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Ger Augustus

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de kinderen met 
hun lampionnen zingend langs de deuren gegaan in de 
donkere avond. Sint Maarten gaat door weer en wind. De 
avonden worden langer en het duurt nog veertig dagen 
alvorens de winter inzet. Vandaag kwam de redactie 
bijeen om de puntjes op de i te zetten voor Blad dat u 
nu heeft opengeslagen. Het oogt mogelijk allemaal wat 
zomers. Ik denk daarbij aan het bezoek aan de Marker 
Wadden en het verblijf op Engelsmanplaat. Maar de nacht 
heeft ook zijn charme. Dan zijn de nachtvlinders actief. Dit 
zijn maar enkele verwijzingen naar artikelen, die door na-
tuurminnaars ingezonden zijn. De redactie heeft haar best 
gedaan om er weer een lezenswaardig Blad van te maken. 
Moeten we nu 50 als getal schrijven of als woord: vijftig? 
Wat is nu de correcte manier om rood guichelheil te schrij-
ven? Guichelheil zal dan wel rood zijn. Toch is er verschil 
tussen rood guichelheil en Rood guichelheil. Soms vragen 
we de vormgever, die de toetsen onder de vingers heeft, 
om een foto te vergroten, te verplaatsen, of zelfs een blad-
zijde anders in te delen. En dat moet dan ook maar in zijn 
programma allemaal kunnen.

En dan gaat Blad naar de drukker. Gelukkig weten we dat 
ons aangeleverd Blad ook zo tevoorschijn komt en bij u 
op de mat valt. Het is nu december. Mogelijk is het een 
cadeautje van de Sint, anders is Blad het kerstcadeautje. 
En dan gaan we weer het nieuwe jaar in. De dagen zullen 
lengen. Wellicht komt u op het idee om over de natuur 
in de omgeving te schrijven. Het kan een natuurmoment 
zijn, het kan een gebiedje zijn. Ik nodig u uit dat vooral te 
doen. Vergeet u het fototoestel niet! Een foto van dat mo-
ment is een welkome aanvulling waar we de lezer in maart 
aangenaam mee kunnen verrassen. Maar u mag ons ook 
vertellen wat beter kan, anders kan. Kopij en opmerkin-
gen zijn welkom in de mailbox van de redactie. Al vlug in 
het nieuwe jaar zullen wij weer rond de tafel zitten om 
Blad 68 vorm te geven. Ik wens u een lichtrijke kersttijd 
gedurende de 12 (of 13) heilige nachten.
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Henk Groenewegen (HG) en Piet Singer (PS)

Tja, wat doe je dan als je kleinkinderen (Joep 3 en Mila 6 jaar) 
op bezoek komen en de uil willen zien. Je laat ze niet alleen 
in de boom kijken, maar vertelt ook wat er allemaal onder 
zo’n boom kan liggen. Uh….., eerst zijn die balletjes na-
tuurlijk vies. Maar als we dan voorzichtig met een houten 
prikkertje en een pincet de balletjes uit elkaar pluizen, en er 
behalve haren ook verschillende botjes tevoorschijn komen, 
is het niet meer vies, maar superinteressant. Wat eet die uil 
met die mooie ‘oortjes’? Muizen …. , 
dus laten we op internet eens 
kijken of we het skelet van 
een muis kunnen vinden. 
Ja hoor, we herkennen 
een bovenarm, schou-
derbladen, een bekken, 
werveltjes, ribbetjes, een 
onderkaak met tandjes 
en nog veel meer. 

Leuk die kinderen zo ingespannen en geïnteresseerd aan 
het pluizen te zien. Even fotootje op de IVN Whatsapp-
groep Wakuwaku als natuurmoment. Die foto laat Piet aan 
zijn kleindochter Annemijn (5 jaar) zien en zij heeft ook wel 
zin om een braakbal uit te pluizen. Dus verhuizen er een 
paar braakballen naar huize Singer. Het resultaat van het uit 
elkaar halen van een van de braakballetjes is op de foto te 
zien. Met een zoekkaart van muizenbotjes zijn we aan het 

Een onverwachte vondst

Begin maart van dit jaar hoorde ik (HG) vroeg in de 
ochtend met korte tussenpozen een laag, wat gon-
zend geluid waarin ik achteraf de oehoe-achtige klank 
herkende. Maar slaperig om vijf uur ’s ochtends, dacht 
ik eerst dat er iets mechanisch aanliep in huis. Tot ik 
overdag buiten voor ons huis het geluid weer hoor-
de en naar een dicht bebladerde hulstboom werd 
gelokt. Daar, ongeveer zes meter hoog op een tak, 
zat enigszins verstoord een ransuil naar me te kijken. 
Onder de boom een grote steen met daarop alle-
maal witte flatsen. Dat was dus de oplossing van het 
raadsel: vlak naast ons huis zat al enkele weken een 
mannetjes ransuil. En hij zou er zeker nog tot in mei 
blijven, zo nu en dan een paar dagen afwezig. Pas na 
enkele dagen realiseerde ik me dat zo’n uil niet alleen 
maar witte flatsen produceert, maar vaak ook onver-
teerde resten als uilenbal uitbraakt. Onder de hulst-
boom lagen inderdaad enkele tientallen braakballen. 

Natuurmoment met de kleinkinderen 

vergelijken gegaan, maar we vonden vrijwel niets dat op 
muizenbotjes leek! Op een gegeven moment zegt Anne-
mijn: “Kijk opa, om dit botje zit een ringetje!” We vonden 
dat wel wat vreemd – een muis met een ringetje! Op het 
ringetje konden we met de loep drie regels met heel kleine 
lettertjes tekst ontcijferen: ARNHEM HOLLAND BJ4 1012. Na 
wat zoeken kwam ik (PS) er achter dat in Arnhem de lande-
lijke organisatie van de vogeltrekstations zit (een samen-
werking van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging), die alle 
geringde vogels in Nederland in een database heeft. Na de 
melding van het gevonden ringetje kwam er enkele dagen 
later bericht terug – het betrof een ringetje van een gras-
pieper die in september 2018 in Callantsoog geringd was! 
Dus het beestje was minstens 3 jaar oud toen de braakbal 
in maart van dit jaar werd gevonden.  

Van ransuilen is bekend dat hun menu voor ongeveer 80% 
uit woelmuizen bestaat, maar dat ze ook kleine vogels 
(vooral mussen en groenlingen) en soms ratten of insecten 
eten. Kennelijk valt er ook wel eens een graspieper ten 
prooi aan de ransuil. Totaal lagen er 32 uilenballen onder 
de hulstboom. Aan de buitenkant van enkele daarvan was 
duidelijk te zien dat er botjes in zaten die groter waren dan 
die van een muis. In twee braakballen hebben we de botjes 
van vogels gevonden, een derde bevatte de skeletresten 
van een bruine rat. De resterende balletjes gaan naar de 
scholenwerkgroep, zodat ook andere kinderen de opwin-

dende ervaring van het pluizen kunnen ervaren. Wellicht 
zitten er nog meer vogelbotjes in. 

Onderzoek van SOVON laat zien dat de ransuil (Asio otus) 
‘kwetsbaar’ is. De populatie ransuilen die broeden in Neder-
land is in de periode 1990 jaarlijks met meer dan 5% afge-
nomen zodat nu nog ongeveer een kwart van de aantallen 
broedende ransuilen in 1990 over is. Als leefgebied geeft 
de ransuil de voorkeur aan open bos en bosranden nabij 
agrarische gebieden. Jagen doet hij in open veld. Broeden 
(en roesten) doet de ransuil bij voorkeur in naaldbomen die 
goede bescherming geven. In de winter ‘roesten’ ransuilen 
regelmatig met meerdere individuen in een boom. 
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Krankzinnigheid genezen
Ger Augustus
Foto: Hortus

Smartphone gedicht

Het glinsterend onkruid en de nacht. Niet de
gedachte aan dood, maar het verlangen? Het
zachte slapen van een dier dat ik niet ken?

De wakkerende wind bij vlagen de woede en
het onbewuste kind half omgewoeld in zijn
eerste onbepaalde dromen?

