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Riet van RaaphoRst 
kRijgt een lintje

Na zich een leven lang te hebben ingezet voor haar medemens heeft Riet van Raaphorst 26 april 
j.l. een lintje gekregen. Samen met twaalf andere laureaten uit de gemeente Heerhugowaard 
reikte waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel de lintjes uit. 
Tijdens het voorlezen van de lange lijst van werkzaamheden als vrijwilliger die de 84 jarige Riet 
van Raaphorst op haar naam heeft staan, werd de ietwat verbaasde burgemeester al trotser op 
zijn inwoner … er leek geen einde aan te komen.

Ze begon in de jaren ’80, na de moedermavo te hebben afgerond, met vrijwilligerswerk en raakte 
betrokken bij het oprichten van de WBVA, de Werkelozen Belangen Vereniging Alkmaar. Opge-
richt in een tijd met hoge werkeloosheid en weinig banen in Nederland. Een belangenvereniging 
die hulp bood aan mensen met weinig perspectief op een betaalde betrekking. 

Dit resulteerde vervolgens in het oprichten van de vereniging “Vrouwen in de Bijstand“. Ludy 
Feyen, oud collega en vriendin van Riet, werd aangehaald. Zij vertelde dat vrouwen op deze plek 
werden gestimuleerd tot nieuwe werkzaamheden. Hierdoor kwamen zij uit hun isolement en 
terug bij hun zelfvertrouwen.

Riet werkte sinds de jaren ’90 ruim 15 jaar voor het Rode Kruis. Meerdere keren per jaar hielp ze als 
vrijwilliger terminaal zieke patiënten op landgoed IJsselvliedt. Op dit landgoed werden vakan-
tieweken georganiseerd voor mensen in de laatste fase van hun leven. Na de opkomst van de 
vreselijke ziekte AIDS werden voor deze patiënten aparte weken georganiseerd. Hier stond zij de 
vaak jonge zieken bij. 

Het werken in belangenorganisaties en met ernstig zieke mensen heeft Riet vervolgens vertaald 
in een drietal boeken, waarin zij beschrijft hoe je een belangenorganisatie opzet: “Kom op voor je 
Belangenorganisatie” en hoe je een zieke verzorgt: “Een zieke thuis verzorgen” en “Een zieke thuis 
begeleiden”. Deze boeken zijn nog steeds te downloaden vanaf haar persoonlijke website. 

Riet deelde met haar vorig jaar overleden echtgenoot een passie voor de natuur en de bergen. De 
vakanties en de weekenden werden dan ook veelal wandelend doorgebracht. Riet ontwikkelde 
zich als een echt natuurmens. Toen het in haar toenmalige woonplaats Alkmaar slecht ging met 
de huismus besloot ze hier wat aan te gaan doen. Riet sloot zich aan bij het IVN en een huismus-
sen-project werd opgezet. Programma’s met voorlichting hoe de huismus terug te krijgen in ons 
straatbeeld werden in scholen en zorginstellingen uitgerold. Het werd een groot succes wat niet 
onopgemerkt bleef. Riet ontving hiervoor de zilveren Maanprijs van de provincie Noord Holland

Riet was ook nog zeven jaar voorzitter van het Noord-Hollands Jeugdorkest, deed veel werk voor 
de kerk, richtte de Rozenkransgroep op, bracht de kerkblaadjes rond en hielp op de bibliotheken 
binnen de scholen van haar kinderen. 

Riet heeft zich altijd ingezet voor anderen, was immer een rots in de branding voor wie het moei-
lijk had. Geduldig luisteren en raad geven zijn haar grote krachten. De burgemeester kon er niet 
om heen. Dit lintje was dik verdiend.

16

Ernst van Raaphorst
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Het Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid in het veld

Ger Augustus

Het IVN-NKL heeft zo’n 330 leden, waarvan er ruim 
80 actief zijn in diverse werkgroepen of betrokken bij 
activiteiten. Dat is enthousiast vrijwilligerswerk. Het is 
dankbaar en het geeft energie. Ik spreek uit eigen erva-
ring. De vraag naar deze georganiseerde activiteiten is 
groot, de belangstelling is overweldigend. Vaak lopen 
de vrijwilligers een stapje harder. Onder het motto ‘vele 
handen maken licht werk’ zult u begrijpen dat extra 
handen en voeten meer dan welkom zijn. U kunt ge-
woon een keer mee lopen om te ervaren met hoeveel 
enthousiasme de natuur wordt verkend. Wellicht voelt 
u de positieve energie, en kunt u besluiten om ook uw 
steentje bij te dragen door actief te worden!

In het vorige Blad beschreef ik een rondleiding vanaf de 
Noordzee door de Kerf naar de binnenduinrand en via de 
polder naar het Vlasgat aan de noordzijde van de bebou-
wing van Koedijk. Elders in dit Blad wordt de route voortge-
zet tot in Langedijk. In de buurt hiervan zijn werkgroepen 
van het IVN Noord-Kennemerland actief. Nu de maatrege-
len met betrekking tot corona zijn opgeheven, kunnen er 
weer activiteiten ontplooid worden.

De natuur- en cultuurwandeling in Bergen aan Zee is 
opgezet als zomerwandeling op de woensdagavond. U 
kunt deze wandeling in juli en augustus nog maken. Ik kan 
u verzekeren dat het meestal mooie avonden zijn en wat te 
denken van een zonsondergang op zee!

In de maanden september, oktober en november kunt u 
deze wandeling op de eerste zondag van de maand vanaf 
14 uur maken.

Zie Blad bladzijde 29: maandelijkse IVN-wandel-excursies en 
overige activiteiten.

Elders in dit Blad heb ik de rechte rondleiding in woord 
en beeld voortgezet via het Geestmerambacht, langs 
Geestmerloo.

In het Geestmerambacht is de Natuurwerkgroep Dijk 
en Waard actief. Geestmerloo is een onderdeel van het 
recreatieschap Geestmerambacht. In het vorige Blad 
noemde Pieter Korstanje, veldbiologisch secretaris van het 
KNNV Alkmaar – Den Helder een aantal planten die hier 
verschenen zijn. U kunt nu met eigen ogen aanschouwen 
hoe het er deze zomer voor staat. De Natuurwerkgroep Dijk 

en Waard heeft geen vast wandelprogramma, maar gaat 
toch elke maand op stap, steeds in een ander natuurge-
bied in de gemeente Dijk en Waard (Broek op Langedijk en 
Heerhugowaard) op stap. Het is altijd mogelijk contact op te 
nemen met deze actieve groep via dijkenwaard@ivnnkl.nl.

En voor de Oosterdel kunt u gebruik maken van de IVN 
Routes app, zoals u in het vorige Blad hebt kunnen lezen.

Ik wil al die andere activiteiten niet te kort doen. Ik heb me 
globaal beperkt tot de west-oost-lijn: zee, kust, duinen, pol-
der Geestmerambacht, Langedijk, Oosterdel. Dat is eigenlijk 
ook een fietsvriendelijke route vanuit Heerhugowaard naar 
de Noordzee. Het Noord-Hollands Kanaal kun je oversteken 
door de Rekerevlotbrug te nemen. Op de fiets is de route 
Kerf-Heerhugowaard 16 kilometer. Een mooi ritje toch! Ui-
teraard kun je ook in omgekeerde richting fietsen. Trouwens 
lopen kan ook. Van zee tot Koedijk is het een kwestie van 
twee uurtjes lopen. En omdat je veel ziet, doe je er uiteraard 
twee keer zo lang over. Doorlopen naar het centrum van 
Heerhugowaard is ruim een uur langer. 

En dan hebben we ook nog:

Op zondag 26 juni 2022 vindt weer de jaarlijkse vlinderdag plaats bij de Schaapskooi aan de Zeeweg naar Bergen aan 
Zee. U kunt er alles te weten komen over vlinders op deze zomerse dag. Kinderen kunnen zich als vlinder laten schmin-
ken. Er kan een insectenhotel worden gemaakt. Je kunt figuurzagen, wolvilten, enfin, te veel om op te noemen!
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Ger Augustus

Bent u klaar voor een rondleiding van De Kerf in oostelijke richting? De rondleiding zal niet rond zijn, maar min of meer rechtlijnig, want dan komen we een aantal interessante plekken in het landschap tegen. Maar eerst waaien we als een zandkorrel met de zuidwestelijke wind mee over het strand van Bergen aan Zee in de richting Schoorl aan Zee.

De Kerf

De geest 
uit de 
fl es

Bij harde wind van zee laten we ons graag zandstra-len aan de kust. We voelen aan den lijve dat het zand 
landinwaarts waait. Droge zandkorrels willen wel een 
� ink stuk het land in waaien. We zien het resultaat als 
we door de duinen wandelen. Helmgras wappert � ink 
met de wind mee, houdt ook het zand een beetje vast. 
In oostelijke richting zijn dennen in de grond gezet. Ook die woudreuzen houden het zand tegen. Helm-gras en dennen zijn door mensenhanden in de duinen 

geplant om het stuivend zand wat te temperen. Voor-
dat de dennen een bos vormden stoof het zand een 
� ink eind over het hoogste duin door Schoorl en zelfs 
over Schoorl heen. 

De zandheuvels boden de in het verleden levende mensen de gelegenheid een huis neer te zetten zon-
der natte voeten te krijgen. Rond deze zandruggen was er sprake van veel water en weinig land.

De Kerf
We lopen dus over het strand met de wind in de rug 
naar Schoorl aan Zee. De eerste duinenrij kent een lager deel. Voetsporen in het zand verraden dat je dat kunt betreden. Vanaf de zeezijde zie je de Parnas-

siavallei niet. Bijna 25 jaar geleden, we schrijven eind 
1997, groeven bulldozers een 100 meter breed, maar 
ondiep gat in de eerste duinen tussen Bergen aan Zee en Schoorl. Voortaan mocht de zee de achterlig-gende duinvallei binnenstromen, maar alleen bij extreme waterstanden. Traditiegetrouw hielden de eerste duinen het zilte water 

water in de Parnassiavallei
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tegen! En nu kon het zeewater een ‘strandwal’ van zo’n 150 centimeter overbruggen(+ 1,5 meter NAP) om 
achter de eerste duinen te komen. In de eerste vijf jaar 
na opening van de doorgang is dat zo’n dertig keer gelukt. En telkens liet de zee zout water achter. Door 

de regen en door kwellend zoet water werd het water 
brak. Vanaf 2003 komt het zeewater nauwelijks over 
de zandrug van 150 centimeter, want die zandrug is door landinwaarts waaiend zand naar grotere hoogte 

gestegen! 

