veel, Michel Ruhland, Freek 
Kalsbeek, Loes de Geus, Freek van der Wal, Mart van Zweeden 
en Rutger Polder & José Tibbe vonden de correcte oplossing 
van Gemeen(16). Deze luidt houtsnip, roodgerande houtzwam 
en houtpantserjuffer met de overeenkomst HOUT. 
 
Ruud Costers

15

PRIVILEGE
Duindagboekgedicht 154
Uitgewerkte IPhone opname

Zolang het duin niet van je zijde wijkt, een compagnon
van zonovergoten idealen blijkt kan je daaruit je inspiratie
halen. Je vindt het op je weg – hier en daar het struikgewas,
het alras verkleurend helmgras, de einder van het beter
leren begrijpen. Het is allemaal daar om alsnog
te worden verstaan.

Zou het zo kunnen zijn dat je dit al eerder door had gehad? 
Dat je de libellen in hun vlucht kon doorgronden ook al
verloor je ze telkens uit het oog? Het zij zo. De lucht spreekt 
azuur haar kalmte en het licht vindt voorlopig stilte uit. 
Wat zou ik daar nog in kunnen betekenen nu alles 
gewoon een wonder is? – 

Elbert Gonggrijp,
PWN duinen Bergen aan Zee,
maandag 21 september 2020
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Korrelige taaiplaat kan tegen 

Tekst en foto's: Martijn Oud

warm, droog en nat weer

Het klimaat begint langzaam maar zeker te veranderen. Hit-
tegolven lijken wel al meer een zomers fenomeen te worden, 
afgewisseld met periodes van zware regenval. Er zijn maar 
weinig paddenstoelen die het uithouden onder deze extre-
me omstandigheden zou je denken. Er is echter een betrek-
kelijk nieuwe en grote paddenstoel die daar helemaal geen 
moeite mee heeft en dat is de Korrelige taaiplaat. 

Voorkomen in Nederland
In Nederland worden Korrelige taaiplaten (Neolentinus 
schaefferi, RL; ernstig bedreigd) vooral aangetroffen op oud 
dood hout van populierenstammen en -stronken, minder 
vaak op dat van wilg en beuk.

De Korrelige taaiplaat werd in 1987 voor het eerst in Neder-
land bij Heerlen ontdekt. Sinds deze eerste vondst is het de 
Korrelige taaiplaat voor de wind gegaan. De soort werd tot 
1990 in 17 atlasblokken waargenomen en is tot 2021 van 39 
atlasblokken bekend. Dat aantal komt overeen met de status 
'vrij zeldzaam'. De Rode Lijst-status zal dientengevolge ook 
bijgesteld moeten worden en als de tijd er rijp voor is wordt 
de hele Rode Lijst bijgewerkt.

Vijf jaar geleden werd de Korrelige taaiplaat voor het eerst in 
het recreatiepark Geestmerambacht bij Alkmaar gevonden. 
Dit jaar werden ze er weer aangetroffen, maar nu in een heel 
andere hoek van het terrein, namelijk op een oude populie-
renstam vlak langs een wandelpad en pontificaal voor een 
restaurant. Tijdens de zeer warme dagen van vorige week 
zat op de boomstam een aantal jongelui in de volle zon bij 
ruim 30 graden Celsius een broodje te eten, vlak naast een 
aantal exemplaren van de Korrelige taaiplaat. De Korrelige 
taaiplaat is juist door het voorkomen op standplaatsen in de 
volle zon een uitzonderlijke paddenstoel, een echte overle-
ver die zijn Nederlandse naam 'taaiplaat' eer aandoet.

Een toekomstperspectief met een toename van hittegolven en extreme regenval lijkt  
paddenstoelen als de Korrelige taaiplaat niet erg te deren.

Hittegolven en stortregens
Blijkbaar kan de Korrelige taaiplaat hoge temperaturen door-
staan. Veel vondsten in Nederland zijn afkomstig van boom-
stammen en -stronken op zonnige locaties. Deze bijzondere 
eigenschap van paddenstoelen wat betreft een zonnige 
standplaats staat ook aangegeven in de beschrijving van de 
Korrelige taaiplaat in verscheidene determinatiewerken.

De taaiplaten zagen er door de droge, zonnige weersom-
standigheden uitgedroogd uit. Er werd een stukje van de 
droge hoed afgesneden en meegenomen voor onderzoek. 
Het microscopisch onderzoek liet zien dat er helemaal geen 
sporen werden gevormd. Dat veranderde toen het weer 
omsloeg en er ineens extreem veel regen viel. Het extreme 
weer zorgde vooral in het westen van het land voor overlast, 
met als gevolg grote ellende in de agrarische sector terwijl 
in verschillende steden het riool het overtollige regenwater 
niet meer kon verwerken. Amper vijf dagen na het maken 
van de leadfoto van de Korrelige taaiplaat (bij een tempe-
ratuur van ruim 30 graden Celsius) werd dezelfde taaiplaat 
na de dramatische stortregens weer bemonsterd en onder-
zocht op sporen. De Korrelige taaiplaten waren in korte tijd 
fors gegroeid en bleken nu wel degelijk sporen te vormen. 
Het grijswitte kleurtje was veranderd in een gezond bruin 
roze uiterlijk. Het is deze soort in Nederland de afgelopen 34 
jaar voor de wind gegaan.
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Korrelige taaiplaat in de brandende zon--Martijn Oud