Niemand wil naar buiten vluchten, niemand
wenst zich vrijwillig de kilte en de regen, niemand
laat het aan de kat en de hond.

Dat de vogel wordt gegist tussen de krakende
kale takken, een vermoeden van angst en
gedwee. Van beven in stilte

Het is zwart en doet ons schuilen in onze jassen,
maar dat het wintert, dat het onherbergzaam uur,
alles ongenaakbaar wachtend, een mogelijke
desolate ruimte.

bescheiden plantje. Er is zelfs nog een derde mogelijk-
heid. Dan denkt men aan het Griekse agallein,
wat versieren betekent. Dat slaat dan op het opnieuw 
bloeien van het plantje in de herfst. Welk van
de drie heeft uw voorkeur?
Een afkooksel van dit bloempje heelt de krankzinnig-
heid. Guichel heeft de betekenis van ‘gekheid’
en heil komt van helen, heel maken, genezen. Het 
aftreksel heelt de gekheid!
Aan dit voorbeeld zie je dat aan planten in het verleden 
vele verhalen en genezingen zijn opgehangen. Dat is 
ook de reden dat je het plantje in de oorspronkelijke 
plantentuin van VSM kunt
vinden.

Rood guichelheil
Rood guichelheil (Anagallis arvensis) is meteen de be-
kendste guichelheil in ons land. Het is een laag,
eenjarig plantje dat de hele zomer bloeit met kleine 
oranje bloemetjes. Hoezo Rood guichelheil?
Deze bloemetjes gaan alleen open als het zonnig is. Na 
de lunch gaan ze alweer dicht. Het zal
minder aan de lunch liggen, meer aan de stand van de 
zon of de zonnekracht. Het bloempje sluit
ook enkele uren voor het gaat regenen. Je kunt het 
plantje aantreffen op vruchtbare grond, zoals in
Zuid-Limburg en op de rivierklei rond de grote rivieren. 
Ik heb het aangetroffen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen.
Oorspronkelijk komt Rood guichelheil uit het Middel-
lands Zeegebied, mogelijk gewoon als ‘onkruid’.
Maar zijn er kruiden als onkruid te bestempelen? In 
Engeland heet Rood guichelheil ‘scarlet
pimpernel’. Dat is ook de hoofdpersoon in de boeken-
serie van Emmuska Orczy over de Franse
revolutie. Het is de schuilnaam van de geheimzinnige 
hoofdpersoon.
Wat kunnen we met de Latijnse naam Anagallis? Vol-
gens Linnaeus komt het van het Griekse
anagalio en dat betekent in onze taal: “lachen”. Als je 
lacht, ga je droefheid tegen. In het Grieks heb
je trouwens ook anagallis en dat betekent: de beschei-
dene. Daar kan ik inkomen, want het is een

Het moet niet gekker worden! Dat je na het 

lezen van dit artikel krankzinnigheid kunt 

genezen. Het wordt geen krankzinnig ver-

haal. Misschien kan het plantje, dat nu boven 

het maaiveld komt, uitkomst brengen. Ik kom 

het in alle bescheidenheid in de Hortus van 

Alkmaar tegen. Het valt op door de  

bescheidenheid.

foto1 foto2 foto3

GEMEEN (18)
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 januari je oplossing mailen naar 
ruudcosters27@gmail.com ?

Rina Klous & Jacos Jes, Marian van der Laan, Michel Ruhland, Jan Verkaik, Theo Baas, Freek Kalsbeek, Piet Singer, Joke Vink, 
Ada Klaij, Marja Apeldoorn, Loes de Geus en Henk Groenewegen vonden de correcte oplossing van Gemeen(17). Deze luidt 
oosterse sterhyacint, noordzeekrab en zuidelijk spitskopje met de overeenkomst WINDSTREEK. 

Ruud Costers

Bitterzoet. Het is de houterige taal, het geknakte riet.  
Alles wil het helemaal. Het daagt de duistere dag terwijl  
de druilerige regen. Het is daar, je houdt het niet tegen. 
De verdwenen vlinders, de teruggekeerde ganzen,

een oneindig tal spreeuwen. Versleten akkers,  
de laatste stoppels. Wat zou ik erom geven nu  
er niets is waarom ik zou kunnen geven. Het  
toont zich zwart zo onvolledig.

Dat ik er angstvallig van zal zwijgen. Wie komt er  
nu ongelegen, waarvan getuigt nu de onzekere tijd, 
hoe moet ik dit leed omschrijven zodat ik  
de dorre bloemen uitnodig tot dichterbij? –

Elbert Gonggrijp

mailto:ruudcosters27%40gmail.com%20?subject=


98

Basiscursus
Joke Pruis

combinatie van planten in de zeedorpen (ook bij Egmond en 
Katwijk) is met geen enkel ander duingebied te vergelijken.

En nu zit ik dit te schrijven met om mij heen op tafel de 
boeken: Heukels Flora, Eggelte, het botanisch woordenboek, 
zoekkaarten. Ik ben er nog lang niet klaar mee, sterker nog, 
het begint pas en zoals met alle kennis en verwondering over 
de natuur...het eindigt gelukkig nooit!

Alle lof voor Stef, Gertie, Leonie en vele anderen. En natuurlijk 
ook onze gidsen van de KNNV plantenwerkgroep  
Jeanette en Wim heel erg bedankt. Ik ga de lessen missen!

In de facebookgroep kon je, als je dat wilde, foto’s van je huis-
werk inleveren, waarop commentaar of antwoord kwam van 
medecursisten en moderatoren (FLORON deskundigen).

Omdat ik nogal sterkte multifocale brillenglazen heb, was het 
gebruik van zowel Heukels als de loep een uitdaging. Zeker 
in het veld heb ik regelmatig staan klunzen: bril af, loep voor 
mijn ogen, bril op, foto maken, bril weer af om te kijken of 
de foto echt goed scherp was. Heukels in het veld gebruiken 
ging ook niet echt lekker en door de knieën zakken om een 
plantje goed te bekijken was een uitdaging, want: stijf, stram 
en krakkemikkig.
Vaak zat ik met een geplukt plantje (ja hoor, vrees niet: alleen 
als er veel exemplaren van waren) op een bankje te koekeloe-
ren, wat mij wel eens op opmerkingen van voorbijgangers 
kwam te staan: “wat bent u nou aan het doen?”

Ik kwam regelmatig met foto’s thuis, waaraan nou nét dat 
beslissende kenmerk ontbrak. Daar werd ik dan in de Face-
bookgroep fijntjes op gewezen.

En zo werd het langzaam zomer. Voorzichtig konden we 
weer aan groepsvorming doen. De cursus kon daardoor toch 
nog worden afgesloten met een echte veldexcursie. Voor elk 
FLORON district was er één georganiseerd. Onder deskundige 
leiding van Jeannette den Herder en Wim de Groot gingen 
we bij Wijk aan Zee de duinen in, nou ja, nog geen honderd 
meter. De eerste drie kwartier speelden zich af op de parkeer-
plaats waar we al uitgebreid werden getrakteerd op de voor 
ons nog onbekende soorten en zeldzaamheden die hier in het 
zeedorpengebied “heel gewoon” zijn. Het zeedorpenland-
schap wordt gekenmerkt door invloed vanuit de vroegere 
bewoning door vissers die hun schamele inkomen nog wat 
aanvulden door akkertjes in de duinen te ontginnen. Er liep 
wat vee en er werden aardappeltjes verbouwd. Tegenwoordig 
is er ook nog veel activiteit, nu van mensen die hun hond uit-
laten. Dit “gerommel” doet de vegetatie nog steeds goed. De 

Rond de jaarwisseling schreef ik me in voor de Basiscursus 
Flora van FLORON. Altijd al iets meer willen weten van de 
plantjes in de natuur. Vanwege de omstandigheden was de 
cursus geheel online opgezet. Dit maakte dat er een landelijke 
deelname was van ongeveer 800 mensen!