De vallei achter de eerste duinenrij heet Parnassiaval-
lei. En de parnassia groeide afgelopen zomer veeltallig, 
waardoor deze vallei met recht deze naam draagt. In 
januari 2022 staat er aardig wat water in de vallei. Dat 
wordt veroorzaakt door het veelvuldige regenwater. 

Je hoeft niet te zwemmen, want je kunt er omheen lopen.

We gaan strak in oostelijke richting. Het zand stuift dus niet meer zo fel dankzij de dennen. We struinen 
met onze ogen wel over het Grote Ganzenveld. De naam suggereert dat hier vroeger ganzen vertoefden. 

Dat zal in deze tijd evenwel niet meer het geval zijn. Ik 
zie heide, heide en nog eens heide!

Verder in oostelijke richting verlaten we de Schoorlse 
Duinen ter hoogte van duinmanege van Poelenburgh. Op deze plek is aan het eind van de negentiende eeuw een plantage van jonge boompjes ge-weest, die later in de Schoorlse Duinen naar 

De Kerf

Noordzee en strand

helmgras

zicht op het Grote Ganzenveld

zwarte dennen bij de Parnassiavallei

grote hoogte zijn gegroeid. Naast de manege vind je 
de Noorderhoeve. Dat is een gemengd bedrijf, maar 
als je op hun erf staat, zie je hoofdzakelijk weilanden. 
Dit geeft aan dat de grond niet zo geschikt is voor akkerbouw. Ooit was dit een waddengebied, een moerasgebied. Op zandruggen was bewoning moge-

lijk en het lager gelegen gebied werd gebruikt om het 
vee te laten grazen.

Vanaf de binnenduinrand komen de geestmannen in actie. Ik moet zeggen ‘kwamen’. Langzaam maar zeker hebben ze gezorgd voor een betere afwatering, 
waardoor land droog kwam te liggen en geschikt werd voor akkerbouw en de aanleg van een moestuin, 

of iets meer tuin. Alleen viel de grond wel erg droog 
en klonk in, waardoor dat tuinieren niet langer een succes was. Toen werd er overgegaan op veeteelt. Vandaar dus al dat weideland. Trekken we de ooste-lijke lijn door richting Noord-Hollands Kanaal, dan zien we alleen maar weiland en enkele veehouderijen 

(koeien).

Aan de andere kant van het kanaal zijn we ongeveer 
ter hoogte van het Vlasgat. Daar gaan we de volgen-
de keer verder.

Vlinderdag 

Distelvlinder

http://dijkenwaard@ivnnkl.nl
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Gehakkelde aurelia

Klein koolwitjeKleine vos Bont zandoogje

Pieter Korstanje

Veel dieren zitten graag aan de onderkant van een blad. 
Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ze dan minder 
goed te vinden zijn voor predatoren. Om deze verstopte 
dieren toch te vinden wil ik af en toe wat bladeren omdraai-
en. In het Geestmerloo vond ik half april een aantal ridder-
zuringplanten die al goed ontwikkeld waren. Nieuwsgierig 
naar wat zich aan de onderzijde zou bevinden heb ik aardig 
wat blaadjes omgedraaid. Ik kwam een microvlindertje te-
gen dat door Obs Identify de naam gewone elzenvouwmot 
kreeg toebedeeld. Verder trof ik een groen zuringhaantje 
aan en een strontvlieg die nog geen Nederlandse naam 
heeft: Norellisoma spinimanum. Verder liepen er kleine kever-
tjes over de bladeren. Eerst zag ik er één, maar er werden er 
steeds meer zichtbaar. De kevertjes waren aan een orgie be-
zig en vermaakten zich zo te zien prima. Na enig speurwerk 
bleek het om het blauw zuringspitsmuisje - Perapion  
violaceum te gaan, een snuitkever. Op Waarneming.nl is te 
zien dat de soort in 2007 voor het eerst is waargenomen 

in het zuiden van het land. In de jaren daarna neemt de 
verspreiding toe en rukt de soort op naar het noorden. In 
2011 wordt Amsterdam bereikt en inmiddels kraait ook in 
Alkmaar de victorie. Op de website Bladmineerders.nl kom 
ik te weten dat de larven van het blauw zuringspitsmuisje 
in stengels boren, zonder dat daarbij een gal ontstaat. De 
primaire waardplant is ridderzuring. Het blauw zurings-
pitsmuisje is weer een nieuwe aanwinst voor onze regio! Ik 
ga nog even verder speuren aan de onderzijde van bladeren.

heeft Alkmaar bereikt
Het 

Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus

Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album

Beide grote foto''s zijn gem
aakt door W

im
 de Groot.
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Flora’sFlora’s in mijn boekenkast
Evert Maarschall

Voorjaarsbloemen, Meibloemen en 
Zomerbloemen. Zo luiden de titels van 
een drietal boekjes geschreven door 
K.Siderius, tussen 1899 en 1903 uitgege-
ven door S.L. van Looy te Amsterdam. 
Elk boekje was voorzien van 15 platen 
met litho’s van bloeiende wilde plan-
ten “naar de natuur in kleuren gete-
kend” door J.Klaver en Th.Nieuwenhuis 
(alleen het 1ste deel). Fig.1 toont de 
omslag van één van de deeltjes 

Vanaf de tweede helft van de 19e 
eeuw verschenen geleidelijk aan 
steeds meer boeken op de markt over 
de flora van Nederland. De oudst mij 
bekende publicatie op dit gebied is 
de ”Flora van Nederland” van de hand 
C.A.J.A. Oudemans die in drie delen in 
de jaren 1859-1962 uitgegeven werd 
en voorzien was van 92 ingekleurde 
platen (lithografieën). In 1870 kwam 
een handzamere flora uit van de hand 
van de hoogleraar W.F.R.Suringar, met 
als titel “Zakflora”. In het voorwoord 
lezen we als omschrijving “een eenvou-
dige handleiding tot het determineren 
der inlandsche planten ten behoeve 
van het onderwijs aan de Hoogere 
Burgerscholen”. Het was de eerste flora 
in Nederland die voorzien van een 
determinatietabel. 

Deze flora moet een groot succes 
geweest zijn, want in 1909 komt al de 
10e druk uit (het exemplaar in mijn 
boekenkast) en is dan rijk geïllustreerd 
met 96 gekleurde en vele ongekleurde 
afbeeldingen; het boek bevat maar 
liefst 667 pagina’s. In 1899 komt de 

“Geïllustreerde Flora van Nederland” van 
de hand van E.Heimans en Jac.P.Thijsse 
uit. Deze flora, die uitmunt door de 
didactische opzet en daardoor bij uit-
stek geschikt is voor het onderwijs zal 
nog vele malen in steeds uitgebreidere 
vorm herdrukt worden. Nog geen jaar 
later, in 1900, verschijnt de eerste druk 

van een andere bekende flora: het is 
de “Geïllustreerde Schoolflora voor Ne-
derland” door H.Heukels (de huidige ti-
tel is “Flora van Nederland”). Het is een 
flora die een meer wetenschappelijker 
taal hanteert en die uiteindelijk de 
meest gebruikte in Nederland zal gaan 
worden. Tot zover de korte historie van 
de Nederlandse Flora’s.

Terug naar de boekjes van K.Siderius. 
Het bijzondere van deze werkjes zijn 
de illustraties: de voorjaars-, lente- en 
zomerbloemen die we hier zien zijn in 
een bijzondere sierlijke stijl weerge-
geven die bekend staat als “Jugendstil” 
(fig.2). Deze Jugendstil, in Frankrijk 
en België bekend als Art Nouveau ge-
naamd, was een belangrijke stroming 
in de kunst tussen 1890 en 1914 en he-
den ten dage nog steeds te bewonde-
ren in kunstvoorwerpen, woonhuizen 
en winkels uit die tijd.

Behalve deze drie heb ik ook nog een 
door hem uitgegeven herbarium (fig.3) 
in mijn bezit dat uit 1915 stamt. Het 
herbarium opent met instructies hoe 
je een herbarium aan moet leggen. 
Daarnaast bevat het 40 etiketten met 
de namen van even zovele plantenfa-
milies plus ruim 300 etiketten met de 
soortnamen. Siderius geeft toe dat hij 

Echte-Avond- Dag koekoeksbloem

Gouden regen

Grote Wolfsklauw

Herbarium Siderius

Hondsroos

K.Siderius Voorjaarsbloemen

Paardebloem Slanke sleutelbloem

Waterlelie en Gele Plomp

Over de auteur, K. (Kornelis) Siderius, heb ik maar weinig biografische gegevens kunnen vinden. 
Hij leefde van 1871 tot 1954, kwam uit Friesland, verhuisde met zijn gezin in 1914 naar Bussum en 
was daar tot 1927 werkzaam als hoofdonderwijzer. In 1927 verhuisde de familie naar Oud-Beijer-
land, waar Siderius aangesteld werd als hoofd van de eerste openbare school. Hier werkte hij tot 
zijn pensioen in 1936. Hij was “met hart en ziel” betrokken bij al wat leeft in de natuur wat ook 
blijkt uit de diverse boeken die op zijn naam staan, waaronder de drie eerder genoemde titels.

K. (Kornelis) Siderius

een beperkte selectie gemaakt heeft 
voor de 300 meest algemene soorten. 
Toen ik dit herbarium bij een antiqua-
riaat kocht, bleek het gevuld met vele 
gedroogde planten, waaronder één 
nogal bijzondere soort nl. de Grote 
wolfsklauw (fig. 4).