Korrelige taaiplaat na wateroverlast-18 juni 2021
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Op zoek naar het
zinkviooltjeTekst: Evert Maarschall

In juni van dit jaar bezocht mijn broer Ruud een camping in 

het uiterste zuiden van ons land. De naam van de camping 

luidt: “Het Zinkviooltje”. Deze camping ligt in het Geuldal 

tegenover de Heimansgroeve, waar in de omgeving zich de 

groeiplaats zou moeten bevinden van het zinkviooltje. Zo 

was de situatie in ieder geval zo’n veertig jaar geleden, zo 

blijkt uit mijn dia’s uit die tijd. Maar Ruud meldde me: “geen 

zinkviooltje te vinden”. Ook Floron meldt dat de soort in 

Nederland zeer sterk is achteruitgegaan.

Fig.6. het dal van de Geul

Ongeveer tegelijkertijd kampeerden Rolien en ik op 
een camping in het midden van Limburg met het 
doel om van daaruit een aantal natuurgebiedjes te 
bezoeken. Eén daarvan was het dal van de Hohn, net 
over de grens in België. We waren nieuwsgierig, omdat 
het gebied bekend staat om zowel een rijke bosflora 
als om een aantal zink minnende soorten. De Hohn is 
een beek die uitmondt in de Geul. Vanaf een lastig te 
vinden parkeerplaats in het plaatsje Kelmis (of op z’n 
Frans: La Calamine) start een wandeling die eerst een 
stukje de Geul volgt. Daar waren bijzonderheden als 
bleke schubwortel en knikkend nagelkruid te zien. De 
route verlaat al snel het dal van de Geul en via wat stij-
gen en dalen kom je op een dijkje in een weiland met 
koeien terecht. Het dijkje was ooit het traject waarover 
zinkerts vervoerd werd. Langs dit dijkje troffen we de 
eerste zinkindicator aan: de zinkboerenkers. Het dijkje 
vervolgt als kaarsrecht wandelpad in een prachtig 
hellingbos, rijk aan haagbeuken (fig.1) en tot onze grote 
verrassing ook rijk aan exemplaren van de zwartblauwe 
rapunzel, die eenvoudigweg vanaf het pad te bewon-
deren waren (fig. 2). Na ongeveer 2 km verlaat de beek 
het bos en bereik je een grote open plek: een zoge-
noemde “zinkweide”. Enigszins perplex keken we naar 
een veld met duizenden bloeiende zinkviooltjes (fig. 
3 en 4). Het kwam vooral door de gele kleur van deze 
viooltjes, gecombineerd met de massaliteit, dat het 
geheel grote indruk maakte. Het zinkviooltje is nauw 
verwant aan drie andere soorten: het driekleurig-, het 
duin-, en het akkerviooltje. Deze groep van meerkleu-
rige viooltjes heeft een lange bloeitijd, in tegenstelling 
tot de groep van blauwe viooltjes, die veel korter bloeit.

Fig.1. Het dal van de Hohn
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Fig.2. zwartblauwe rapunzel

Fig.3. zinkweide vol zinkviooltjes

Fig.4. zinkviooltje

Fig.5 rapunzelklokje

Die lange bloeitijd konden we zelf constateren toen 
we vier weken later weer zuidwaarts waren gereisd, nu 
naar een camping in de Voerstreek, geografisch gezien 
een  soort voortzetting van Zuid-Limburg. Het bleek 
een waar wandelparadijs, minder toeristisch en niet 
doorsneden door snelwegen. Vanuit hier was het niet 
ver naar de plaats Plombières/Blieberg. Vandaar start 
eveneens een wandeling langs voormalige zinkerts 
afgravingen. Het winnen van zinkerts is hier al lang 
geleden gestopt en het terrein is onherkenbaar veran-
derd in een schitterend natuurgebied. Al snel troffen 
we een flinke populatie zinkviooltjes aan en ook allerlei 
andere bloeiende soorten die in Nederland niet zo 
algemeen zijn, zoals ruig-, akker-, en rapunzelklokje (fig. 
5). Het laatste groeide massaal langs de meeste paden.                                                                                                                                        
De volgende dag (zondag 11 juli) maakten we even-
eens vanuit Plombières/Blieberg een wandeling langs 
de Geul, richting de Nederlandse grens (we wisten 
toen nog niet dat enkele dagen later het hele gebied 
onder water zou staan). Het dal van de Geul is hier nog 
arcadisch van karakter, alsof je in een 17e -eeuws schil-
derij wandelt (fig.6). We liepen over een graspad door 
bloemrijke hooilanden met aan weerszijden moeras-
sige stukken met een overvloed aan bloeiende moe-
rasspirea. Na een paar kilometer hield het pad langs 
de Geul op en stonden we op een verkeersweg. Daar 
verwees een groot bord: naar de  camping “Het Zinkvi-
ooltje” 800 meter verderop (maar dan wel over asfalt). 
Helaas was mijn broer daar al drie weken geleden ver-
trokken anders had ik hem kunnen zeggen: “loop drie 
kilometer zuidwaarts, daar vind je de zinkviooltjes”.