De cursus startte in maart/april, toen het buiten nog erg koud 
was. Er was goed over nagedacht. Elke les startte met een 
e-mail in de ochtend met een link naar de zoombijeenkomst 
van diezelfde middag. In de zoom werden de microfoons – 
heel handig – uitgezet en kon je vragen stellen in een zicht-
baar meelopende chat. Ik klikte de chat maar weg, want als 
zoveel deelnemers vragen gaan stellen en je wilt meelezen, 
dan kun je de les niet meer goed volgen. Stef van Walsum, 
onze cursusleider, deelde bijna elke week een presentatie over 
een bepaalde familie en ook kon je via het beeldscherm in de 
les het sleutelen met Heukels’Flora “meelezen”. Elke les werd 
besloten met wat verdiepende informatie van Gertie Papen-
burg en een samenvatting van de vragen door Leonie Tijsma. 
Ik heb grote bewondering voor hun inzet, kennis en vooral 
geduld. Het moet erg lastig zijn geweest om deze cursus te 
ontwikkelen in deze tijd. Het niveau van de deelnemers was 
erg divers en in de chat werd dan ook driftig gestrooid met 
vergevorderde kennis.

We werden elke week met een huiswerkopdracht “het bos in” 
gestuurd. Voornamelijk naar het zelfgekozen kilometerhok. 
Voor mij was dat Geestmerambacht, waar ik ook een excur-
sie voor IVN doe. Wat ik geleerd heb kan ik daarvoor goed 
gebruiken.

En zo werden we ingewijd in de wereld van nootjes, stro-
schubben, pappus, stijlen, omwindselblaadjes, ruwe, gladde, 
beklierde of bestekelde stengels. Gezaagd, getand of zittend 
blad. Tuitvormige kelkslippen, opstaande tongetjes en urntjes 
met snaveltjes...Snapt u het nog? Een enkeling waagde zich 
ook nog aan Latijnse namen, meestal eindigend op eaeaeae 
of zoiets.
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hondskruid

oorsilene

Dit artikel is al aangeboden voor het vorige Blad 
en toen over het hoofd gezien. In plaats van in 
september leest u dit artikel in december.  
De redactie.
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Angst voor duif, koolmees op hand
Peter Boer

Met verbazing keek ik naar de eerste 
prijs in de ‘Natuurseries’ van World 
Press Photo 2021. In het NRC van 16 april 
las ik: “In de afzonderlijke categorieën 
koos de jury onder meer voor een serie 
van fotograaf Jasper Doest uit Vlaar-
dingen. Tijdens de lockdown raakte 
zijn gezin bevriend met Ollie en Dollie, 
twee wilde duiven”. Met als onder-
schrift bij de foto: “Een bevriende duif 
bezoekt de familie van de fotograaf in 
Vlaardingen tijdens de corona lock-
down.” Ik zie echter heel wat anders. Ik 
zie een duif op de balustrade van een 
balkon - duidelijk net neergestreken - 
en een jongen van een jaar of acht, in 
elkaar gedoken op een stoel op dat 
balkon met zijn handen op zijn hoofd, 
zijn gezicht beschermend met zijn on-
derarmen, angstig naar de duif glurend 
alsof hij bang is dat de duif hem zal 
aanvallen. Een foto die angst uitdrukt. 
Hoe kan je bang zijn voor een duif? 
Ach, er zijn meer mensen met fobieën 
voor vogels. Denk maar aan de film The 
Birds van Alfred Hitchcock. Ook ik ken 
mensen die panisch zijn voor vogels. 
Op de website https://www.ipzo.com/
angst-vogelfobie.php lees ik: “Veelal 
begint de fobische angst op jonge leef-
tijd. Het fladderende en onvoorspelba-
re in de beweging van vogels leidt tot 
intense schrik en paniek.” Dat heeft die 
fotograaf Jasper Doets dus schitterend 
vastgelegd.

Het tegenovergestelde zien we bij 
broeder Franciscus van Assisi. Volgens 
de legendes predikte hij niet alleen 
onder mensen maar ook onder dieren 

en voerde hij vele gesprekken met hen. 
Op afbeeldingen zie je hem omringd 
door dieren. Hoe kreeg Franciscus voor 
elkaar dat ze naar hem toe kwamen? 
Hij had geen angst, maar de dieren ook 
niet. Het moet een geduldig man zijn 
geweest. In gedachten zie ik hem zitten 
voor zijn grot. Mediterend of biddend, 
of alleen maar in stilte voor zich uit 
kijkend. Elke dag. Uren lang. De vogels 
weten niet beter dan dat Franciscus 
daar zit. Hij is onderdeel van hun leef-
omgeving. Hij hoort er bij, is één met 
hen. En als Franciscus broodkruimels, 
zaden of bessen rond strooit, spoort hij 
hen daarmee aan dichtbij te komen. Dit 
deel van de legende wil ik best geloven. 
Mijn opa had ook veel geduld. De kool-
mezen aten uit zijn hand. Hoe kleiner 
hij de pinda’s verkruimelde, hoe langer 
ze op zijn hand bleven zitten. Het werd 
zo ’n vast ritueel dat de mezen er op 
rekenden. Vergeten kon opa het voe-
ren niet, want als het naar de zin van de 
koolmees te lang duurde voordat de 
gevulde hand verscheen, ging hij op 
de vensterbank zitten en tikte met zijn 
snavel tegen het raam.

Het was altijd dezelfde raamtikker. Toch 
werden het er later meer. Dat moeten 
zijn jongen zijn geweest. Het nest zat 
in de schoorsteen. Waarschijnlijk bij 
gebrek aan een geschiktere nestgele-
genheid in de buurt. Buurkoolmezen 
broedden toen in een houtsingel 
die dienst deed als geriefbosje. Daar 
werden de takken geregeld van de 
iepen afgezaagd. Een deel van de zaag-

wonden rotten in en zo ontstonden 
er holten. Ik verbaasde me erover dat 
in die vochtige ruimten met verrotte 
zaagpulp, een koolmeespaar met suc-
ces jongen groot kon brengen.
Nu hangen overal nestkasten. Zouden 
koolmezen nog een alternatief kunnen 
vinden als die er niet meer zouden 
zijn? Ze slapen zelfs in nestkasten. De 
nestkast is onderdeel van het territo-
rium, zelfs in de winter. Je ziet ze vaak 
andere mezen wegjagen die in de 
buurt van de nestkast, lees slaapplaats, 
komen. Vaak is het de man-koolmees 
die in de kast slaapt. Hij slaapt liever in 
z’n uppie. Dus moet de vrouw ergens 
anders slapen.
In december 1973 zag ik een koolmees 
die zelfs huismussen bij 
zijn nestkast wegjoeg. 
Een gedrag dat ik een 
maand lang observeer-
de. Waarom huismus-
sen? Die slapen niet in 
nestkasten. In tegen-
stelling tot ringmussen, 
maar die zaten niet in 
de buurt. Misschien 
had de koolmees 
elders een slechte 
ervaring gehad met 

H.-Franciscus-van-Assisi

ringmussen en die lijken tenslotte op 
huismussen.
Overigens zijn ringmussen gezellige 
slapers. Letterlijk. Meestal zitten ze met 
z’n tweeën of nog meer in één kast te 
overnachten. Lekker warm!

https://www.ipzo.com/angst-vogelfobie.php 
https://www.ipzo.com/angst-vogelfobie.php 
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Veel vlinders op
in de bibliotheekNieu

w

De bibliotheek is weer uitgebreid, dit keer met slechts 
één boek, titel: Het Beste Vogelboek. Het is de Neder-

landse bewerking uit 1971 van een Engelstalige uitgave 
door The Reader’s Digest.

We kregen dit exemplaar van een 87-ja-
rige dame die vroeger IVN-natuurgids 
was. Ze heeft ooit een cursus gevolgd 
in “ons” Parnassia-gebouw en wilde het 
boek graag terugbrengen naar het IVN.

Het Beste Vogelboek is een prachtig 
werk (484 bladzijden), overvloedig geïl-
lustreerd, onder meer in meer dan 250 
vogelportretten (zie illustratie).

zwart weeskind

iepentakvlinder

huismoeder

Pieter Korstanje
nachtvlindernacht
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De Noordhollandse
Golfclub Tuinders

Vereniging
de Rekere

De Noordhollandse
Golfclub

Jan Arentsz

Jan Arentsz

Bergervaart

Bergervaart

er

Bergen (NH)

Bergen (NH)

Alkm
aar

Koedijk

Op 3 september organiseerden we, 

samen met de volkstuinvereniging ATV 

De Rekere, een nachtvlindernacht op 

het volkstuincomplex aan de Helderse-

weg. Het was al wat later in het seizoen 

en geen bijzonder warme avond, 

maar toch kwamen er nog aardig wat 

nachtvlinders af op de felle lampen. 