Heggerank

Hieronder nog een aantal overgeno-
men illustraties uit de boekjes van 
Siderius:
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Door het geestmeRambacht
Tweede deel van de rechte rondleiding

Ger Augustus

In het lentenummer (Blad 68) zijn we via De Kerf door de duinen het land in 
gewandeld. Het zand stoof met ons mee, vormde de duintoppen, waar we 
nu de dennen aantreffen die het stuivend zand een halt moeten toeroe-
pen. Beschermd tegen het indringende zeewater werd de binnenduinrand 
bewoond. Hier zijn de duinen afgegraven tot aan het grondwater. Dit was 
het leefgebied van de geestmannen. Vanaf de binnenduinrand komen we 
hoofdzakelijk graslanden tegen. Oorspronkelijk vormde zich hier veen. Om 
het water af te voeren zijn de geestmannen aan het graven geslagen. Zij 
hebben het land op de schop genomen en gezorgd voor de afwatering 
door sloten te graven van west naar oost. Het slib uit de sloten werd op land 
gebracht en dat maakte de grond vruchtbaar. Door die noeste arbeid ont-
stonden dus sloten in oostelijke richting om het water naar lager gelegen 
gebieden te laten stromen. De laagte was het stroomgebied van De Rekere. 
Dat was een rivier, die langs Alkmaar liep en in de Zijpe, bij het huidige Krab-
bendam, uitmondde. Het Noord-Hollands Kanaal volgt tussen het noorden 
van Alkmaar (Huiswaard) en Krabbendam de oude loop van de rivier.

De Rekere was een getijdenstroom, 
een riviertje dat bij hoogwater op zee, 
landinwaarts stroomt, en bij laagwater 
zeewaarts.

In de achtste en negende eeuw na 
Christus was dit nog een moerasachtig 
gebied. Mensen konden alleen wonen 

op de geestgronden van Schoorl, Vrone 
(het huidige Sint Pancras) en op de ter-
pen van Warmenhuizen. Door overbe-
volking (door de komst van Angelsak-
sische mensen in de tijd van Willibrord 
en Adelbertus) op deze geestgronden 
begon men de moerasgebieden te ont-
wikkelen. Zo werd het gebied vanuit de 
geestgronden van Bergen en Schoorl, 
de Aagtdorperpolder, naar de De Reke-
re ontgonnen en in cultuur gebracht.
Koedijk is een lintdorp langs het 
Noord-Hollands Kanaal vanaf 
Alkmaar-Noord. Aan het eind van de 
bebouwing in noordelijke richting kom 
je bij het Vlasgat. Dat is de toegangs-
weg naar het recreatieve deel van 
Geestmerambacht. Aan de westkant is 
het Geestmerambacht bedijkt door de 
Rekerdijk, Koedijk, Schoorldam, en nog 
noordelijker Westfriese Omringdijk.

Vroeger lagen in dit gebied talloze 
slootjes die kleine akkertjes omzoom-
den. Ze werden door de geestmannen 
steeds verder uitgegraven en de grond 
werd gebruikt om de akkertjes op te ho-
gen. Zo ontstond het Rijk der Duizend 
Eilanden. Er is nog een stukje van te 
vinden in Broek op Langedijk. Vanaf het 
Havenplein kunt u een wandeling het 
gebied, de Oosterdel, in maken.
 De ontginners, bewoners van Schoorl 
en Bergen, zijn dan zo ver van huis dat 
ze op die veendijk, nieuwe nederzet-
tingen stichten, onder andere Noord 
Scorlewalth ( nu Noord-Scharwoude) 
Zuid Scorlewalth (nu Zuid-Scharwoude) 
en Aldenkercka (nu Oudkarspel).
Vanaf de strandwal van Vrone ging men 
ook ontginnen. Deze twee bereikten 
elkaar tussen het huidige Sint Pancras 
en Broek op Langedijk.
 In de loop van de elfde eeuw werd 
door inwoners van Vrone (Sint-Pancras) 
en Egmond de Langedijk aangelegd 
als bescherming tegen het water van 
de Heerhugowaard. Langs de relatief 
veilige dijk werden vissershutten en 

René Glas, Het Noord-Hollands Kanaal bij Koedijk

René Glas, het Noord-Hollands Kanaal ten noorden van de Rekerevlotbrug

Zomerdel

Geest: het woord ‘geest’ is afkomstig van het Germaanse woord gaistu-, 
wat ‘hogere zandrug in of langs zee-, rivierkleigebied, polder of moeras’ 
betekende. 
Mer: verwijst naar zee. 
Een tijd lang heette de streek Geestmannenambacht. 
Ambacht: een ambacht was vroeger een rechtsgebied. Van oudsher was 
West-Friesland verdeeld in vier ambachten.

Iets ten noorden van het Vlasgat tref je het 
tiny houses complex Liber Terra aan en weer 
iets noordelijker De Groene Oase (zie het 
artikel over de klimaatcursus).

boerderijen gebouwd. Daarbij werd 
een strokenverkaveling toegepast: 
iedere kolonist kreeg een even breed 
stuk land, dat vanaf de dijk kon worden 
ontgonnen en waarvan de lengte soms 
wel, maar vaak ook niet, was bepaald. 
Zo ontstonden zeer lange smalle kavels, 
gescheiden door sloten. Deze sloten 
hadden aanvankelijk voornamelijk een 
functie voor de afwatering; later werden 
ze ook als vaarweg benut. Op de meren 
in de omgeving vond visserij plaats.
De tuinbouw vond grotendeels plaats in 
het gebied aan de westkant van de Lan-
gedijk in de “vaarpolder” het Geestme-
rambacht. Het is een in de Middeleeu-
wen tot stand gekomen kwelderpolder. 
De ondergrond van de polder verraadt 
dat de zee er herhaaldelijk kon door-
dringen. Veen kreeg door het zeewater 
een sliblaag of werd weggeslagen. Het 
Kleimeer is een van de ontstane meren. 
Deze polder was alleen per schuit be-
reikbaar. Doordat bagger uit de sloten 
als bemesting werd gebruikt, werden 
de sloten steeds breder en de kavels 
steeds smaller. De ruilverkaveling in de 
periode van 1968 tot 1979 maakte een 
eind aan de vaarpolder: met zand dat 
uit de huidige recreatieplas Geestmer-
ambacht werd gewonnen, werden de 
sloten gedempt.

Het recreatiegebied is een bijproduct 
van de ruilverkaveling. Het ligt rondom 
het centrale meer, de Zomerdel, dat 
ontstaan is door zandwinning voor 
het dempen van sloten en de aanleg 
van wegen. Bovendien is het zand 
gebruikt voor het bouwrijp maken van 
Alkmaar-Noord.
De Kleimeer is een natuurreservaat en 
maakt onderdeel uit van het recreatie-
gebied Geestmerambacht. Hier broe-
den en foerageren veel vogels. In de 
zomer is het wel mogelijk dit gebied te 
betreden door deel te nemen aan een 
rondleiding, die verzorgd wordt door 
een gids van Staatsbosbeheer. Daarvoor 
kun je de website van Staatsbosbeheer 
raadplegen via de knop ACTIVITEITEN. 
Deze rondleidingen zijn begin juni, dus 
moet u even wachten tot volgend jaar!

het Kleimeer
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foto 1

foto 2

foto 3

GEMEEN (20)
Test je soortenkennis met het op naam brengen van de 
afgebeelde soorten. De drie soortnamen hebben iets 
gemeen. Met het herkennen van twee soorten heb je een 
overeenkomst die kan helpen bij het determineren van 
een mogelijk lastiger derde soort. De volledige oplossing 
bestaat uit de drie soortnamen én hun overeenkomst. Mijn 
foto’s zijn in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal 
gemaakt. Wil je uiterlijk 10 juli je oplossing mailen naar 
ruudcosters27@gmail.com ? 
Dat Gemeen 19 een lastige opgave was, blijkt niet uit het 
(onverwachte!) aantal goede inzendingen. Sommige vaste 
inzenders beten zich erop stuk en een aantal nieuwe inzen-
ders ging de uitdaging met succes aan. 

Michel Ruhland, Rina Klous & Jacos Jes, Jan Verkaik, Joop de 
Wit, Tom Damm, Freek Kalsbeek, Piet Singer, Henk Schipper 
en Mart van Zweeden stuurden mij de correcte oplossing 
van Gemeen(19). Deze luidt: Galinsoga quadriradiata(=harig 
knopkruid), Dryophilocoris flavoquadrimaculatus(=gele 
viervlekwants) en Nephrotoma quadrifaria met de overeen-
komst quadri. 
Het Latijnse quadrifariam betekent in vier delen, trifariam 
betekent drievoudig, dus het later geconstrueerde bijvoeg-
lijk naamwoord quadrifarius/a/um moet wel viervoudig of 
vierdelig betekenen. Er bestaat geen woord farius. Met dank 
aan Daan Wolfskeel en Freek Kalsbeek voor deze toelichting.
Deze nieuwe opgave zal zachtaardiger aandoen. Succes!

Ruud Costers 

pmeRkelijk 
 » Een jonge uitloper van 

een zwarte els op enige 
afstand en beschenen 
door de zon. Het lijkt 
wel of er donkerglan-
zende vruchtjes aan 
zitten. Dichterbij geko-
men blijken het enkele 
honderden elzenhaan-
tjes te zijn die de uitein-
den van de takken van 
het boompje vrijwel 
bedekken! 
Henk Groenewegen

 » Op de fiets van Schoorl 
langs Zanegeest trof ik 
de ooievaar in het wei-
land aan. Het is geen 
alledaags gezicht. 
Ger Augustus

H Groenewegen Elzenhaantjes

Een lezeres van Blad bracht ons op het idee een nieuwe rubriek te 

starten met opmerkelijke gebeurtenissen in de natuur. Ze zijn kort. 