Plombières

Kelmis
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Overleeft de zwaluw
Tekst en foto: Ger Augustus

Vakantie is een groot woord als je in 
Zuid-Limburg geboren bent en een 
weekje je moederland bezoekt! Het 
Zuid-Limburgs heuvelland ligt op de 
grens van het Belgische Ardennenmas-
sief in het zuiden. Vanaf de hoogte ten 
oosten van het Geuldal is dat massief 
zichtbaar. Kijkend naar de horizon kun 
je zien dat de Ardennen ook hoger zijn. 
Het Geuldal is redelijk diep en mean-
dert door grasland met populieren. 
Deze populieren waren beoogd om 
als hout te worden gebruikt. Van het 
hout werden dan lucifers en klompen 
gemaakt. Nu zijn ze vaak de opvang 
van maretakken.

de zomer?
Wat je ook aantreft zijn fruitbomen. 
Het zijn allemaal hoge stammen met 
kersen, pruimen, appels, peren. Dat 
fruit moet je handmatig plukken en 
daarvoor moet je de ladder op! Kersen 
en pruimen zijn onder meer de vulling 
voor vlaaien, die vaak in losstaande 
bakhuisjes bij (vakwerk)huizen werden 
gebakken en waarvan op zondagmid-
dag rond 4 uur een stuk werd gegeten 
bij de koffie.

Ik wandel veel door het Zuid-Limburgs 
heuvelland, met name de zuidoost-
hoek. Dat is de omgeving van Epen. 

Lopend door Camerig kwamen we dit 
vogeltje tegen
 
Deze jonge boerenzwaluw zat voor 
een koeienstal. Toen wij aan kwamen 
lopen vlogen er een aantal boeren-
zwaluwen op. Dit was het enige jonge 
vogeltje, waar verder weinig beweging 
in zat. Na het fotograferen zijn we 
doorgelopen. Hoe het met dit jonge 
diertje is afgelopen kan ik helaas niet 
vertellen.

20

Epen

Camerig
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Komt vrouwtje
Tekst en foto: Ofra en Ger

Wij zijn op onze vakantiebestem-
ming gearriveerd. Terwijl we bezig 
zijn met uitladen, zie ik op de tak van 
de ontluikende wilg, prachtig in de 
middagzon, een bonte vliegenvan-
ger! Dat is een fraaie aankomst bij ons 
basiskamp midden in de bossen van 
Zuidlaren. Is hij net, zoals wij, vandaag 
aangekomen? Aan zijn gedrag zou het 
best wel kunnen zijn …. Maar voor hem, 
niet zoals voor ons, lijkt deze plek een 
bekende domicilie te zijn. De vogel is 
druk bezig met hoppen en vliegen van 
voor naar achter (voor deze week) onze 
stacaravan. Daar achter hangen maar 
liefst 3 nestkasten onder elkaar aan de 
boom. In de komende dagen concen-
treren zijn activiteiten zich in en om de 
buurt van de nestkasten. Hij is ijverig 
bezig met het posten bij zijn honk en 
zingt heimelijk uit volle borst. Zowel in 
de ochtend als in de avond, wanneer 
we ‘thuis’ zijn, kunnen we hem harts-
tochtelijk fotograferen en we genieten 
van zijn zang. Het repertoire klinkt, voor 
onze ongeoefende oren, beperkt. Maar 
toch volgens beschrijving van de ANWB 
gids: “ luid en ritmisch gezang, regel-
matig herhaalde, ca 2 sec lange frase 
met herhaalde elementen en plotselin-
ge wisselingen van toonhoogte… “ Hier 
wordt je toch lyrisch van!

Elke ochtend begint met kakofonie van 
vogelgezang. De goud- en appelvinken 
zijn de doelsoorten voor de lens. Hoog 
in de bomen, met nestmateriaal in de 
snavel, vliegen ze af en aan. De grote 
bonte specht hakt, hij is onzichtbaar 

… ineens steekt zijn kop uit het gat! Je 
verwondert je wel over dit gehak van 
een nestgelegenheid binnen de boom-
stam. De behendige eekhoorntjes 
spelen in de boomtoppen. Het maakt 
de ochtendwandeling helemaal 
compleet. Na het ontbijt een rondje 
fietsen en wandelen. Net onder de stad 
Groningen, tussen de Hondsrug en het 
Zuidlaardermeer, strekt zich het prachti-
ge veenweide- en moerassengebied uit. 
De Oost- en Onnerpolder is sinds 2005 
aangewezen als natte waterberging 
om de buitenwijken van Groningen te 
beschermen. Dit natuurgebied is een 
eldorado voor vogels en vogelaars. 
Wij verwachtten de witwangsterns en 
worden door tientallen dwergmeeu-
wen verrast. Al weken lang genieten we 
in Nederland van stralend weer, maar 
de straffe noordoostenwind houdt 
de terugkomers tegen. In de tweede 
poging (de 4de dag) waren ze er weer: 
een zevental prachtige, sierlijke luchta-
crobaten met zwarte buiken en witte 
wangen, net uit Afrika gearriveerd. Een 
vlucht van 80 regenwulpen roept en 
danst in de lucht, landt in het weiland 