Op vier plekken hing een laken met 

een lamp. Bij een vijfde laken hing een 

led snoer om de vlinders te lokken. Er 

kwamen zo’n vijfentwintig bezoekers 

op de nachtvlindernacht af. Een deel 

KNNV-ers, een aantal volkstuinders 

en verder belangstellenden die op de 

aankondiging op websites en facebook 

waren afgekomen.

Er werden veel algemeen voorkomende 
soorten waargenomen, zoals paarden-
bloemspanner, zwartkamdwergspanner, 
hagedoornvlinder, appeltak en taxusspik-
kelspanner. De meest bijzondere soorten 
waren het zwart weeskind de iepentakvlin-
der en de blauwvlekkaartmot. In totaal wer-
den er bijna zeventig nachtvlindersoorten 
waargenomen!

Over de iepentakvlinder (heeft op de Rode 
Lijst de status bedreigd) is op de website 
van de Vlinderstichting onder andere te 
lezen: Mogelijk heeft het uiterlijk van de 
rups iets met een iepentak te maken en 
is de soort daar naar vernoemd. Vliegtijd 
en gedrag: Half juni-eind september in 
één generatie. Komt op licht; wordt verder 
zelden waargenomen. Levenscyclus: rups: 
april-begin augustus. De ontwikkeling van 
de rupsen duurt opvallend lang. De rups 
verpopt zich aan de onderkant van een blad 
of op de grond. De soort overwintert als ei 
op de waardplant. Waardplanten: diverse 
loofbomen. Habitat: vooral loofbossen, 
struwelen en tuinen. Het volkstuincomplex 
vormt blijkbaar een geschikt biotoop voor 
deze fraaie nachtvlinder

Sommige nachtvlinders hebben grappige 
Nederlandse namen gekregen, bijvoor-
beeld de huismoeder, het pinguintje, en de 
haarbos. Andere namen zeggen iets over 

de leefwijze van de soort, zoals 
brandnetelbladroller, zuringuil en 
oranje wortelboorder. De kleinste 
nachtvlinders worden micro’s ge-
noemd. Het gaat dan onder andere 
om soorten die als mineerder in een 
blad leven voordat ze verpoppen 
tot vlinder. Tijdens de nachtvlinder-
nacht zagen we o.a. de zilverpunt-
grasmineermot.

Naast nachtvlinders komen er ook 
andere diersoorten op de lam-
pen af. Bijvoorbeeld hooiwagens, 
langpootmuggen en sluipwespen. 
Er kwam ook een niet nader op 
naam te brengen schildwesp op 
het laken. Verder onder andere de 
groene glimwapenvlieg, de gewone 
driehoekszweefvlieg, de meidoorn-
boorvlieg en een grote spinnende 
watertor.

Zo’n grote hoeveelheid nacht-
vlinders en andere dieren laat de 
betekenis van het volkstuincomplex 
zien voor de biodiversiteit. In de 
planvorming is de gemeente Alk-
maar bezig met de ontwikkeling van 
de Kanaalzone. Eén van de ideeën 
hierbij is de aanleg van een nieuwe 
weg over het volkstuincomplex, 
wat natuurlijk erg jammer zou zijn. 
Liever nachtvlinders dan asfalt!

buxusmot

essengouduil

goudvenstertje
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Jeanette den Herder  
Wim de Groot

Liggend bergvlas, habitus, onopvallend in de rest   
van de begroeiing

Liggend bergvlas, vergelende stengels in het najaar

Een verrassing in het duin

Liggend bergvlas, vruchtjes, het onderste licht    
gekleurde gedeelte is het ”mierenbroodje”

Liggend bergvlas (Thesium humifusum, oude naam: duin-
bergvlas) is een halfparasiet. Dit betekent dat het wel 
bladgroen heeft, maar met speciale zuigorgaantjes aan zijn 
wortels voedingsstoffen onttrekt (“aftapt”) uit de wortels 
van Geel of Glad walstro. Het is een klein onopvallend plant-
je dat met zijn dunne liggende stengeltjes en zijn 3-5mm 
kleine witte bloemetjes tussen en onder de andere planten 
in de vegetatie door kruipt. De blaadjes zijn lijnvormig. De 
vruchten hebben onderaan een vlezige, met suikers en 
vetten gevulde basis (ook wel “mierenbroodje” genoemd, 
zie foto) en worden door mieren naar hun nest versleept. 
De eigenlijke bloeitijd is juni-juli, maar het is bekend van de 
locatie in Katwijk dat het ook in oktober nog bloeiend kan 
worden aangetroffen. In het zomerseizoen zou je het makke-
lijk over het hoofd kunnen zien, maar in het najaar vergelen 
de stengels waardoor het dan meer opvalt.

Hoe vaak zullen we niet tegen elkaar hebben gezegd dat het 
duin er telkens anders uitziet en hoe vaak zijn we niet verrast 
door wat we toevallig tegen kwamen.

De afgelopen week waren we twee keer op pad geweest om 
voor de PWN een plotje Hakig kronkelbladmos te monitoren 
in het Noord-Hollands Duinreservaat en dat was met nogal 
veel telwerk gepaard gegaan.
Deze keer wilden we, gebruik makend van de speciale 
vergunning die we als vrijwilligers hebben vanwege het mo-
nitoring werk, rustig een beetje “struinen” in het open duin. 
Hoe anders zou het verlopen die dag ...
We waren net op pad toen ons oog viel op een heel klein wit 
bloemetje aan de rand van een laag zanderig noordhellinkje. 
Onze eerste indruk was: “vreemd, een bloeiende zandmuur 
half oktober?” Bij nadere beschouwing moest het toch wat 
anders zijn. We konden het niet direct thuisbrengen tot het 
kwartje viel: het zou toch geen Liggend bergvlas zijn? Dat 
laatste werd al gauw bevestigd toen we het vergeleken met 
foto’s op Verspreidingsatlas. Op datzelfde moment beseften 
we dat we een leuke ontdekking hadden gedaan. Liggend 
bergvlas hadden we een paar jaar daarvoor gezien tijdens 
een excursie in het Vlaggeduin bij Katwijk, de enige plek in 
Nederland waar het tot dan toe bekend was. Het was in het 
verleden bekend op die locatie van 1900-1912 en werd pas 
in 1976 herontdekt. Sindsdien wordt het daar nauwkeurig 
gemonitord. En nu dus een plek in ons “eigen” NHD?
Nadat we een beetje van de schrik waren bekomen, zijn we 
de vindplaats beter gaan bekijken. Al zoekende kwamen 
er steeds meer plantjes in beeld in het komvormig stukje 
schraal duingrasland, vergezeld van o.a. Grote tijm, Man-
netjesereprijs, Geel walstro, Duinpaardenbloem en Zwart-
wordende wasplaat. Ook stond het verstopt tussen de lage 
kruipwilg.
De verdere middag hebben we besteed aan het tellen en 
kwamen we grofweg op een totaal van 372 plantjes. Uiter-
aard is dit een eerste oppervlakkige inventarisatie en zal er 
ongetwijfeld nog meer en uitgebreider onderzoek volgen. 
De soort wordt beschouwd als een kwaliteitsindicator voor 
het habitattype kalkrijk Grijze duin (H2130-A) en het zal dui-
delijk zijn dat de PWN erg content was met deze vondst. Liggend bergvlas, detail bloem en stengeltje
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Excursie Marker Wadden-28-8-2021-Fogol Schuttevaer

Marker Wadden
27, 28 EN 29 AUGUSTUS 2021

Irene Mulder

watersnip kluut lepelaar dwergstern Pierre van der Wielen lepelaars



UItkijkpunt: Steltloper

klein vlooienkruid

moerasandijvie
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‘God schiep de aarde, behalve Nederland; dat deden de Ne-
derlanders zelf’ zei Voltaire, of een andere gast met pruik.