Het mag ook een foto met toelichting zijn. De redactie nodigt u uit 

uw opmerkelijke ontmoetingen naar ons te mailen:  

redactiebladivnknnv@gmail.com

– deel 2 – ZWARTSPRIETDIKKOPJE (Thymelicus lineola )
(10 wetenswaardigheden over een alledaagse soort, welke daardoor met andere ogen bekeken kan worden)
Verzameld door Ruud Costers (ruudcosters27@gmail.com)

1. De mannetjes tonen op de bovenvleugels een geurstreep. Het is een dunne zwarte lijn 
(lineola) die niet altijd zichtbaar is.

2. De soort is alleen op basis van de zwarte en soms oranje kleur van de onderkant van de 
sprietknoppen te onderscheiden van het geelsprietdikkopje. Hoe ouder de vlinder des te 
minder duidelijk is het zwart op de onderzijde van de voelspriet.

3. Zo’n 100 jaar geleden kwam het zwartsprietdikkopje minder voor dan het nu zeldzame 
geelsprietdikkopje.

4. De vliegtijd is in één generatie. Mijn persoonlijke fenologische datagrenzen in de Noord-
kop zijn 25 juni (1992) en 9 september (1993).

5. De gemiddelde duur van de stadia is voor ei 260, rups 60, pop 16 en vlinder 22 dagen.

6. De soort is de laatste 25 jaar met liefst 84 procent afgenomen. Deze achteruitgang lijkt 
lastig te verklaren.

7. Jonge waarnemers zullen het niet geloven: op 1 augustus 1991 telde ik 925 exemplaren 
op de 600 meter lange oostelijke oevers van de tankvallen in Petten.

8. De in juli afgezette eitjes, maximaal 160 stuks per vlinder, overwinteren.

9. De soort gedijt indien het afgestorven gras in de winter blijft staan. Eitjes die van het 
gemaaide gras afvallen kunnen soms in de strooisellaag overleven.

10. Distels, composieten en vlinderbloemigen genieten de voorkeur. De akkerdistel is het 
meest geliefd. Zelf zoek ik hem gericht op luzerne.

VLINDERS

zwartsprietdikkopje 14 juli 2016 Pettemer Tankvallen Foto/ Ruud Costers

zwartsprietdikkopje 11 juli 2018 Camperduin-De Putten Foto/ Ruud Costers

mailto:ruudcosters27@gmail.com
mailto:redactiebladivnknnv%40gmail.com?subject=
mailto:ruudcosters27%40gmail.com?subject=
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Wetlandwacht Eilandspolder

In 2012 is de Eilandspolder aange-
wezen als Natura 2000 gebied, een 
Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden. In het kort is de 
procedure als volgt. De minister van 
LNV wijst een aangemeld gebied 
aan op basis van de Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn (soortenbescherming 
en gebiedsbescherming) als Natura 
2000 gebied bij de EU. De aanwijzing 
gaat gepaard met een inspraakproce-
dure. Nadat het gebied is aangewezen, 
wordt er een beheerplan opgesteld 
welke planten en dieren bescherming 
verdienen en welke maatregelen 
nodig zijn om de doelen te behalen. 
Meestal is de Provincie verantwoor-
delijk voor de uitvoering van dit plan. 
Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operati-
oneel als uitvoeringsorganisatie voor 
de provincies.

De gemeente Alkmaar mag dus 
trots zijn op een Natura 2000 gebied 
van 1400 ha en voor alle politieke 
partijen in Alkmaar dus een grote 
verantwoordelijkheid om dit gebied 
in stand te houden en de opgestelde 
beheerrichtlijnen te bewaken. Voor 
de inwoners is het vooral prettig nabij 
zo’n gebied te wonen. Geen dreiging 

van aantasting door bebouwing, 
industrieën, intensieve veeteelt, maar 
een uitgestrekt landschap waar recreë-
ren mogelijk is: fietsen, wandelen en 
bootje varen in een wijds landschap 
met een beschermde status.

Hoe is de actuele beheersituatie in 
de Eilandspolder en is er voortgang 
gemaakt om de gestelde doelen waar 
te maken? Een kort verslag van de 
Eilandspolder Oost.

De Eilandspolder is een oude polder 
met grasland en verlandingsvegeta-
ties. Een aantal van de verlandingen 
bestaan uit het zeldzame veenmos-
rietland. In 2009 was dit totaal 0,2 ha 
en door goed beheer en hulp van vele 
vrijwilligers gegroeid naar 2 ha in 2020. 
Op grote delen groeien er honder-
den rietorchissen en vinden we het 
zeldzame Ronde zonnedauw. In het 
voorjaar staan velden vol met pink-
sterbloemen en in mei kleuren deze 

naar de roze tinten van de koekoeks-
bloemen. Kale jonkers trekken veel 
Kleine vossen aan. In het kielzog van 
veenmossen verschijnen kamvaren en 
waternavel, soms het moerasviooltje, 
tormentil, koningsvaren, zompzegge, 
Zwarte zegge, dopheide, veenpluis, 
moerasbasterdwederik, kruipgan-
zerik, egelboterbloem, of Gewoon 
biggenkruid. Op de schrale plekken 
veenreukgras, bevertjes, Veelbloemige 
veldbies. Penningkruid is talrijk op een 
tiental rietlanden. Langs de randen 
Kleine lisdodde, Blauw glidkruid, wa-
termunt, watereppe en moeraswalstro. 
Ook het Broos vuurzwammetje, een 
rode lijst soort, is aanwezig. Ook vele 
waard- en nectarplanten voor bijen en 
vlinders zoals de Sint-Jansvlinders. De 
zeldzame moshommel nestelt in de 
Eilandspolder. Kortom een rijke flora 
en vegetatie. 

Volgens de vogelrichtlijn wordt er naar 
230 rietzangers gestreefd. Bij de laatste 
telling werd dit aantal ruim gehaald. 
In totaal werden er in 2021 tijdens 
het vogelbroedseizoen 80 soorten 
broedvogels geteld. De zeer zeldzame 
boomvalk en zomertaling broeden in 
de polder. Grote aantallen weidevogels 
zijn aanwezig, zoals kievit, grutto, ture-
luur, kluut, scholekster. De blauwborst 
laat zich vaak zien en horen. Hoewel 
we eind vorige eeuw meer dan de helft 
van de weidevogels zijn verloren, zien 
we nu een lichte stabilisering.

In de afgelopen winter zijn er soms 
10.000 smienten geteld en overwinte-
rende kieviten tikten boven de 12.000 
aan. Verder duizenden goudplevieren, 
honderden watersnippen. De Eilands-
polder Oost is hiervoor aangewezen en 
vervult deze rol uitstekend. 

In voorbereiding is een nieuw vijf-
jarig beheersplan en een terugblik 
geeft toch wel een tevreden gevoel. 
Belangrijk hierbij is te melden dat de 
samenwerking tussen de beheerders 
en uitvoerende pachters/boeren geleid 
hebben tot de hierboven gemelde 
resultaten. In goed overleg zijn uitvoe-
rings- en verbeterplannen besproken 
en gerealiseerd. Alle partijen hebben er 
belang bij dat de opgestelde beheers-
plannen worden uitgevoerd. Vrijwilli-
gers als hulp voor beheer, monitoring 
vegetatie en vogels hebben ook een 
aanvullende en nuttige rol gespeeld.

Toch blijven er altijd wensen open, 
zoals waterpeilbeheer, drijfmest ver-
vangen voor stalmest, grutto aanvals-
plan realiseren. De bosvorming op 
particuliere terreinen belemmert de 
weidevogelstand. Er is meer aandacht 
en inzet nodig voor handhaving door 
het bevoegd gezag. Ook de landelijke 
stikstofdruk zal omlaag moeten. In de 

Eilandspolder is de overschrijding ruim 
30% te hoog en ammoniak uitstoot 
heeft een jaargemiddelde van 7ug/m3. 
Dit is echter in heel Nederland en we 
kunnen het niet lokaal even oplossen. 
Wel belangrijk is dat er door de over-
heid voldoende middelen ter beschik-
king worden gesteld om partijen te 
compenseren bij uitvoering van maat-
regelen en de helpende hand te bieden 
in het aandragen van oplossingen.

moerasviooltje welriekende nachtorchis ronde zonnedauw

watersnip



Blad nummer 69 —Juni 2022

16 17

 Blad nummer 69 —Juni 2022

ivn Klimaatcursus ‘De gRoene veRanDeRing’
Henk Groenewegen, Joop Bons en Walter Swagemakers

IVN heeft als missie mensen dichterbij 
de natuur te brengen en duurzaam-
heid te bevorderen. Hierin past ook 
dat er aandacht wordt gevraagd voor 
klimaatverandering. Enkele jaren gele-
den is door IVN het initiatief genomen 
voor het opzetten van een klimaat-
cursus, waarin gekeken wordt naar de 
oorzaken en gevolgen van klimaatver-
andering, en wat we kunnen doen om 
het tij te keren. 

Eind oktober vorig jaar startten we als 
afdeling IVN Noord-Kennemerland 
een dergelijke cursus met ruim 20 
deelnemers. Daarbij konden we een 
beroep doen op externe docent-kli-
maattrainers vanuit IVN landelijk. 
Helaas moesten de bijeenkomsten 
tussen half november en eind febru-
ari worden onderbroken wegens de 
piek in coronabesmettingen, maar de 
cursus kon begin april dit jaar worden 

afgerond. Het geheel 
van de cursus 

bestond uit vijf ‘lesavonden’ en twee 
excursies. 