en stijgt weer op, wat een feest! Met 
koningsdag wandelen we in het Dwin-
gelderveld op zoek naar de zonnende 
adders. Even voor het middaguur zit 
het luchtruim vol met gierzwaluwen. 
Wat zijn we blij om deze zomerbode 
weer te zien. En zo elke dag snuiven we 
natuurpracht in en beleven we de lente, 
die moeizaam op gang komt. En elke 
dag ‘s morgens en ‘s avonds zit meneer 
de bonte vliegenvanger daar te posten 
en te zingen. Een koolmees probeert 
een huisje te bemachtigen. Maar die 
dappere bonte blijft steevast bij zijn 
domicilie heimelijk zingen en roepen. 
Het is intussen vrijdag 30 april. Onze 
week zit er op. We ruimen op en laden 
onze spullen in. Mannetje bonte vlie-
genvanger zit op zijn post, achter onze 
stacaravan, te zingen. Komt vrouwtje 
nog thuis? Dat weten we niet. We 
blijven nog lang in onze gedachten bij 
de barre vogeltocht, met wind en weer 
de Sahara over en nog vijf duizend kilo-
meters over Europa, om thuis te komen. 
Tja thuis, voor enkele maanden om te 
nestelen, je kroost groot te brengen 
en weer te vertrekken. … Hoe weten 
ze hun thuis precies weer te vinden? Is 
vrouwtje nog onderweg? Redt ze die 
barre terugtocht dit jaar? We weten 
het niet, we zullen het ook niet weten. 
Onze vakantie is voorbij.

bonte vliegervanger eekhoorntjes witwangstern

nog thuis?
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Dit jaar werd de IVN-inspiratiedag gehouden in de  
Kennemerduinen. 

Na anderhalf jaar corona-stilte was het weerzien van echte 
mensen weer heel fijn. Echte mensen met echte koffie en 
echte brownies en daardoor echte lachsalvo's! 
Een fietstochtje bracht ons naar het nabijgelegen Bloemen-
daal voor de workshops ‘Bosbaden’ en ‘Flora en Fauna.’
Bosbaden is een sympathieke Japanse stroming waar mensen 
mindful tot rust trachten te komen in de bossen. Onder een 
grote eik startte de eerste oefening; 'Aarden'. De instructie 
was: ' Sluit de ogen, sta stevig en stel al je zintuigen open om 
de omgeving in je op te nemen'. Een oefening die verdomd 
moeilijk was met een ronkende maaimachine op de ach-
tergrond. We vluchtten naar een meertje. De maaimachine 
volgde. Gelukkig kwamen we tot rust bij de derde locatie. 
Hier moest je gaan visualiseren dat je een meer was. Ik dacht 
vooral aan mijn blaas.
Tip van de bosbaders: beleef het bos met aandacht, loop 
langzaam, en praat niet. De laatste aanbeveling werd bij thuis-
komst door mijn echtgenoot zeer enthousiast ontvangen... 

Bij de ‘Flora en Fauna’ workshop verkoos de gids zeer summier 
te gidsen , dit in verband met de overweldigende hoeveelheid 
aanwezige natuurgidsen. Dit leverde verschillende beoorde-
lingen op. De ene IVN-er vond het heerlijk om zelf ruimte te 
hebben voor eigen observaties en de ander IVN-er sneerde: 
'de man vertelde niets!’. Zo was er voor ieder wat wils.

De lunch was als altijd het hoogtepunt. Uitgestald stonden 
heerlijkheden als cottage-cheese met zevenblad, kannen 
vlierbloesem-limonade en vanille-chocolade muffins drui-
pend van de duindoorn-saus. De natuurvorsers lieten het zich 
goed smaken. Gezeten aan lange picknicktafels smikkelden ze 
de tafels helemaal schoon.

Het middagprogramma bestond uit een Thijsse-fietstocht. 
Jac. P. Thijsse, de aartsvader van het IVN, woonde jarenlang 
in Bloemendaal. Meanderend door het lommerrijke villadorp 
fietsten wij langs zijn statige woonhuis, langs de school waar 
hij biologieles gaf, om te eindigen bij zijn eigen Thijsse’s Hof. 
Op zestigjarige leeftijd kreeg hij dit aardappelveldje kado, dat 
hij meteen omtoverde tot een heemtuin met meerdere land-
schapstypen: een ‘instructief plantsoen’. Onze gids wees ons 
op de lokale bijzonderheden als de pijpbloem en op de idioot 
grote wijngaardslak, een zogenaamd ‘stinsen-dier’, op slinkse 
wijze ontsnapt van een landgoed. Tussen de klaprozen las 
de gids ons voor uit een boek van Jac P Thijsse’s ‘De Levende 

Natuur’. Thijsse hield van de duinen, maar van onze langoor 
moest hij niet veel hebben. Eens schreef hij: ’Willen wij echt 
mooi, rijk begroeide duinen, dan moeten de konijnen worden 
uitgeroeid.’
 
Bij een inspiratiedag inspireren ook de ontmoetingen met 
diverse mensen van vlees en bloed. Zo sprak ik een uitbundi-
ge natuurhippie, een vriendelijke bedevaartganger met een 
natuur-hart en een Haarlemse die ‘Gezond Natuur Wandelen’ 
organiseerde. Allemaal zeer prikkelend.
Die middag werd afgesloten met een borrel, waar ik in een 
gesprek belandde met twee jonge meiden die discussieerden 
over welk dier er nu op de nominatie stond om afgeschoten 
te worden. Na de Waterleidingse damherten, de Texelse wilde 
katten en de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen.
Thijsse had het wel geweten...