Wij, 31 IVN-ers onder leiding van het bijscholingsteam van 
Anne, Tine, Ben en Ben, gingen op zoek maar zelfmaak-pro-
jecten.

De spiksplinternieuwe Marker Wadden, geschapen op 2016.
Na de inpoldering van de Flevo- en Noordoostpolder is de 
Markerwaard nooit drooggelegd. Wel is er een dijk om het 
gebied gelegd, wat eigenlijk het meer veranderde in een 

‘dode badkuip’. Het water bleef troebel door heen en weer 
slingerend slib, waardoor er geen planten, geen dieren, 
geen leven ontstond. In 2016 bouwde Natuurmonumenten 
van slib en klei vijf eilanden in het Markermeer, de Marker 
Wadden.

Op een zonnige winderige middag in augustus zeilden we 
op een groot schip vanaf Enkhuizen naar de maagdelijke 
eilanden. De stoere IVN-bonken hingen in de zeilen, terwijl 
de IVN-bejaarden genoten van het zonnetje.

Onze enthousiaste gids Debby van organisatie Fogol ver-
telde dat al vanaf het moment dat de eerste stenen voor de 
dijk gelegd waren,die meteen al druk bebroed werden door 
visdiefjes. Riet, met zijn helofytenfilter, en lisdodde werden 
aangeplant, andere soorten waaien aan. Pioneernatuur als 
moerasandijvie groeit er als kool en 4 jaar later werden er al 
650 soorten op de eilanden geteld! Op het Haveneiland aan-
gekomen, het enige eiland waar mensen los mogen lopen, 
slingerden we ons achter de rattenvanger Debby aan, die 
de ene dwergstern, na de volgende wolfspoot, bosruiter of 
de kemphaan signaleerde. En zelfs een steenarend toonde 
ze in haar telescoop, maar wat mij betreft had het ook een 
watervlo op de lens kunnen zijn...

Er was tijd te kort, de zon daalde al snel, maar in het won-
derschone licht, met de futuristische kijkhutten en de ruige 
natuur zagen wij dat deze schepping goed was.

Natuurbos, geschapen rond 1996

De volgende dag togen we naar het Streekbos. In 1978 werd 
dit bloemkolen- en tulpenveld omgezet in een recreatiebos. 
Een aardig doch niet erg divers bos. Meer dan 1 grassoort 
werd tot groot verdriet niet aangetroffen. Een piepklein 
gedeelte van dit Streekbos is onder de hoede van de plaat-
selijke IVN omgetoverd in het Natuurbos, met diversiteit als 
belangrijkst speerpunt. De werkgroep kan zelf de hoogte 
van het waterpeil bepalen, omdat het ‘toch maar tertiaire 
sloten’ zijn (onbelangrijke sloten voor het waterschap). Alles 
wat een trainingsbroek aan heeft of aan een lijn hoort, wordt 
geweerd, waardoor het lekker rustig is. Hier is een klein para-
dijsje ontstaan. Poeltjes met riet en getoornd hoornblad, klis, 
orchis, helder water en waterbeestje. Van de zon genietende 
vossen zijn gesignaleerd en voorbijschietende ijsvogels. En 
ja hoor, meerdere soorten gras. Deze schepping werd ook 
zeer gewaardeerd.

Voltaire had gelijk. Nederlanders maken natuur en met IVN-
ers erin is het er goed toeven!

Dank voor het bijscholingsteam die deze activiteit mogelijk 
gemaakt heeft, voor alle deelnemers die een geweldige 
sfeer creëren vol filosofische kwinkslagen, en zelfs dank aan 
het ontbijtteam voor hun onvergetelijke ei-creaties.

Excursie Marker Wadden-28-8-2021-Fogol: aalscholvers
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Sabelsprinkhanen in Noord-Holland-Noord
Wilbert Kerkhof

versleping vindt plaats doordat nimfen 
of imago’s van sabelsprinkhanen zich 
vastklemmen aan menselijke vervoer-
smiddelen en zo met hoge snelheden 
over grote afstanden verplaatst worden. 
De zuidelijke boomsprinkhaan is hiervan 
het bekendste voorbeeld.

soort 1995 2021 verplaatsing

Sikkelsprinkhaan afwezig vrij  
algemeen vliegend

Struiksprinkhaan algemeen algemeen versleping

Boomsprinkhaan algemeen afnemend ? vliegend/versleping ?

Zuidelijke boom-
sprinkhaan

afwezig zeer  
algemeen versleping

Gewoon spitskopje algemeen afnemend ? vliegend (macropteer)

Zuidelijk spitskopje afwezig Zeer  
algemeen vliegend *

Grote groene sabel-
sprinkhaan

algemeen algemeen vliegend/versleping ?

Duinsabelsprinkhaan algemeen algemeen vliegend/lopend ?

Greppelsprinkhaan afwezig 2 
populaties ? vliegend

Bramensprinkhaan afwezig 1 
populatie ? versleping

 
Tien soorten sabelsprinkhanen in 1995 en 2021 en hun reisgewoonten

vestigingsplaats. Bij veldsprinkhanen is 
dit fenomeen bekend van onder meer 
de krasser en de zompsprinkhaan. De 
sabelsprinkhanen in ons gebied die 
deze tactiek toepassen zijn het gewoon 
spitskopje en de greppelsprinkhaan.

De tweede mogelijkheid voor kortvleu-
gelige soorten om snel nieuw terrein 
te bereiken is door versleping van de 
eieren, jonge stadia of imago’s (volwas-
sen dieren). Die verplaatsing kan op 
natuurlijke wijze plaatsvinden bijvoor-
beeld in drijvend plantmateriaal. De bra-
mensprinkhaan is hiervan een bekend 
voorbeeld. Ook onbewuste versleping 
door de mens kan de areaal grenzen op-
rekken. Met het vervoer van planten uit 
kwekerijen of tuincentra kunnen daarin 
verborgen soorten zo plotseling ver 
buiten het bekende verspreidingsbeeld 
opduiken. De bramensprinkhanen in 
Castricum lijken hiervan een goed 
voorbeeld, maar ook bij de al vele 
jaren in veel tuinen algemene 
struiksprinkhaan lijkt dit de 
meest waarschijnlijke 
methode. Een an-
dere vorm 
van 

Van 5 naar 10 in 20 jaar
Sprinkhanen zijn relatief grote insecten 
waarvan de meeste mannetjes ook nog 
eens duidelijk herkenbare geluiden pro-
duceren. Hierdoor vallen de dieren extra 
op en is het vrij eenvoudig mogelijk 
de aanwezigheid van de verschillende 
soorten vast te stellen. In Noord-Holland 
boven het Noordzeekanaal is het aantal 
gevonden soorten in de laatste 20 jaar 
verdubbeld van 5 naar 10. De mogelijke 
wijze waarop deze uitbreiding heeft 
plaats gevonden wordt hierna bespro-
ken.

Het klimaat en de mens
Vanwege de opwarming van het klimaat 
worden steeds meer terreinen in onze 
omgeving geschikt voor sprinkha-
nen die voorheen wat meer zuidelijk 
voorkwamen. De areaal grens van die 
soorten schuift naar het noorden op. 
Bij goed vliegende soorten kan dit tot 
een snelle opmars richting Den Helder 
leiden. Voorbeelden hiervan zijn de sik-
kelsprinkhaan en het zuidelijk spitskopje.