Wat betreft de inhoud begon de 
cursus met een les over verschillen-
de aspecten van ‘Systeem Aarde’. 
Hoe komt het weer tot stand met 
hoge- en lagedrukgebieden, de 
hydrologische - en koolstofcyclus, de 
invloed van koude en warme zeestro-
mingen, etc. Hoe ontstaan extreme 
weersomstandigheden en welke rol 
speelt de temperatuur daarbij? Welke 
veranderingen heeft het klimaat, de 
gemiddelde temperatuur over een 
aangesloten periode van 30 jaar, in het 
verleden ondergaan. Bekijken we het 
klimaat over een periode van enkele 
honderden miljoenen jaren, dan is 
duidelijk dat er enorme variaties in de 
aardtemperatuur zijn opgetreden met 
alle gevolgen van dien. Maar ook dat 
in het Holoceen (de laatste periode 
van zo’n 12.000 jaar) de gemiddelde 
temperatuur op aarde heel constant is 
geweest, op een niveau dat de men-
selijke samenleving zich voorspoedig 
kon ontwikkelen. Tot zo’n 100-150 jaar 
geleden de gemiddelde temperatuur 
vrij onverwacht in een ongekend hoog 
tempo begon te stijgen en we inmid-
dels (ge-extrapoleerd) een opwarming 
van 1,5°C naderen in 2050. 

In de tweede bijeenkomst kwam aan 
de orde dat deze opwarming met 
menselijke activiteiten te maken heeft, 
wat inmiddels geen wetenschappe-
lijk vraag meer is, maar een feit. De 
omvorming van grote bosarealen tot 
landbouwgebied in de periode van de 
overgang van de mens als jager-verza-
melaar naar een boerenbestaan is het 
eerste, nog aarzelende begin geweest 
van door de mens veroorzaakte 
veranderingen in de dampkring. Maar 
de industriële revolutie, die zo’n 150 
jaar geleden begon, heeft een enorme 
verhoging van de concentratie CO2 
tot gevolg gehad. Koolstofdioxide is 
een broeikasgas dat ervoor zorgt dat 
de warmte van de zon meer wordt 
vastgehouden in de dampkring en 
dus bijdraagt aan de stijging van de 
temperatuur. Door het toenemende 
verbruik van fossiele brandstoffen in 
de afgelopen decennia blijft de con-
centratie CO2 nog steeds toenemen. 

In de derde bijeenkomst spraken we 
meer in detail over de gevolgen van 
klimaatverandering voor de mense-
lijke samenleving. In Nederland zijn 
de gevolgen tot nu toe nog redelijk 
te overzien geweest. Maar, afgezien 
van regelmatiger extreme weersom-

standigheden zoals hierboven kort 
beschreven, moeten we ons in de 
komende jaren zeker voorbereiden 
op een aanzienlijke stijging van de 
zeespiegel. Elders in de wereld worden 
leefgemeenschappen nu al ernstig be-
dreigd door jaarlijkse overstromingen, 
felle natuurbranden en hittegolven 
die ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Dat heeft grote mondiale 
maatschappelijke gevolgen. 

Is het tij nog te keren en wat kunnen 
we daar zelf aan bijdragen? In de 
vierde bijeenkomst bespraken we 
de ideeën van Kate Rayworth, een 
Britse econoom, over een model van 
de economie dat een bestaansmini-
mum waarborgt voor de menselijke 
samenlevingen en die de grenzen van 
wat onze planeet leefbaar maakt, niet 
overschrijdt. Bij dat laatste moet niet 
alleen gedacht worden aan klimaatver-

De media besteden er tegenwoordig vrijwel dagelijks aandacht aan: 
klimaatverandering. Toch blijft het nog tamelijk abstract totdat je in je 
eigen huis met je voeten in een decimeter water staat. Of de straat voor 
je deur in een snelstromende rivier verandert. Een clusterbui op vrijdag-
avond 18 juni 2021 in Noord-Kennemerland, waarbij in een uur tijd zo’n 
120 mm water viel, bracht de gevolgen van klimaatverandering ineens 
heel dichtbij. Maar hoe is het mogelijk dat ‘slechts’ 1°C temperatuurstij-
ging in de afgelopen decennia leidt tot zulke extreme weersomstan-
digheden en de dramatische gevolgen daarvan. En dan hebben we het 
niet alleen over die ene clusterbui in onze regio, maar ook over de felle 
bosbranden in Australië en Noord-Amerika, de overstromingen in grote 
delen van de wereld, het verbleken van de koraalriffen, het smelten van 
de ijskappen en de algehele afname van de biodiversiteit. 

Kate  Raworth



Blad nummer 69 —Juni 2022

18 19

 Blad nummer 69 —Juni 2022

andering, maar ook aan de verzuring 
van de oceanen, aantasting van de 
ozonlaag, stikstofdepositie, etc. Ray-
worth gebruikt daarvoor het model 
van een donut waarbij de ‘substan-
tie’ van de donut de maatschappij 
representeert waarin een duurzame 
samenleving mogelijk is. Het ‘gat’ van 
de donut representeert een economi-
sche toestand van schaarste op allerlei 
gebieden, terwijl buiten de donut er 
een situatie ontstaat waarbij allerlei 
planetaire grenzen worden overschre-
den en de leefbaarheid van de aarde 
op het spel staat. 

De laatste bijeenkomst werd besteed 
aan het bespreken van onze eigen 
actieplannen om tot een duurzamer 
leven te komen. Alle deelnemers 
hadden op verschillende manieren 
al veranderingen in hun levensstijl 
gebracht om hun ‘planetaire voetaf-
druk’ te verkleinen. Van maatregelen 
om energie te besparen en/of zelf 
op te wekken tot veranderingen van 
eetpatroon (bijv. minder vlees) en reis-
gedrag (bijv. minder vliegen), etc. Het 
was inspirerend om elkaars ideeën en 
ervaringen te delen.

Inspirerend waren ook de twee excur-
sies. In november bezochten we De 
Groene Oase en het LiberTerra Tiny 
Houses project aan de Kanaaldijk in 
Koedijk. De ambitie van LiberTerra is 
om duurzame, ecologisch verantwoor-
de woningen te realiseren binnen een 
samenwerking van een kleine groep 
bewoners met de betrokken over-
heden. In het uiterste zuidwestelijke 
puntje van Geestmerambacht staan 
nu een tiental van dergelijke duurza-
me en recyclebare woningen. In de 
aangrenzende Groene Oase kunnen 
bezoekers letterlijk de vruchten pluk-
ken van een enkele jaren geleden op-
gezet voedselbos. Een belangrijk doel 
van dit project is ook natuurherstel en 
het bevorderen van de biodiversiteit. 

Scorlewald2 De composthopen

Wil je meer weten over de achtergronden van klimaatverandering, en hoe het 
bestuderen van bomen daaraan bijdraagt, dan is Wat bomen ons vertellen van 
Valerie Trouet (Uitg. Lannoo, 2020) een aanrader.
Ben je benieuwd naar je eigen impact op het klimaat en wil je eco-bewust(er) 
leven, dan is De Verborgen Impact van Babette Porcelijn (Uitg. Volt, 2016) een 
goed uitgangspunt.
Ben je geïnteresseerd in ideeën over aanpassingen van het economisch den-
ken om een verandering van het systeem te bewerkstelligen, lees dan Donut 
Economie van Kate Rayworth (Uitg. Nieuw Amsterdam, 2017

Verdieping

Begin april bezochten we als afsluiting 
het tuinencomplex van Scorlewald in 
Schoorl. Met een professionele mede-
werker kweken 15 bewoners van deze 
zorginstelling de groenten en kruiden 
die in de keuken van het complex wor-
den gebruikt. In de tuin worden geen 
meststoffen, herbiciden of pesticiden 
gebruikt. Groente- en tuinafval van de 
eigen instelling worden tot compost 
verwerkt zodat er cyclisch wordt 
getuinierd. 

De klimaatcursus heeft ons inzicht 
in de oorzaken en gevolgen van de 
klimaatverandering verdiept. Het is 
bemoedigend te merken dat veel 
mensen actief bezig zijn met veran-
deringen die noodzakelijk zijn om het 
klimaatprobleem aan te pakken. Ook 
tijdens onze IVN activiteiten kunnen 
we hier aandacht aan besteden. 
Mocht er voldoende belangstelling 
zijn, dan willen we in 2023 opnieuw 
een klimaatcursus organiseren. Wil je 
daar eventueel aan deelnemen, laat 
het ons weten via het secretariaat 
(secretaris@ivnnkl.nl). 

LiberTerra Tiny Houses

Scorlewald De kweekkas

mailto:secretaris%40ivnnkl.nl?subject=
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van naviDuct enkhuizen tot DijkveRsteRking 
en het nieuwe nationaal paRk ‘nieuw lanD’en het nieuwe nationaal paRk ‘nieuw lanD’

Ofra Carmi

InleIdIng

Dit schrijven is bedoeld om iets over het Naviduct bij Enkhuizen te vertel-
len. In de afgelopen jaren bezocht ik de zandhellingen van het Naviduct 
diverse keren. Al kort na de oplevering gingen we planten inventariseren 
en we werden verrast. Of toch niet zo verrassend, want bijna alles wat 
daar groeit, is ingezaaid. In de eerste jaren heeft de vos daar huisvesting 
gevonden, waardoor de konijnen praktisch verdwenen zijn. Na wat jaren 
ben ik er afgelopen zomer weer op bezoek gegaan. Wat is het daar leuk 
en zeer toegankelijk. Intussen hebben ook andere planten zich gevestigd, 
waardoor het ook de moeite waard is voor de echte liefhebber. Al schrij-
vend besef ik, dat er intussen veel meer gebeurd is in dit gebied. Zo is de 
hele waterkant van het Markermeer langs de Houtribdijk volledig getrans-
formeerd en is sinds vorig jaar Nederland verrijkt met een nieuw nationaal 
park ‘Nieuw Land’, waar het Naviduct aan grenst. Allemaal mensenwerk: 
van water land maken  en van de nood een deugd. Daarom nog een paar 
extra passages er bij.  