Catering van Sandra Kooij: Keukengeheimen Kookboek

Inspiratiedag

19 juni 2021te OverveenTekst: Irene Mulder
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Slingerend door de bossen, om eventuele achtervolgers af 
te schudden, gaan we op pad. Dan te voet verder, de lage 
bosschages door die ons doen beseffen waar het woord 
struik-elen vandaan komt. Vloekend en tierend bereiken we 
de juiste plek, een hoge den met in de kruin een rommelig 
haviksnest. Rondom de den is het bezaaid met witte stippen, 

Tekst: Irene Mulder

Na weken zeuren, smeken en slijmen is het zover, ik mag 

eindelijk mee met de plaatselijke roofvogelwerkgroep op de 

dag dat haviken en buizerds geringd gaan worden. 

Het is een warme zomeravond als het geheimzinnig genoot-

schap zich een voor een verzamelt op een verborgen locatie. 

Onopvallend knikken ze naar elkaar als groet. Vanavond 

opereren ze onder de namen ‘Jaap’, ‘Ed’, ‘Guido’ en ‘Arjen’. Ik 

ben ‘Irene’.

missie: vogels ringen

stront, vakkundig door de jongen over de rand gepoept. De 
jongste van het gezelschap gort zijn klimgordel aan, bindt 
zijn stijgijzers met klimhaken aan en klimt geconcentreerd 
omhoog. 
Als James Bond. Bij het nest aangekomen roept hij: “ 2 jon-
gen … en 2 eieren”. Gejuich beneden. Met ruime, bezweren-
de omarm-bewegingen, bang dat de kuikens over de rand 
springen, pakt hij de kuikens in zijn kidnappers zak. Op het 
moment dat er iets over hun ogen zit blijven ze rustig. Touw 
eromheen en langzaam laat hij ze naar beneden zakken. 
Daar staat het ontvangstcomité klaar. De meetlat ligt al klaar, 
evenals de weegschaal en 2 soorten ringen: 11 mm voor de 
vrouwtjes 8 voor de mannetjes. Havikvrouwtjes zijn een stuk 
groter dan de mannetjes. Die doen niet aan sex-gelijkheid. 
De tas gaat open. Gele poten steken hulpeloos omhoog 
tussen de bruine veren en witte pluizen. ‘Guido’ meet de 
vleugelpennen op, daarna de klauw en haalt ze dan uit de 
tas. De priemende ogen in de pluizige kop volgen ieder 
geluid, maar wegvliegen of staan kunnen ze nog niet. Het 
lijken wel verlamde kippen. ‘Guido’ voelt de krop en weegt 
ze in een verrassend paars weegschaaltje. Alles wordt netjes 
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genoteerd. Aan de hand van de 
gegevens weten we of het een man-
netje of vrouwtje is, hoe oud ze zijn en 
in welke conditie. We hebben 2 mannetjes 
havik van 30 en 33 dagen oud. Waren we een 
week later geweest dan zouden ze al kunnen vliegen. 
Met een tang wordt er een ring om de poten gedrukt. De 
hier geringde roofvogels worden vooral teruggevonden in 
Noord-Holland, binnen een straal van 100 kilometer en gek 
genoeg ook in Friesland , misschien hebben ze daar hun 
vakantie buitenhuisje.
De krop is een keelzak waarin de vogels tijdelijk hun voedsel 
opslaan. Van beide vogels zijn die leeg. Misschien is te wei-
nig voedsel aanwezig. Er waait in konijnenland een nieuw 
virus: RHD2. De jongen worden weer teruggezet in het nest 
en 'Arjen' daalt weer af naar ons stervelingen, met in zijn zak 
2 eieren (voor onderzoek ) en veren van opgegeten prooi, 
een ekster ( yeah! ) en een grote bonte specht (boe! ).
We zijn klaar en springen op de fiets naar de volgende plek. 
Nu met buizerds. Drie gezusters Buizerd zitten gezellig 
samen op het nest als 'Arjen' ze komt ontvoeren. Hier onder-

gaan ze ook 'Guido’s' handelingen en ongevraagde betastin-
gen, worden daarna weer naar boven getakeld. Opbrengst: 
deze dames zijn ook rond de 30 dagen oud, ook met lege 
krop. Bij buizerds zijn ze wel moderner en sex-neutraal. Man 
en vrouw zijn even groot. Net als de haviken wegen ze op deze 
leeftijd allemaal rond de 800 gram. Volwassen haviken worden 

ongeveer 900 gram (mannetjes) en vrouwtjes 1300 gram. 
Buizerds variëren rond de 1200 gram.

Even later wachten we op het voet-
pad. Een wandelaar informeert 

waar we naar kijken. 
‘Vogels' zeg ik, 'maar ze zijn nu 

weg.’
‘Wat voor vogels?’, vraagt 

nieuwsgierig Aagje.
‘Buizerds’, zegt ‘Jaap’ stoer.
‘Waar dan?' vraagt me-
vrouwtje Weetgraag,

‘Daar is het nest’, zegt ‘Jaap’ 
naïef het buizerdnest aan-

wijzend. 
Het valt stil. 