Soorten met korte vleugels die daardoor 
niet in staat zijn te vliegen kunnen vaak 
toch nieuwe gebieden bereiken, en als 
de leefomstandigheden daar geschikt 
zijn een populatie opbouwen. De wijze 
waarop zo’n migratie plaats vindt is 
in twee strategieën te verdelen.De 
eerste mogelijkheid is dat zich in een 
populatie van een kortvleugelige soort 
bij hoge populatiedruk 
lang vleugelige dieren 
ontwikkelen die vervolgens 
uitvliegen naar een nieuwe 
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Engelsmanplaat
De Waddenzee is een dynamisch systeem van zeegaten, 
zandplaten, vaargeulen en de alles bepalende getijden van eb 
en vloed. Het gebied strekt zich langs de noordoostkust van 
Nederland, langs Duitsland tot Denemarken uit. Een gebied 
vol vissersverhalen en tranen, jutters, watersporters, wad-
lopers en garnalenvissers en boven alles de ogenschijnlijke 
vergezichten, de romantiek van zee en strand. Hier sta je naakt 
midden in de elementen. Het zijn niet de klokwijzers die het 
dagritme bepalen, maar eb en vloed, de stand van de maan 
en de wind. Midden in dit gebied ligt de Engelsmanplaat, een 
zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Met laagwa-
ter is de plaat wadlopend vanaf Wierum (Friesland) te bereiken 
en met de boot vanaf de haven van Lauwersoog. Vijfitg jaar 
geleden stak de plaat nog voor het grootste deel boven water 
uit, met duintjes en wat begroeiing. Een keetje voor onderzoe-
kers stond op een duintje in de nabijheid van het baken. Daar 
was een grote broedkolonie van sterns gevestigd. Tijdens 
hevige stormen raakten de nesten overspoeld en sloegen de 
duintjes af. Tegenwoordig is de Engelsmanplaat werkelijk een 
plaat met een paar smalle zandruggen, waar de vogels tijdens 
hoogwater nog kunnen rusten. Deze bulten heten HVP, hoog-

Ofra Carmi
Ger Molenaar

water vluchtplaats. Ten noorden van de Engelsmanplaat groeit 
een nieuwe zandplaat aan, het Rif. Met eigen ogen zien we elk 
jaar nieuw land ontstaan. De duintjes groeien in de richting van 
de heersende wind en de vegetatie neemt toe. Biestarwegras 
met de kruipende uitlopers houdt de duintjes vast. Pollen  
zeeraket bloeien weelderig en er tussenstaan zelfs padden-

vogels tellen

t huisje

deltavorming in het zand

2322

‘Ogen en oren 
van het wad‘
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zeehond op bezoek

-uit het dagboek van Ofra Carmi-

Het miezert, striemen op het raam, de wind blaast om het 
huis en zover het oog reikt grijs. Contouren van het vaste-
land en de eilanden zijn verdwenen. Alleen nog wij en het 
baken ...

Toen we vanmorgen wakker werden, wisten we niet dat deze 
dag vol verrassingen zat. Na het tellen, in totaal ruim 60.000 
vogels, zaten we lekker uit de wind even bij te komen en de 
trip van vandaag te bespreken. Een geklots onder het huis 
trekt de aandacht ... jawel, een jonge (grijze) zeehond aan 
het spelen! Wat een leuk bezoek. We volgen het beestje dat 
onder en rond de palen zwemt, jaagt, een visje pakt en ons 
af en toe aankijkt. Intussen zakt het water. We beginnen ons 

stoelen. En toch ook weer de afbraak en afslag als gevolg van 
hevige stormen. ...

Een groepje vrijwilligers monitort de vogels op de  
Engelsmanplaat.
Datgene wat zo’n vijftig jaar geleden als een studieproject is 
begonnen, is intussen tot een gedegen langjarig monitorings-
project uitgegroeid. Van april tot half september wordt de 
plaat bemand door wadwachters met een duidelijk takenpak-
ket. Het gaat om de broedvogels, vooral visdiefjes en Noordse 
sterns, en de doortrekkende vogels. Behalve vogeltellingen 
wordt er de hele dag (en nacht) op verstoringen gelet, voor-
al door menselijke activiteiten. Bijvoorbeeld een kitesurfer 
die langs de broedkolonie of rustplaats scheert, recreatie-
boten, loslopende honden en wadlopers. Deze vrijwilli-

Engelsmanplaat

Augustus 2021
Het is weer even in een ander ritme 
komen. Als eerste de spullen inruimen, 
verrekijkers en camera’s in positie zetten. 
Het nieuwe statief van Staatsbosbeheer 
is erg indrukwekkend! Staat als een huis. 
De lucht klaart helemaal op en het wordt 
een prachtige zonnige dag! Vanuit de 
balustrade zien we een prachtige vogel-
show die nu, met leeglopend wad over 
en weer bewegen. De zilverplevier en de 
bontjes dragen nog het zwarte schortje. 
Van de rosse grutto’s krijgen we een 
speciale welkomsgroet. Prachtig vliegen 
ze op ooghoogte, die rosse kleur knalt 
er van af en de blauwe hemel als decor 
is subliem. De melancholische roep van 
de wulpen en de onmiskenbare drie let-
tergreep van de groenpoot, gekwetter 
van drieteentjes en bontjes, luidruchtige 
schollies en krijsende grote sterns. Een 
grote mantelmeeuw jaagt op een grote 
stern met een visje in haar snavel. De 
achtervolging duurt even voordat hij het 
opgeeft..... Fantastisch om hier weer te 
zijn.

...
Het voorspelde onweer van gisternacht is uit gebleven, maar 
de wind is gedraaid en neemt in kracht toe. Het water klotst 
tegen de palen. Het ochtendgloren blijft ergens achter de 
dikke laag grijze wolken verborgen. Als we de ogen open 
slaan zitten 5 fitissen in het bosje. We zijn direct helemaal 
wakker!

Een week opEen week op

prepareren van de maaltijd 
de geoogste kokkels en 
mosselen

fitis op mijn hoofd

gersgroep telt circa 40 personen en is min of meer zelfsturend, 
wel onder de regie van Staatsbosbeheer met ondersteuning 
van hun kant. In het verleden is er een wadwachters huisje 
op palen neergezet en na 35 jaar vervangen door een super 
comfortabel huisje op 8 meter hoge palen (het Hilton van 
het wad). Ook is er een protocol ontwikkeld en de taken zijn 
verschoven van puur monitoring naar gastheer/vrouw voor de 
bezoekers op de plaat. De recreatie-activiteiten op het wad zijn 
enorm toegenomen. De laatste 2 jaar is het tot een ongekende 
piek gestegen. Zelf ben ik pas vanaf 2015 erbij betrokken. Elke 
zomer zitten we om toerbeurt een week op de plaat.

Het huisje, de Kalkman genaamd
Het huidige wadwachters huisje is in 2016 neergezet. Dit kwam 
ter vervanging van het oude, dat ruim 35 jaar zijn dienst had 

kanoet1

bewezen. Het huisje is van alle gemakken voorzien: keukentje, 
bedden, tafel en stoelen en een computer. De zonnepanelen 
leveren elektriciteit en gas uit de de gasflessen voor koken en 
verwarming (alleen in de wintermaanden). Door de ‘Krukel’, de 
boot van LNV, wordt water in jerrycans geleverd en het afval 
afgevoerd. Proviand neem je mee. Het toilet is wat primitief en 
wassen doe je in de zee of met een kommetje en een was-
handje. Het leven van de wadwachter wordt bepaald door de 
getijden: 3 uur voor laagwater mag je gaan zwerven, dan loop 
je als het ware op de bodem van zee, en drie uur voor hoogwa-

graspieper

zandkokerworm

vulkaantjes van wadpieren

ter moet je weer terug zijn. De getijdentabel verschuift dage-
lijks. Zodoende kun je soms maar een paar uur met daglicht je 
benen strekken. Bij hoogwater loopt de plaat vol en soms gaat 
de eerste etage onderwater. Dan voltrekt het leven zich op de 
balustrade rondom het huis. Vanaf de balustrade worden ook 
de tellingen gehouden. In de winterperiode wordt er minstens 
1 keer per maand geteld.
Het huisje heeft een enorme aantrekkingskracht op wadlo-
pers en toeristen, die met zeehondentochten mee gaan en de 
plaat bezoeken. Deze gasten komen op excursie van de boot 
naar het huisje en gaan weer terug om zo het wad te beleven. 
Tijdens de vogeltrek landen er ook regelmatig uitgeputte 
zangertjes, om even uit te rusten en soms bij te tanken, want in 
de spleten en op de planken vinden ze kleine vliegjes en soms 
spinnetjes. Zo is de fitis, uit onze ervaring, de meest voorko-
mende gast, maar graspieper, tuinfluiter, gekraagde roodstaart, 
tapuit en een kwikstaart bezochten ons ook.
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A G E N D A

Woensdag 26 januari. Lezing door Jan Boshamer met als 
onderwerp: Wat vertellen vleermuizen ons over onze directe 
leefomgeving. 
Aanvang 20:00 u. Wijkcentrum Overdie

In de achttiende eeuw plaatste Linnæus vleermuizen in zijn 
opzienbarende Systema Naturæ in de orde van de primaten, de-
zelfde orde waarin de mens een plekje toegewezen kreeg. Tegen-
woordig weten we dat vleermuizen niet zo nauw aan de mens 
verwant zijn, maar thuis horen in de orde van de insecteneters 
zoals de egel en mol. Toch geeft deze vergissing wel aan dat er in 
het verleden veel onduidelijkheid bestond over wat vleermuizen 
precies voor dieren zijn, wat ze eten en hoe ze leven. Ook nu zijn 
er nog vele misverstanden.