De geschiedenis schrijdt voort

Enkhuizen is een prachtig 
Zuiderzee-stadje met een rijke ge-
schiedenis. Aan deze geschiedenis 
is nu een mijlpaal toegevoegd in de 
vorm van een Naviduct. Het is een 
wereldprimeur: de waterverbinding, 
het Naviduct bij Enkhuizen, is een 
aquaduct met sluizen. In 2003 is het 
Naviduct geopend. De zandhellingen 
zijn ingezaaid met een zaadmengsel 
dat bij arme zandgronden past. Het 
inzaaien met een speciale substantie 
was nodig om het zand vast te leggen. 
Inmiddels, bijna twee decennia later, 
is het gebiedje leuk ontwikkeld en be-
roemd geworden om de soortenrijk-
dom en de bijzondere flora. Het Engels 
gras met zijn rooskleurige bloemen is 
misschien het meest opvallend in het 
voorjaar, maar er zijn intussen ruim 
200 soorten planten geteld waarvan er 
enkele tientallen (zeer) zeldzaam zijn, 
zoals bijenorchis (honderden), honds-
kruid, beemdkroon, bevertjes, aarda-
ker en mottenkruid. Aan de waterkant 
groeien bijzondere moerasplanten, 
zoals engelwortel, valeriaan, scherpe 
zegge en de zeldzame wede. De bo-

demgroei met rendiermos, duinbeker-
mos en sedum is prachtig. De dijk biedt 
ook een hoog uitkijkpunt om vogels 
te spotten, zo werden tot op heden 
meer dan 180 soorten waargenomen. 
In totaal staat de teller op bijna 800 
verschillende soorten flora en fauna, 
een respectabel aantal voor zo’n klein 
gebiedje van maar ca. 1 km2. 

het naviduct

20

Het naviduct Enkhuizen: een hoog staaltje waterengineering 

Met het toenemende verkeer over de dijk én over het water, werd de traditionele sluis bij Enkhui-
zen met een opklapbrug een grote hindernis. Het verkeer stond vaak en lang stil. Daarom heeft 
Rijkswaterstaat besloten een nieuw sluizencomplex te bouwen. Naviduct Krabbersgat is het eer-
ste Naviduct ter wereld, een aquaduct waarbij zich in de waterloop een schutsluis bevindt. Het is 
in 2003 geopend. Een uniek project waar ‘bouwen met natuur’ niet alleen op papier staat.

Naviduct Enkhuizen
Bereikbaarheid: met de auto rijd 
je vanaf Enkhuizen richting Lely-
stad. Net over de oude sluizen bij 
Enkhuizen kun je rechtsaf slaan. 
Dit is een service weg naar de 
windturbines op de dam. De weg 
gaat onder de brug door naar 
de overkant en gaat de dijk op. 
Daar heb je voldoende parkeer-
mogelijkheid. Met de fiets kun je 
gewoon overal langs het fietspad 
stoppen. 

bijenorchis Engelsgras mottenkruid

hooibeestje
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Kijkend richting het Markermeer zie je 
de natuurbocht. Een moerasbos dat 
aangelegd is als compensatie voor het 
Naviduct. Het gebied is niet toegan-
kelijk en het bos, met veel struiken en 
bomen, mag zich vrij ontwikkelen. Nu, 
na 20 jaar, heeft het bos een zekere 
wasdom bereikt. En de zeearend blijkt 
belangstelling te tonen. De vraag 
is niet of hij zich daar gaat vestigen, 
maar wanneer. De heringerichte oever 
langs de Houtribdijk met ondiepten 
en losse gebogen strekdammen biedt, 
naast veiligheid, veel beschutting en 
een basis voor natuurontwikkeling 
zowel boven als onder water. Het is 
spannend om de verdere ontwikke-
ling in de komende jaren te volgen. 
Deze oeverinrichting is, evenals het 
aanleggen van de Markerwadden, 
een experiment wat betreft natuur-
ontwikkeling. 

De automobilist raast onder het 
Naviduct door naar de overkant, met 
aan zijn linkerhand het IJsselmeer en 
rechts het Markermeer, twee van de 
grootste meren van Europa. Het kan je 
niet ontgaan hoe prachtig de hellingen 
met bloemen bekleed zijn langs deze 
asfaltweg. Hier is een uniek natuurge-
biedje ontstaan, hand in hand met een 
bijzonder staaltje waterbouwwerk. Om 
deze flora ergens anders te zien moet 
je naar de duinen of helemaal naar 
Zuid-Limburg reizen. 

Het is daarom de moeite waard om 
eens van de weg af te slaan en het 
gebied te bezoeken!

De Houtribdijk 

De Houtribdijk is tussen 1963 en 1976 
aangelegd om het huidige Markermeer 
in te polderen. Toen de inpolderings-
plannen wijzigden, bleef de weg op de 
dijk een belangrijke verbinding tussen 
Noord-Holland en Flevoland. Daarnaast 
is de dijk een belangrijke waterkering, 
die bij storm de klappen van het water 
van het Markermeer en IJsselmeer 
opvangt en de omliggende provincies 
beschermt tegen opstuwend water. 

De versterking van de dijk is onderdeel 
van het Hoogwaterbeschermings-
programma, de grootste dijkverster-
kingsoperatie sinds de Deltawerken. In 
dit geval gaat het om een wereldpri-
meur: nergens anders ter wereld zijn 
brede zandoevers eerder toegepast 
in een zoetwatergebied zonder eb en 
vloed. 

De oplevering van de versterkte Hout-
ribdijk juni 2020 is een nieuwe mijlpaal 
in het kader van 'bouwen met de 
natuur'. Aan de kant van Enkhuizen is de 
dijk versterkt met in totaal 10 miljoen m3 
aan zandpakketten, afkomstig van het 
naastgelegen Markermeer. Deze me-
thode is niet alleen milieuvriendelijker 

en goedkoper, maar helpt ook om de 
waterkwaliteit te verbeteren en maakt 
de natuur in het gebied meer divers. 

Nationaalpark ‘Nieuw Land’

Naast de dijk verrees een nieuw natuur-
gebied, Trintelzand, van meer dan 500 
ha. Dit natuurgebied is gemaakt van 
overtollig slib wat vrij is gekomen bij de 
zandwinning voor de zandige oevers. 
Het creëren van het natuurgebied is 
goedkoper dan het afvoeren van het 
slib. Trintelzand is een onderdeel van 
het Nationaal Park Nieuw Land en 
bestaat uit lange, gekromde dammen 
met daartussen zandplaten, ondiep-
tes en moerasgebieden. Onder water 
ontstaat hier een heel nieuw leef- en 
paaigebied voor vissen en andere 
waterdieren. Boven water is Trintelzand 
een nieuwe, voedselrijke foerageerplek 
voor vogels in het IJsselmeergebied. 
Nationaalpark Nieuw Land is het 
jongste nationaalpark in Nederland 
en het grootste natuurpark ter wereld 
dat door mensenhanden uit water is 
gemaakt. Het behelst de Lepelaarplas-
sen, Oostvaarderplassen en het hele 
Markerwaard gebied met de archipel 

‘Markerwadden’.



 Blad nummer 69 —Juni 2022Blad nummer 69 —Juni 2022

2524

bijzonDeRe koRstmossen in De Lyceumstraat
Pieter Korstanje

In de coronaperiode was het niet altijd mogelijk om 
met een grote groep op pad te gaan. Het lukte soms 
wel om in klein comité wat inventarisatiewerk te doen. 
En ook dan worden soms leuke ontdekkingen gedaan. 
Ik was al een paar keer door de Lyceumstraat gelopen 
en iedere keer viel mij de rijke korstmosbegroeiing op 
de lindebomen op. Op 21 januari zijn we alle bomen 
nagelopen en de mossen en korstmossen genoteerd 
die we op de bomen, op de grond en op een aantal 
tuinmuurtjes tegenkwamen. De Lyceumstraat bleek 
verrassend rijk aan mossen en vooral korstmossen. Er 
werden zelfs twee soorten gevonden door Jeanette 
den Herder en Wim de Groot die nieuw waren voor 
Alkmaar: ulevellenmos - Xanthomendoza ulophyllodes en 
lindeschildmos - Parmelina tiliacea!

In totaal kwamen we meer dan vijftig verschillende soorten 
mos en korstmos tegen, wat voor een straat in stedelijk ge-
bied best verrassend is. Op de lindebomen groeien prachti-
ge schildmossen, zoals sierlijk schildmos, groot schildmos en 
witstippelschildmos. We vonden zowel gewoon schorsmos, 
als witkopschorsmos. Verder ontbraken eikenmos en melig 
takmos niet. Deze laatste korstmossen hangen als toefjes 
aan een stam. Op stenig substraat vonden we onder andere 
algemene soorten als grijsgroene steenkorst en stoeprand-
vingermos.

Onder de mossen die we vonden, zijn boomsterretje, uitge-
rand zodesterretje en broedhaarmuts het vermelden waard. 
Broedhaarmuts is makkelijk te herkennen aan de broedkor-
rels die soms massaal op de blaadjes zijn te vinden.

Op foto’s van de Historische Vereniging Alkmaar die online 
zijn te bekijken, zie ik dat de Lyceumstraat in 1932/33 is opge-
leverd. Er zijn dan net jonge bomen aangeplant. Ik vermoed 
dat veel van de bomen die er nu nog staan uit die tijd stam-
men. De lindebomen in de Lyceumstraat vormen ’s zomers 
deels een gesloten bladerdek, wat waarschijnlijk gunstig is 
voor de vestiging van veel soorten. Dat er op één dag maar 
liefst twee nieuwe soorten zijn te ontdekken heeft er onder 
andere mee te maken dat er weinig naar korstmossen wordt 
gekeken in Alkmaar en omgeving. Komend seizoen nog 
maar eens een paar straten onder de loep nemen. Wie weet 
wat we dan ontdekken.