Verbijsterd kijken we ‘Jaap’ 
aan. Opeens beseft hij wat hij 

gedaan heeft en slaat geschrok-
ken de hand voor zijn mond. Nie-

mand mag immers de locatie weten! 
Op dit moment zijn we genoodzaakt de 

dame de mond te snoeren, zodat ze het niet na 
kan vertellen. 
Je moet wat over hebben voor de natuur…
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Een verkleurend bladerdek, een geruststellende hand. 
O, liefde is nog nooit zo mooi geweest. De appeloogst, 
het kersenrood, de zachte dood. Vlij tegen de herfst 
aan nu het nog kan. Vergeet de liefde niet.

Laat beseffen waar de dag van spreekt. Heb ik je ooit 
anders begrepen nu jij hier zo bij mij bent? Het licht 
waaiert zijn stoffig licht, kent voorlopig zijn genade.
Om vrienden te blijven met vroeger en daarin 
blijven geloven – 

Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
woensdag 16 september 2020 

Indian Summer
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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 plantensoor-
ten heeft opgeleverd: deze keer aandacht voor woladventieven. 
De agenda van de vergadering en bijbehorende stukken zullen 
t.z.t. digitaal aan de leden worden toegestuurd. 

A G E N D A

Woensdag 29 september. Lezing door Marinco Lefevere en 
Klaas Bart met als onderwerp: De ongereptheid van de Ooste-
lijke Rhodopen (Bulgarije), rivierdelta’s in Griekenland. Aanvang 
lezing: 20.00 uur Wijkcentrum Overdie.

In september 2015 hebben wij een vogelreis gemaakt naar het 
hart van de Balkan en daarbij de Oostelijke Rhodopen in Bulgarije 
bezocht. Dit landschappelijk gezien bijzondere gebied wacht op 
ontdekking. Beboste berggebieden worden afgewisseld door open 
vlaktes. Rivieren meanderen door natte graslanden en wilgenstru-
welen. Kleinschalige landbouw wordt afgewisseld met extensieve 
veeteelt. 
De flora en fauna zijn uniek. Orchideeën bloeien in de velden, de 
veldleeuwerik zingt jubelend zijn lied, gadegeslagen door een 
overvliegende gier.  
Na te hebben genoten van ons verblijf in Bulgarije hebben wij de 
kustgebieden van Griekenland bezocht. Deze gebieden zijn groten-
deels in cultuur gebracht; hier hebben wij een aantal akkerbouwge-
bieden bezocht waar o.a. katoen werd verbouwd. Gelukkig zijn de 
deltagebieden van de uitmondende rivieren ongerept, beschermd 
en vogelrijk. Hier zagen we o.a. reuzensterns schreeuwend terugke-
ren naar het vaste land na hun vistocht op open zee.

Via de bergen, waar wij keizerarenden zagen rondcirkelen, zijn wij 
naar de Zwarte Zee gereden. 
Daar hebben wij genoten van de vele roofvogels en zwarte 
ooievaars die hier overtrekken. Maar ook zagen wij in een 
moerasgebiedje steltkluten, Zwarte ibis en Breedbekstrandloper 
rondlopen. 
Zin om mee te genieten van onze reis? Tot ziens, Marinco en Klaas.

Woensdag 27 oktober. Lezing door Norbert Peeters over het 
onderwerp: wat is wildernis?  
Aanvang Lezing 20.00 uur. Wijkcentrum Overdie. 
In het volledig verkavelde Nederland wordt wildernis fel bedis-
cussieerd. Een uitstekende illustratie is het jaarlijks terugkeren-
de debat over de Oostvaardersplassen. Hoewel het dieren-
leed tijdens de wintermaanden dit geschil telkens opnieuw 
aanwakkert, vormt het begrip ‘wildernis’ het ware twistpunt. 
H Voor- en tegenkamp zijn het fundamenteel oneens over de 
vraag of de Oostvaardersplassen het stempel ‘wildernis’ ver-
dienen. Voorstanders zien het natuurgebied als een succesvol 
stukje herwilderd landschap, waarin de natuur vrij spel krijgt, 
terwijl tegenstanders Nederland te klein vinden voor een wil-
dernisgebied en menselijke interventie onontbeerlijk achten. 
Maar wat verstaan we eigenlijk onder het begrip wildernis? 
En hoe hangt dit begrip samen met de ontwikkeling van de 
tuinfilosofie? 
In deze lezing probeert Norbert Peeters een antwoord te 
formuleren op de vraag: wat is wildernis? Dat zal hij doen 
met als uitgangspunt zijn recente boek ‘Wildernis-vernis: een 
filosoof in het Vondelpark’ (Uitgeverij Noordboek, 2021). Zijn 
hypothese is dat er een ongemakkelijke waarheid schuilgaat 
in de Nederlandse fascinatie voor wildernis en het bijhorende 
natuurbeheer.

Woensdag 24 november. Lezing door Wouter van der Meer 
over het onderwerp:  Archeo- en paleobotanische vondsten 
rond Alkmaar.  
Aanvang Lezing 20.00 uur. Wijkcentrum Overdie. 
Wouter van der Meer is archeobotanicus en zal in deze lezing 
ons vanuit het perspectief van de paleo-ecologie meenemen 
en ons vertellen over onderzoeken aan een voormalige duin-
plas en waterputten in Heiloo-Zuiderloo.