Op 26 januari 2022 wil ik graag iets vertellen over mijn fascinatie 
voor deze mysterieuze dieren. Behalve fascinerend vanwege 
hun verborgen nachtelijke levenswijze, blijken vleermuizen ook 
nog eens kritische gebruikers van hun leefomgeving te zijn. Hier 
botsen onze belangen en die van vleermuizen nog wel eens. 
Vooral waar het gaat om de aanwezigheid van vleermuizen in 
gebouwen, lopen we regelmatig tegen conflicten aan. Meerdere 
soorten zijn echte cultuurvolgers, ze maken graag gebruik van 
onderkomens die wij ze in onze gebouwen bieden. Vleermuizen 
kunnen individueel erg oud worden, daarnaast gebruiken ze hun 
onderkomens vaak jaren achter elkaar. Wat doen we met een 
gebouw waar vleermuizen in huizen, maar dat op de nominatie 
staat gesloopt of rigoureus verbouwd te gaan worden? Is het 
ter compensatie ophangen van een groot aantal zogenaamde 
vleermuiskasten dan een oplossing?

Lang geleden ben ik begonnen om met de z.g. bat-detector 
(een elektronisch hulpmiddel om de zeer hoge geluiden van 
vleermuizen te kunnen horen) te luisteren naar vleermuizen en 
al doende meer te weten te komen over nachtelijke levenswijze 
van deze dieren. Na verloop van tijd bleek ook dit apparaat niet 
zaligmakend voor een goed inzicht in wat er zoal in de omge-
ving rondvliegt. Ik ben toen begonnen met het ophangen van 

speciale vleermuiskasten in verschillende gebieden in de Kop van 
Noord Holland. Dit leverde boven verwachting snel resultaat op. 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie wil ik een en ander 
laten zien over deze fantastische dieren.

 
Woensdag 23 februari. Filmlezing over wolven en hun gedrag 
door Joep Wensing en Paul Wolff.  
Aanvang lezing 20.00 uur. Wijkcentrum Overdie. 

De wolf is weer terug in Nederland. We moeten er met z’n allen 
nog aan wennen. Aan de ene kant wordt hij als toppredator 
graag gezien als medebewoner van onze natuur. Maar bij ande-
ren zit de schrik er goed in: een roofdier in onze directe omge-
ving....

Alle reden dus om eens dieper in de biologie van de wolf te 
duiken. Dat doen we aan de hand van een film die Paul Wolff 
heeft gemaakt in Wit-Rusland, een reisverslag. Hij was op bezoek 
bij een bioloog die met drie wolven dagelijks de natuur in trekt. 
Het zijn weliswaar halfwilde wolven maar dat gaf wel de moge-
lijkheid om ze van heel dichtbij te kunnen volgen. En dat gaf een 
bijzondere inkijk in hun gedrag.

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.
Coördinatie: 
Tineke Broersen: cabroersen@gmail.com 
Evert Maarschall: epmaarschall@gmail.com

LEZEX

Over het sociale gedrag van wolven is veel te vertellen.  
Joep Wensing zal uitgebreid ingaan op het sociale gedrag waar-
van we in de film interessante aspecten te zien krijgen. Verder 
gaat Joep in op de evolutie en de ecologie van de wolf.

Paul Wolff zal daarna de terugkeer van de wolf in Nederland 
behandelen. Wat is er sinds 2015 gebeurd en hoe is de stand van 
zaken nu? En hoe moeten we leren omgaan met wolven in onze 
nabijheid?

Beide inleiders zijn bioloog (en jaargenoten, Rijksuniversiteit 
Utrecht), en hebben na hun studie ieder voor een totaal ander 
beroep gekozen. Maar ze delen nog altijd hun verwondering over 
het leven op aarde. En dat brengt ze samen in deze presentatie.

Oog in oog met een wolf

bloeiende zeeraket

wat zorgen te maken over deze avonturier, die in zijn jeug-
dige enthousiasme tussen de palen blijft jagen. Daar is het 
nog diep, maar de bodem van de plaat is al goed zichtbaar. 
Zal ie bij ons gevangen in zijn eigen valkuil blijven overtijen? 
Nu begrijpt hij ook zijn benarde situatie en zoekt een uitweg. 
Dat valt niet mee, zwemmen lukt niet meer. Uiteindelijk gaat 
hij klunend richting de geul. We volgen hem met de kijker 
tot hij onder water verdwijnt... wat een opluchting!

Wij zetten onze schreden richting het Rif. Altijd weer een 
fantastische beleving. Het huisje blijft overal vandaan goed 
zichtbaar het ‘wakende oog van het wad’. Vele bloeiende 
pollen zeeraket! In 2018 hebben wij de eerste bloeiende 
plant gezien. We zien een vlindertje tussen de bloemen 
vliegen, een Gamma uiltje, een dagactieve nachtvlinder. Ook 
een atalanta vliegt er rond. Een paddenstoeltje blijkt een 
duinfranjehoed te zijn – een echte paddenstoel, met een 
hoed en een steel. En op veel aren vinden we moederkoren. 
Dit is ook weer een soort zwam. We ontdekken een nieuwe 
plant, stekend loogkruid. Het landschap begint ietwat van de 
steppen te hebben, een echt grielen landschap. Hoelang zou 
het zijn voor deze vogels hier zou komen te broeden? Met 
een prachtige, dramatische zonsondergang eindigt deze dag. 
Ook vanavond hangt de bloedrode maan boven het oosten...

Heb je nog niet genoeg van wadverhalen gehad? kijk 
dan op Dwaalfilm Wadden. Anders dan de titel sugge-
reert is Dwaalfilm Wadden niet één film maar een website 
www.dwaalfilmwadden.nl , gevuld met films. Door de veel-
heid aan verschillende soorten natuurfilms kun je er langdu-
rig ronddwalen alsof je op de Wadden zelf bent.

een duinfranjehoed

zwermen vogels
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PADDENSTOELENWERKGROEP

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

STRANDWERKGROEP KNNV
afd. alkmaar-den Helder

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 december
Wijk aan Zee 12.00-14.00, restaurant Sea You, vertrek 11.30 
Alkmaar-noord.
3 januari 2022
Bergen aan Zee, 11.00-13.00 hoofdstrandafgang, al-
daar verzamelen. Voor volgende excursies: zie t.z.t. 
https://alkmaar-denhelder.knnv.nl

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

Zaterdagmiddagmiddag 22 januari 2022
Vogelwacht op Engelsmanplaat. 

Het gaat de Wadwachters op de Engelsmanplaat natuurlijk 
in de eerste plaats om het tellen en beschermen van vogels. 
Maar er valt meer te vertellen over de schijnbare lege wad-
vlakte. Bijvoorbeeld over de planten die aan het eind van 
het seizoen de kop boven het zand uitsteken. Internationaal 
soms heel bijzonder en zeldzaam.
De Waddenzee maakt deel uit van het Europese natuurne-
twerk Natura 2000. Het natuurnetwerk bestaat uit verschil-
lende habitattypen, zeg maar levensgemeenschappen. Op 
en rond de Engelsmanplaat hebben we te maken met vijf 
verschillende habitattypen.
Ron Mes en Theo Baas gaan ons alles vertellen over zand-
banken, slikplaten, pioniersvegetaties, schorren en em-
bryonale duinen. De dynamiek als hoofdkenmerk. Hoe het 
is om als vogelwachter op zo'n zandplaat te wonen en hoe 
de mens invloed uitoefent op een ogenschijnlijk ongerept 
landschap.
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VWG ALKMAAR
Zie www.vwg-alkmaar.nl/agenda voor het laatste nieuws.