Ulevellenmos
Ulevellen zijn oud Hollandsche snoepjes, gemaakt van 
gestolde suiker. Je moet wel wat fantasie hebben om in 
het ulevellenmos ulevellen te herkennen. Ik vind in een 
nummer van Buxbaumiella uit 1999 een verklaring voor de 
naam: “Als Nederlandse naam stellen we Ulevellenmos voor, 
zowel verwijzend naar de zuurtjeskleur en de min of meer 
onregelmatige ulevellen-vorm als naar (een verhaspeling 
van) de wetenschappelijke naam.” In ditzelfde artikel melden 

Andre Aptroot en Kok van Herk de eerste waarnemin-
gen van Ulevellenmos in Nederland: “Tot onze verbazing 
hebben we deze soort allebei onafhankelijk ook in Neder-
land gevonden, en wel op iepen op Waddeneilanden. Het 
betreft allebei vrij grote collecties die al in het veld herkend 
waren als afwijkend. De vindplaatsen zijn: Ameland, Nes en 
Terschelling: West-Terschelling, Commandeurstraat”. Het 
zwaartepunt van de verspreiding bevindt zich nog steeds 
op de Waddeneilanden. Maar daarbuiten wordt de soort 
ook op steeds meer plekken gevonden. Vorig jaar is hij 
bijvoorbeeld ontdekt in Uitgeest.

Lindeschildmos
Een fraai schildmos is het lindeschildmos. De soort staat te 
boek als vrij zeldzaam en is op de Rode Lijst geplaatst als 
kwetsbaar. Volgens de Basisgids Korstmossen komt hij voor 
op oude bomen langs wegen en op boerenerven. Vooral op 
linden, eiken, iepen en essen. De soort 
heeft een bredere verspreiding in 
ons land dan ulevellenmos. Op 
een aantal oude groeiplaatsen 
is hij verdwenen, maar daar 
staan weer veel nieuwe van de 
afgelopen jaren tegenover.

 ■ André Aptroot & Kok van Herk, 1999, Xanthoria 
ulophyllodes, een nieuw macrolicheen, voor  
Nederland, Buxbaumiella 48.

 ■ Arie van den Bremer & Leo Spier, 2012, Basisgids 
Korstmossen, KNNV Uitgeverij, Zeist.

ulevellenmos - Xanthomendoza ulophyllodes

broedhaarmuts

witstippelschildmos

lindeschildmos - Parmelina tiliacea
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zinnig beheer of een verDienmoDeL?
Rutger Polder

 Waarom dit verhaal?

Al vanaf de tachtiger jaren bezoek ik met enige regelmaat het Biosphärenreservat bij Laasche aan de Elbe. De 
rijke natuur van het gebied is vooral te danken aan het feit dat hier de voormalige grens liep tussen Oost- en 
West-Duitsland. Het was daardoor heel lang een soort niemandsland. Door kleinschalig en extensief beheer is het 
gebied zeer soortenrijk. Langs de Elbedijk, in de uiterwaarden en op de rivierduinen groeien vele bijzondere plan-
ten, waarvan de zeldzame en beroemde Iris siberica maar een voorbeeld is. Deze soortenrijkdom geldt ook voor de 
fauna. Echter, ook deze is onmiskenbaar aan het afnemen. 
Decennia lang was het beheer er een van maaien en hooien. Vrij recent echter is het werken met schaaps-
kuddes ingevoerd. Het effect was snel zichtbaar. Op de dijken groeien steeds minder bos- en moerasooie-
vaarsbek, betonie, weide- en grasklokjes, maar wel meer ruige grassen, akkerdistels, brandnetels en klavers. 
Het afgelopen jaar (2021) telde ik vijf verschillende schaapskuddes op een lengte van 30 km dijk van het traject 
Dömitz-Schnackenburg. Het gevolg is een enorme overbegrazing. Een beheermodel lijkt plaats gemaakt te heb-
ben voor een verdienmodel.

Ook in Nederland is dit helaas meer en 
meer het geval.
Eeuwenlang drukten grazende 
schaapskuddes hun stempel op het 
Nederlands landschap. Schapen 
werden gehouden in allerlei land-
schapsvormen en vormden op de 
arme zandgronden zelfs eeuwenlang 
een essentiële schakel in de mest-
voorziening van es, eng of veld. Het 
was dus een keiharde noodzaak om te 
overleven.
Vanuit de oorspronkelijk aanwezige 
natuur ontwikkelde zich een soort 
half-natuur, waarin de mens met zijn 
vee vormbepalend was, waardoor 
stabiele half natuurlijke ecosystemen 
zich konden ontwikkelen. Tot in het 
begin van de twintigste eeuw bleven 
veel van deze half natuurlijke land-
schappen intact. De schapen konden 
de hele dag grazen langs routes die de 
schaapherder uitstippelde. ’s Avonds 
werden ze weer naar de schaapskooi 
geleid, waar de mest verzameld werd 
om daarmee de akkers rondom de 
dorpen te bemesten.

Schaapherder is een zwaar beroep, 
maar er zijn elk jaar toch vijftien tot 
twintig mensen die hiervoor afstude-
ren. Dat kan bij Helicon MBO in Velp 
als specialisatie binnen de opleiding 
tot vakbekwaam medewerker na-
tuur, water & recreatie. Een moderne 
schaapherder moet namelijk niet 
alleen goed zijn in het verzorgen en 
hoeden van schapen, maar moet ook 
veel kennis hebben van ecologie, flora 
en fauna, landschapsontwikkeling en 
natuurbeheer. 
Er zijn inmiddels zo’n 300 schaapher-
ders in Nederland. 

Het is een beroep, waarvan het doel 
zou moeten zijn om een bijdrage te 
leveren aan een soortenrijke natuur 
met bijbehorend landschap. Zo zou 
het moeten, maar in de praktijk echter 
praten de schapenhouders meestal 
over één ding: de productiviteit van de 
kudde en de dikte van de lammeren, 
in plaats van over de aantallen klokjes-
gentiaan, rode dopheide, nachtzwaluw 
of grutto. De schapenhouder die echt 
mee wil doen met natuurbeheer, moet 
omdenken en zich aanpassen aan de 
te realiseren natuurdoelen. Dit type 
natuurbeheer is echter onmogelijk 
zonder subsidie.

Nu de praktijk: een schaapherder die 
een kudde van 2-300 schapen heeft, 
om rendabel te zijn, zelf geen land. Hij/
zij moet bij beherende instanties langs 
voor grond en opdrachten. Die blijken 
er genoeg te zijn, overal worden groen-
stroken aangeboden om te begrazen. 
Dat zijn vaak dijken en geluidswallen, 
waarbij er niet gekeken wordt wat er 
groeit of zou kunnen groeien. En daar 
wordt dan drukbegrazing op toege-
past.
Deze zogenaamde “drukbegrazing” is 
meestal ronduit schadelijk. De schapen 
worden ingerasterd met een flexinet in 
een relatief klein stukje en daar staan 
ze dan een aantal dagen tot er geen 
eten meer is. Wat overblijft zijn distels, 
brandnetels, pitrus en dergelijke, want 
dat eten ze niet. Weg eventuele leuke 
soorten en ook geen stikstofreductie. 
Beheer zou moeten gaan om verschra-
ling (het creëren van omstandigheden 
voor veel soorten). Soms kan drukbe-
grazing wel eens helpen om specifieke 
vegetaties even onder druk te zetten, 
bijvoorbeeld om pijpenstrootjes in de 
hei af te grazen zodat de heide weer 
beter kan groeien.
Een ander nadeel van drukbegrazing is 
dat vogels, reptielen en amfibieën heel 

snel moeten zien weg te komen. Ook 
veel insectensoorten verdwijnen.

Hoe dan wel: Met een gehoede 
schaapskudde (zoals vroeger dus) kan 
een beter natuurresultaat gehaald wor-
den. Men kan de dieren precies op het 
juiste moment op de juiste plek bren-
gen. De resultaten zijn structuurrijk in 
zowel de hoogte als in het horizontale 
vlak. Grasland wordt bijvoorbeeld 
gevarieerder met een groot aandeel 
kruiden. In heide ontstaan mozaïe-
ken van heischraalgrasland, jonge en 
oude heide en bosschages. Tussen de 
begrazingen in (rustperiodes voor flora 
en fauna) kunnen wilde planten zaad 
zetten en in het broedseizoen kunnen 
vogelrijke plekken gemeden worden. 
Na de begrazing verdient het aanbe-
veling om later nog een keer te maaien 
en te hooien.

DRukbegRazing:

Literatuur:
 ■ 2002 Handboek Schapen-

houderij, ISSN 0169 3689 
 ■ 2004 Nieuwe Wildernis num-

mer 35, interview met Ruud 
Lardinois.

 ■ 2005 WUR drukbegrazing 
i.p.v. plaggen Sjaar van 
Beek.

 ■ 2012 onderzoek stichting 
Bargerveen uit “natuurbe-
richt” 6 april 2012.

 ■ 2017 Schaapherder: werken 
op het snijvlak van boer en 
boswachter. 
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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. 06-29299052.
Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten 
om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander 
gebied te verplaatsen. 
 

Zaterdag 20 augustus. De eerste excursie van het paddenstoe-
lenseizoen gaat naar ’t Oude Hof te Bergen (NH), vooral vanwege 
de vele boleten en gordijnzwammen die er in augustus te vinden 
zijn. Verzamelen om 10.30 u op de parkeerplaats hoek Meerweg 
en Sluislaan. Een oude buitenplaats met oude bomen. Kans op 
roodnetboleet, zijige inktzwam, houtboleet, inktboleet enz. Mobiel: 
0629299052.

STRANDWERKGROEP KNNV
afd. alkmaar-den Helder

Tenzij anders vermeld: aanmelden bij Wilbert Kerkhof,  
06-16642993 , 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 

11 juni
Texel. Zaterdagexcursie rondje Texel, vertrek 8.30 u. Station 
Alkmaar-Noord. 
16 juli  
Den Helder. Zaterdagexcursie Fort Harsens onder leiding 
van Robbert Jak 15.00 – 17.00 u., vertrek 14.00 u. 

Coördinator Tineke Broersen info@regioalkmaar.knnv.nl 
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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Zie www.vwg-alkmaar.nl/agenda voor het laatste nieuws.