LEZEX staat voor lezingen en excursies:
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. 
Coordinatie: 
John Scheepe: ivn.egmonderhout@gmail.com, 
Evert Maarschall: epmaarschall@gmail.com

LEZEX
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PADDENSTOELENWERKGROEP

STRANDWERKGROEP KNNV
afd. alkmaar-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 
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Tenzij anders vermeld: aanmelden bij Wilbert Kerkhof, 
0616642993 , kerkhof01@hetnet.nl 
en verzamelen op het parkeerterrein aan de zuidkant van 
station Alkmaar-Noord. Deelnemers die mee willen rijden 
kunnen zich aanmelden bij W. Kerkhof. 

Excursies Strandwerkgroep
5 september 
Wijk aan Zee, start bij restaurant Sea You, van 11.00 u. tot 
13.00 u. Vertrek 10.30 u. 
17 oktober 
IJmuiden, parkeerterrein, van 10.30 u. tot 12.30 u. Vertrek 
Alkmaar 10.00 u. 
Voor volgende excursies: zie t.z.t.  
https://alkmaar-denhelder.knnv.nl 

Zaterdagmiddag 25 september:  
Kees Boele, een lezing over libellen. 

Libellen, jagers te water en in de lucht.
Hun verre verwanten waren eens toppredatoren, maar na 
miljoenen jaren zijn het slechts schakeltjes in het ecosys-
teem van sloot en plas: libellen. Na vlinders de bekendste 
insecten en door iedereen herkend. Zeker nu de waterkwa-
liteit zoveel beter is geworden dan decennia geleden zie je 
ze weer overal. Het voorjaar begint met de vuurjuffer, de 
zomer met pantserjuffers en de winter wordt ingeluid door 
het verschijnen van winterjuffers. En dat zijn nog slechts 
de kleintjes. Platbuik, witsnuitlibellen en rombouten zijn 
klinkende namen voor de grotere "echte libellen". Bioloog en 
natuurpresentator Kees Boele (Oost West en Middelbeers, 
N.Br.) laat u kennismaken met deze prachtige dieren en hun 
milieu. 

zaterdagmiddag 23 oktober:  
Lezing door Evert Maarschall.
Natuurgebieden in Nederland en in het gebied tussen de Elbe en 
de Oder. 

Voor de pauze bezoeken we een aantal natuurgebieden in 
Nederland, waaronder de duinen van Noord-Holland, inclu-
sief de aangrenzende landgoederen en vervolgens gebieden 
met een geheel ander karakter zoals het Dwingelderveld, 
het gebied van de Drentse Aa, de Ooijpolder langs de Waal 
en een deel van Zuid-Limburg. Het gaat daarbij speciaal om 
de specifieke flora die in elk van deze gebieden anders is.
Na de pauze gaan we oostwaarts: in veel gebieden langs de 
Elbe en de Oder is nog natuur te vinden, met soorten die of 
in Nederland zeer zeldzaam zijn of geheel verdwenen zijn 
zoals de kraanvogel, het paapje en de ortolaan.  

Zaterdagmiddag 27 november: Margriet Honingh over 
botanische kunst.
Botanische kunst van verleden naar heden.
De geschiedenis van de botanische kunst beslaat ongeveer 
vijf eeuwen, van de kruidenboeken uit de zestiende eeuw 
tot heden. Gedurende die tijd heeft de botanische kunst zich 
ontwikkeld in velerlei richtingen, maar de hedendaagse bo-
tanisch kunstenaar vindt nog steeds de basis in een eeuwen-
oude traditie, waarbij onderzoek en correcte weergave van 
het plantenmateriaal wordt gecombineerd met creativiteit in 
compositie en beeldtaal.

De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland hanteert 
de definitie van de botanische kunst als volgt: een botanische 
tekening of schildering toont een gedetailleerde en weten-
schappelijk verantwoorde weergave van een plant of delen 
van een plant, met aandacht voor de specifieke kenmerken 
die de plant van andere onderscheidt. De afbeelding kan een 
prototype of een portret van een individuele plant zijn.
Ook zal er tijdens de lezing geprobeerd worden een ant-
woord te geven op de vraag: “Hoe maak je nu zo’n werk? 
 
Margriet Honingh:
Sinds mijn kennismaking met botanisch tekenen en schilde-
ren enkele jaren geleden, heb ik besloten mij in deze kunst-
vorm te specialiseren. 
Het weergeven van planten op een botanische grondslag 
combineert een wetenschappelijke en creatieve benadering 
en vormt een interessante combinatie van deze tweedimen-
sionale kunst. Ook de zuiver ambachtelijke en traditionele 
kenmerken hebben mijn belangstelling. 
In april 2006 is de vereniging van Botanisch Kunstenaars Ne-
derland (www.botanischkunstenaarsnederland.nl) opgericht 
om de botanische kunst in al zijn facetten onder de aandacht 
te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Ik ben bij 
de oprichting betrokken geweest en heb tot april 2016 deel 
uitgemaakt van het bestuur als algemeen bestuurslid.

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
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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 4 september. 
Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10.30 u. vanaf de Kat-
tenberg, schuin tegenover het landhuis Nijenburg aan de 
westkant van de Kennemerstraatweg. 
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. 