Ron Mes is bioloog, werkte bij de provincie Zuid-Holland en heeft 

een jarenlange ervaring als wadwachter op de Engelsmanplaat.

Theo Baas was vegetatiekundige bij provincie Noord-Holland.

Zaterdag 26 februari.
Winterexcursie naar het Geestmerambacht. 
 Verzamelen om 10.30 u. bij de ingang van de Koedijkerkant 
van het Geestmerambacht (Vlasgat) tel: 0629299052

Joep Wensing is 47 jaar in Burgers ' Zoo in Arnhem werkzaam geweest. 

Daar heeft hij zich verdiept in talloze aspecten van zowel de dieren- als 

plantenwereld. Met behulp van studenten van diverse universiteiten heeft 

hij o.a. enkele jaren gedragsonderzoek gedaan aan het wolvenroedel in 

Burgers’Zoo. 

Paul Wolff is als landschapsecoloog werkzaam geweest bij overheden om 

via de ruimtelijke ordening de belangen van natuur en milieu te beharti-

gen. Maar hij is ook filmmaker die vooral geïnteresseerd is in de wildernis 

van koude streken. Met zijn vrouw José heeft hij veel (trek)tochten gemaakt 

in subarctische streken van onder andere Canada, Alaska en Spitsbergen

Zaterdag 23 april.
Excursie op zoek naar de voorjaarspaddenstoelen van het 
Geestmerambacht.  
Soorten zoals het vingerhoedje en de grote aderbekerzwam 
worden gegarandeerd! Verzamelen om 10.30 u. bij de ingang 
van de Koedijkerkant van het Geestmerambacht (ingang 
Vlasgat) tel: 0629299052

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

 ✤ Wandeling Egmond aan de Hoef (oktober t/m maart): 
start bij Nachtegalenpad/Jachthuis om 10.30 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 

Foto: paddenstoelen okt2018 Groet Martijn Oud

Foto: paddenstoelen okt2018 Groet Martijn Oud

Woensdag 23 maart: Algemene ledenvergadering  
KNNV Alkmaar-DenHelder 
Wijkcentrum Overdie.

Zaterdag 26 februari 2022

Het ontstaan van fossielen.
Lezing door Erwin Kaspers

mailto:kerkhof01%40hetnet.nl?subject=
https://alkmaar-denhelder.knnv.nl
mailto:f2hheipie%40hetnet.nl.%20?subject=
mailto:f2hheipie%40hetnet.nl.?subject=
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KNNV Werkgroepen  coördinatoren

Planten Pieter Korstanje 
0725622278
f2hheipie@hetnet.nl

Mossen Pieter Korstanje 
0725622278
f2hheipie@hetnet.nl

IJsvogel Rutger Polder
0623181433
1815jk232@hetnet.nl

Dinsdag Jannie Nijman,
072615605,
j.nijman66@upcmail.nl

Woensdag Marian van der Laan  
072095345
mavdlaan@gmail.com

Strand Wilbert Kerkhof 
0616642993
kerkhof01@hetnet.nl 

Paddenstoelen Martijn Oud
0629299052
mnaj.oud@ziggo.nl

VAN HARTE WELKOM BIJ IVNNKL

Remke van Rooden, 
Jan de Vries,
Wim Tolman
Vrouwtje van Zweeden,
Josien Polter
Thomas Timmer
Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen bij onze 
vereniging.

 ❧ Het bestuur

Noord-Kennemerland

KNNV VERWELKOMT 

Katrina Emmett

 ❧ Ruud Maarschall
Alkmaar-Den Helder
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IVN Werkgroepen contactpersonen
Redactie Blad Ger Augustus

0640940692

Heemtuin Parnassia Ton Schellevis 
0653788796

PR + website Ton Schellevis  
0653788796 

Strandwerk Johan Eilering  
0657880486

Natuurwerkgroep 
Dijk en Waard

Emerens Hoogland
0620232206

Mussenwerk Thea Scheepe
0636201344

Natuurkoffer voor 
ouderen

Thea Scheepe
0636201344

Wandelingen de Bleek Cocky van Engen  
0725334948

Wandelingen  
Egmonderhout

John Scheepe  
0645744777

Wandelingen Heiloo Hanneke Dam  
0725337601

Wandelingen in Egmond  
(uitgezonderd de Bleek)

Hanneke Dam  
0725337601

Wandelingen Rekerhout Paul Bannink
0614171864

Wandelingen Hortus  
Alkmaar

Truus Ettema
0725642502

Scholenwerkgroep Floor van Splunder  
0725899713

Vleermuizenwerkgroep Lineke Barendregt
0725111660

Natuur/cultuurwandeling 
Bergen aan Zee

Hans Stapel  
0683581423

Werkgroep IVN APP routes Piet Singer
0651271382

Nascholing natuurgidsen Joop Bons
0651850188

Natuurgids opleiding Marja Apeldoorn
0630820225

Kruidentuin Rekerhout Klaas Jan Koedijk  
0620245053
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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 Woensdaggroep worden vanaf juli 2020 per week vastgesteld. Informatie komt via de mail en is te vinden 
op de website bij Woensdaggroep.
Zodra er weer een programma voor langere tijd te maken is, wordt dat gedaan. Meer info en aanmelden voor mail: Marian van 
der Laan, mavdlaan@gmail.com.

7/12 Bergen, ingang Woudweg

14/12 Hobrede, Veenweidegebied, parkeren bij Dorpshuis Hobrede 
57, 1471 EK aldaar Vogels kijken

21/12 IJmuiden, Zuidpier, start parkeerplaats na slagbomen, zo dicht 
mogelijk bij strand

11/01 Vatrop, bij Oosterland, 1777 NJ

18/01 Egmond aan Zee, start Kerdijk, parkeerplaats Parking Lot, zij-
straat van Dokter Wiarda- Beckmanlaan; dat is na de Zwartedijk

25/01 IJmuiden, zuidpier. Betaald parkeren bij de slagbomen, start 
zo dicht mogelijk bij strand

01/02 Schoorl, Bezoekerscentrum de Schoorlse Duinen

08/02 Castricum, Johanneshof, naar Boetje van onze Kees

15/02 Bergen, start Duinvermaak

22/02 Camperduin, start eerste parkeerplaats bij de Putten

01/03 Wieringen, De Haukes, De Haukus 1778 KL Westerland en dan 
naar de haven rijden

08/03 Bergen, start duinen vanaf ingang Woudweg

15/03 Bergen, start parkeerplaats Uilenvangersweg

22/03 Bergen aan zee, start Zeehuis naar de Kerf

29/03 St. Maarten aan Zee, start vanaf de parkeerplaats achter de 
Goudvis
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De KNNV afd. Alkmaar – Den Helder is een vereniging met 
rond de 300 leden die zich met enthousiasme bezig houden 
met de natuur in al haar verschijningsvormen.
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IVN is een landelijke organisatie met 170 lokale afdelingen 
en 20.000 vrijwilligers die mensen lokaal bij natuur betrekt.
IVN-Noord-Kennemerland, een lokale afdeling met meer 
dan 220 leden, organiseert op scholen en in hun directe  
omgeving met veel passie lesjes, excursies, cursussen,  
wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze 
laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot 
aantal mensen kennis met de natuur en kunnen zij die 
natuur beleven. 

Bestuur KNNV:
Ruud Maarschall (voorzitter), 06-53456344; voorzitter@regioalkmaar.knnv.nl
Jeanette den Herder (secretaris), tel. 06-13126318; secretaris@regioalkmaar.knnv.nl
Herman van Kampen (penningmeester), 06-37703693;  
penningmeester@regioalkmaar.knnv.nl
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Evert Maarschall (algemeen lid van het bestuur), 06-55321209,  
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Ledenadministratie: Marjolein Boersma 06-51418651 Eikenlaan 21, 1861 GV, Bergen;
ledenadministratie@regioalkmaar.knnv.nl
Beëindiging van het lidmaatschap voor het komende jaar dient te geschieden vóór 1 
november van het lopende jaar. 
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