VWG ALKMAAR

Zaterdag 27 augustus. Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10.30 
u. vanaf de Kattenberg, 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 Westerweg /begin 
Komlaan bij tuincentrum Meijer. Mobiel: 0629299052.
Zaterdag 3 september. Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. 
Een uniek duingebied met de mooiste zwarte dennenbossen van 
Nederland. Op zoek naar o.a. Boletus mendax, druppelparasol 
enz. Verzamelen om 10.30 u. op de parkeerplaats voor restaurant 
Duinvermaak aan het eind van de Breelaan te Bergen(NH). Mobiel: 
0629299052.
Zaterdag 10 september. Excursie Nyenrode Breukelen. Niet voor 
niets is het park van “Nyenrode Business University” het nog steeds 
onovertroffen kroondomein nummer één van de NMV. Verzamelen 
om 10.30 u. op de parkeerplaats van het kasteel (door het poortge-
bouw meteen rechtsaf). Mobiel: 0629299052
Zaterdag 17 september. Excursie naar Landgoed Elswout. Elswout 
is zonder twijfel de mooiste buitenplaats van Nederland en bekend 
vanwege de fantastische mosheuvels en waterpartijen, stinsenflora 
en bijzondere paddenstoelen. Verzamelen om 10.30 u. op de par-
keerplaats naast het poortgebouw. Kom je met de auto? Let op want 
tegenwoordig is het betaald parkeren. Tarieven: €1,50 per uur, €6,50 
per dag. Mobiel: 0629299052.
Zaterdag 24 september. Vaarexcursie Ilperveld , NEM excursie. 
Vertrek 10.30 u. vanaf het voormalige bezoekerscentrum van het 
Ilperveld, Kanaaldijk 32A, 1121 NXLandsmeer. We varen door het 
veenweidegebied om op drie verschillende eilandjes naar padden-
stoelen te zoeken. Locaties: berkenbroekbos, veenmosrietland en 
voormalig boerenland. Mobiel: 0629299052.

MOSSENWERKGROEP

In het winterhalfjaar is de Mossenwerkgroep actief. Regel-
matig 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

A G E N D A

Zie ook: https://www.ivn.nl/afdeling/noord-kennemer-
land/maandelijkse-wandelingen#wandelingenmenu

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: Ruud de Raadt. PWN-duinkaart nodig.

 ✤ Natuur- en cultuurwandeling Bergen aan Zee. Februari 
t/m april en september t/m november. Start om 14.00 

uur bij het IVN Parnassia-gebouwtje in Bergen aan Zee. 
Info en aanmelden: Hans Stapel 06-83581423 of  
hans.stapel@quicknet.nl

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 om 10.00 uur bij ingang Honkpad. 
Info: John Scheepe 06-45744777. 

Zaterdag 24 september:
Lezing door Els Hazenberg-Meertens: “Kennismaking met 
botanische kunst”.
Aanvang: 13.30 uur.

Spreekster zal met behulp van een Power Point presentatie een 
aantal aspecten van de botanische kunst de revue laten passeren, 
zoals geschiedenis en ontwikkeling van de botanische kunst door 
de eeuwen heen en de technieken die daarvoor gebruikt worden: 
de bloemstillevens uit de Gouden Eeuw, waarin symboliek een 
grote rol speelt en tenslotte zal ze aandacht besteden aan de acti-
viteiten van de “Vereniging Botanische Kunstenaars Nederland”.
De spreekster heeft in haar leven gewerkt aan het tot stand 
komen vele van bloemencorso’s en aan tentoonstellingen op de 
Keukenhof en Floriade. Daarnaast heeft zij in alle werelddelen de-
monstraties en workshops bloemsierkunst gegeven. Haar hobby 
is tekenen en schilderen, waarbij zij schilderlessen en cursussen 
is gaan volgen o.a. in de Hortus Botanicus in Leiden. Sinds 2006 
is ze werkend lid van de Vereniging Botanische Kunstenaars 
Nederland.

18 augustus  
Hargen aan Zee. Avondexcursie 19.00 -20.30 u. Strandop-
gang Hargen aan Zee.

Joop verblijft elk jaar vele maanden in Schoorl om hier van de natuur te 

genieten; ook neemt hij regelmatig deel aan de excursies van de KNNV-dins-

daggroep. De camera gaat mee om vast te leggen wat hij aan interessants 

tegenkomt, zowel op excursies als tijdens zijn zwerftochten door de 

Schoorlse duinen en het Geestmerambacht. In maart dit jaar hebben we bij 

de ledenvergadering voor het eerst kennisgemaakt met zijn fraaie beelden 

van karakteristieke flora en bijzondere paddenstoelen. Reden om hem nog 

een keer uit te nodigen voor een presentatie.

LEZING

LEZEX

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.
 
Coordinatie: 
Tineke Broersen: info@regioalkmaar.knnv.nl 
Evert Maarschall: epmaarschall@gmail.com
Woensdag 28 september 20.00 uur.  
Lezing door Joop de Wit.
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KNNV Werkgroepen  coördinatoren

Planten Pieter Korstanje 
072-5622278
f2hheipie@hetnet.nl

Mossen Pieter Korstanje 
072-5622278
f2hheipie@hetnet.nl

IJsvogel Rutger Polder
06 23181433
1815jk232@hetnet.nl

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

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

Strand Wilbert Kerkhof 
06-16642993
kerkhof01@hetnet.nl 

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

VAN HARTE WELKOM BIJ IVNNKL 
 

 ❧ Marijtje de Wit
 ❧ Sharen Wokke
 ❧ Stinie Francke
 ❧ Norbert Hufner
 ❧ Nathalie Jonker
 ❧ Jan Kamper
 ❧ Inge Essing
 ❧ Stinie Francke
 ❧ Norbert Hufner
 ❧ Ien van der Velde
 ❧ Francis Bogaart
 ❧ Ron Weel
 ❧ Hedde Jansen
 ❧ Wendy Steltenpool

 ❧ Faye Kornbluh
 ❧ B. Sorgedrager
 ❧ Ria van Tiel-Kieft
 ❧ Margriet Pijper 

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

Noord-Kennemerland

 ❧ Ruud Hofman
 ❧ Kevin Raatjes
 ❧ Sander Taam
 ❧ Ron Greven 

 

 ❧ Bernard Lucas
 ❧ Josephine Ariaansz
 ❧ Ineke v.d. Velde

Alkmaar-Den Helder
31

IVN Werkgroepen contactpersonen
Redactie Blad Ger Augustus

06-40940692

Heemtuin Parnassia Ton Schellevis 
06-53788796

PR + website Ton Schellevis  
06-53788796 

Strandwerkgroep Johan Eilering  
06-57880486

Natuurwerkgroep 
Dijk en Waard

Emerens Hoogland
06-20232206

Mussenwerk Thea Scheepe
06-36201344

Natuurkoffer voor 
ouderen

Thea Scheepe
06-36201344

Wandelingen Westert en de 
Bleek

Cocky van Engen  
072-5334948

Wandelingen  
Egmonderhout

John Scheepe  
06-45744777

Wandelingen Heiloo Melvin Gischler  
06-1726 8056         

Wandelingen Wimmenum Ruud de Raadt  
06-22236823

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

Educatiewerkgroep Joop Bons
06-51850188

Natuurgidsenopleiding Marja Apeldoorn
06-30820225

Kruidentuin Rekerhout Klaas Jan Koedijk  
06-20245053

Blad nummer 69 —Juni 2022

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 06-54964520.
Aanvang excursies 13.30 uur, tenzij anders vermeld, einde ± 16.30 uur. 

07/6 Mariëndal, vanaf Duinoord, Jan Verfailleweg 622 BW,  
Den Helder

14/6 IJmuiden, Kennemermeertje, start vanaf de parkeerplaats.
Met Theo Baas kijken naar gras- en zeggesoorten

21/6 Wijk aan Zee, start Beelden van Staal, parkeerplaats na het 
centrum richting noordpier. Flora wandeling

28/6 Botanische tuinen Utrecht, Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht, 
11.00 uur. Verder informatie t.z.t. Groepskorting en reis

05-07 Zwanenwater, Callantsoog

12-07 Bergen, Heerenweg, ingang Woudweg, vlinders kijken

19-07 Egmond aan Zee, ingang Churchilllaan

26-07 Bergen aan Zee, de Kerf, start vanaf het Zeehuis

02-08 Bergen, Uilenvangersweg, heidewandeling

09-08 Texel, de Slufter. Boot van 10.00 uur. Opgeven week daarvoor 
i.v.m. vervoer met auto’s 

16-08 IJmuiden, Kennemermeertje, start Wetsonstraat

23-08 Egmond-Binnen, Oude Schulpweg, naar Regge Sandersvlak

30-08 Castricum, start Begraafplaats Onderlangs, Kramersweg 3, 
1901 NH aldaar

Excursieprogramma Dinsdaggroep juni t/m augustus 2022 

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

KNNV VERWELKOMT

Ruud 
Maarschall

 
Derde zondag van de maand

 ✤ Wandeling Heilooërbos, start vanaf de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg om 10.00 uur. 
info: Melvin Gischler, 06-1726 8056

 ✤ Kornet/juttocht Bergen aan Zee (zomer: kornet 
trekken, winter: juttocht): start bij  
IVN-natuurcentrum Parnassia om 10.00 uur. 
Info: Johan Eilering 06-57880486.

Vierde zondag van de maand
 ✤ Wandeling Alkmaar door de Rekerhout, start bij de kinder-
boerderij, Krielenzand 5, in de  
Rekerhout om 10.00 uur. 
Info: Paul Bannink. peni.bannink@gmail.com  
06-14171864

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. 

Eerste woensdag van de maand (mei t/m augustus)
 ✤ Natuur- en cultuurwandeling Bergen aan Zee - avond-
wandeling. Start om 19.30 uur bij IVN Parnassia-gebouw-
tje in Bergen aan Zee 
Info en aanmelden: Hans Stapel 06-83581423  
of hans.stapel@quicknet.nl 
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excursies (aan het strand, in de duinen, het achterland 
en stadsparken), wandelingen, exposities, thematische 
groencursussen en een natuurgidsenopleiding. Door deze 
laagdrempelige 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
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