Zaterdag 11 september. 
Excursie naar Landgoed Elswout . Elswout is zonder twijfel de 
mooiste buitenplaats van Nederland en bekend vanwege 
de fantastische mosheuvels en waterpartijen, stinzenflora 
en bijzondere paddenstoelen. Verzamelen om 10.30 u. op de 
parkeerplaats naast het poortgebouw. (Niet vergeten: Vergun-
ning is aangevraagd bij K.vandenberg@staatsbosbeheer.nl) 

Zaterdag 18 september. 
Excursie Nyenrode Breukelen. Niet voor niets is het park van 
“Nyenrode Business University” het nog steeds onovertroffen 
kroondomein nummer 1 van de NMV. Verzamelen om 10.30 u. 
op de parkeerplaats van het kasteel (door het poortgebouw 
meteen rechtsaf ).
 
Zaterdag 25 september.
Vaarexcursie Ilperveld , NEM excursie. Vertrek 10.30 u. vanaf het 
voormalige bezoekerscentrum van het Ilperveld. Kanaaldijk 
32A / 1121NX Landsmeer. We varen door het veenweidege-
bied om op twee verschillende eilandjes naar paddenstoelen 
te zoeken. Locaties: berkenbroekbos, veenmosrietland en 
voormalig boerenland. Deze excursie is nog onzeker. 

Zaterdag 2 oktober. 
Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10.30 u. vanaf de Katten-
berg, schuin tegenover het landhuis Nijenburg aan de west-
kant van de Kennemerstraatweg.Parkeren kan meestal in de 
berm van de Nijenburgerweg, (het weggetje ten noorden 
van het landhuis) of aan het eind van de Westerweg /begin 
Komlaan bij tuincentrum Meijer.

Zondag 9 oktober. 
Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. Vertrek om 10.30 
u. vanaf Duinvermaak aan het eind van de Breelaan in 
Bergen(NH) . Opgeven graag telefonisch tussen 18.00 u. en 
20.00 u. op de vrijdagavond voor de excursie. 

Zaterdag 16 oktober. Excursie naar het Robbenoordbos. Een 
bijzonder bos waar het afgelopen decennium zeer veel 
bijzondere paddenstoelen zijn gevonden. Verzamelen om 
circa 11.00 u. aan het eind van de Sluitgatweg bij de Radio-TV 
zendmast (deze is vanaf de A7 te zien) Voor de Afsluitdijk 
rechts afslaan.

Zaterdag 23 oktober.
Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. We gaan vandaag 
naar de omgeving van de Oude Baaknolweg. Hier zijn nog 
restanten te vinden van het zeldzame korstmosdennenbos. 
Kans op (Rode Lijst)soorten als de gele ridderzwam, wit-
bruine ridderzwam en diverse (vezel)truffelsoorten. Vertrek 
om 10.30 u. vanaf restaurant de Bokkensprong. Telefonisch 
opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18.00 u. 
en 20.00 u. 

Zaterdag 30 oktober. 
Excursie naar de graslandpaddenstoelen van het voormalige 
eiland Wieringen. Het eiland is tegenwoordig de “ place to 
be” voor graslandliefhebbers. Degene die de natuurberich-
ten heeft gelezen, voelt aan waar we naar toe gaan. Tevens 
vereren we de paddenstoelrijke Bierdijk met een bezoek. 
Opbelexcursie. Verzamelen om 10.30 u. langs de N99 bij Gulf 
tankstation Akkerweg/Parallelweg. Telefonisch opgeven op 
de vrijdagavond voor de excursie tussen 18.00 u. en 20.00 u.
 
Zaterdag 6 november. Excursie naar de kustduinen ten zui-
den van het Kennemerstrand. NEM excursie. Kustduinen die 
bekend staan vanwege de nieuwe soorten. Vorig jaar vonden 
we hier de grijswitte schijnridderzwam weer terug. (Twee-
de vondst van Nederland). Verzamelen om 10.30 u. bij het 
roestige monument aan het IJmuiderslag met coördinaten 
99.3/495.8 .Hier mag in deze tijd van het jaar vrij worden 
geparkeerd. Telefonisch opgeven op de vrijdagavond voor 
de excursie tussen 18.00 u. en 20.00 u.

Zaterdag 13 november. Excursie Zwanenwater. NEM excursie. Op 
zoek naar de paddenstoelen van de zeereep in het kader van 
de NEM. Op de terugweg lopen we langs de oeverzones van 
het tweede meer op zoek naar allerlei moeraspaddenstoelen 
en bezoeken we daarna nog een beroemd duingrasland van-
wege de bijzondere wasplaten die er voorkomen. Verzamelen 
om 10.30 u. aan de hoofdingang van het Zwanenwater aan de 
Zuidschinkeldijk te Callantsoog. Telefonisch opgeven op de 
vrijdagavond voor de excursie tussen 18.00 u. en 20.00 u. 

Zaterdag 20 november. Traditionele excursie naar de Oude 
kleidijken van de Harger- en Pettemerpolder. We gaan op zoek 
naar graslandpaddenstoelen zoals de grootsporige champig-
non, ridderwasplaat en bruine trechtersatijnzwam. Vertrek 
om 11.00 u. vanaf restaurant de Bokkensprong of om 10.30 u. 
vanaf de noordkant van station Alkmaar Centraal. Telefonisch 
opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18.00 u. 
en 20.00 u. Mobiel 0629299052.
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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.



 Blad nummer 66 — September 2021 Blad nummer 66 — September 2021

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

Jantine van Netten
Cecile Derks

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

 ❧ Het bestuur

Noord-Kennemerland

KNNV VERWELKOMT

Heleen Smid
Wiljan Hoornsman

 ❧ Ruud Maarschall

Alkmaar-Den Helder

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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