
1 

 

Bladluis 
 

Nieuwsbrief van de KNNV Alkmaar - Den Helder 

 
twaalfde jaargang, nummer 2, september 2022 

 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
Paddenstoelentijd breekt weer aan 
Natuurlijk zijn er het hele jaar door paddenstoelen te vinden, maar in de herfst 
is het paddenstoelenrijkdom toch het grootst. De Paddenstoelenwerkgroep 
heeft het nieuwe seizoen alweer afgetrapt met de eerste excursies en er staat 
nog veel meer op het programma. Ondanks de droogte bleek er in het Oude 
Hof al veel te vinden te zijn. Verder in deze nieuwsbrief meer daarover.  
 
Lezingen 
Binnenkort starten ook de lezingen weer. Zowel voor Den Helder, als voor Alkmaar is weer een interessant 
programma samengesteld. In De Helderse Vallei is op zaterdag 24 september, om 13:30 uur een kennismaking 
met botanische kunst, door Els Hazenberg-Meertens. Op woensdag 28 september is om 20.00 uur in het 
Wijkcentrum Overdie een lezing door Joop de Wit. 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-woensdaggroep. De camera gaat 
mee om vast te leggen wat hij aan interessants tegenkomt. Meer informatie over de lezingen verderop in deze 
nieuwsbrief. 
 

De Groene Oase 
We brengen dit jaar de biodiversiteit van De Groene Oase in beeld. Er zijn al 
verschillende excursies geweest en de teller staat al op bijna 450 soorten! Doe 
ook mee, loop een rondje door het gebied en geef door wat je tegenkomt! 
 
Er zijn al leuke waarnemingen gedaan. Wat te denken van de 
esdoornbladplooigalmug, de sprinkhaanvlieg, of de bijenwolf (foto).  
 

 
Wie vindt de grootste? 
De vliegenzwam is de meest aansprekende paddenstoel in Nederland en is 
gekozen tot Paddenstoel van het Jaar 2022. De Nederlandse Mycologische 
Vereniging (NMV) wil samen met de KNNV Vereniging voor Veldbiologie, IVN 
Natuureducatie en Waarneming.nl zoveel mogelijk vindplaatsen van de 
Vliegenzwam in kaart brengen. Op 24 september 2022 vindt de aftrap van 
deze publieksinventarisatie plaats en worden in het hele land excursies 
georganiseerd. Ook wordt er een wedstrijd georganiseerd: wie kan de 
grootste vliegenzwam vinden? In 1991 en 2000 zijn eerdere grote 
publieksinventarisaties geweest naar de verspreiding van de vliegenzwam. 
Deze inventarisaties waren grote successen die vele duizenden extra 
waarnemingen hebben opgeleverd. In 2022 gaan we dit voor de derde keer 
doen.  
We roepen ook dit jaar alle natuurliefhebbers op om hun vliegenzwamwaarnemingen door te geven via de 
eventpagina op Waarneming.nl. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen er al vanaf augustus 
vliegenzwammen gevonden worden! Ook vóór 24 september 2022 kunnen de waarnemingen op Waarneming.nl 
worden doorgegeven.  

 

https://waarneming.nl/events/Vliegenzwam/
https://waarneming.nl/events/Vliegenzwam/
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Kennismaking met botanische kunst, door Els Hazenberg-Meertens, in Den Helder 
Deze lezing vindt plaats in bezoekerscentrum “De Helderse Vallei”.  
Adres: De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder. 
24 september van 13.30 – 15.30 of 16.00 uur met een half uur pauze 
Coördinator: Tineke Broersen cabroersen@gmail.com 
 

Deze inleiding bestaat uit vier delen: 
d.m.v. een Power Point presentatie vertelt Els over: 
*de geschiedenis en de ontwikkeling van de botanische 
kunst door de eeuwen heen 
*de technieken die gebruikt worden in de botanische 
schilderkunst 
*de bloemstillevens uit de Gouden Eeuw waarin 
symboliek ook een grote rol speelt  
*hoe de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland de 
botanische kunst onder de aandacht brengt van een zo 
breed mogelijk publiek o.a. door het organiseren van 
cursussen en tentoonstellingen 

 
Afbeelding: Robinia pseudoacacia, aquarel, 60 x 50 cm, Els Hazenberg-Meertens 

 
 
 “Kijk om je heen in het Noord-Hollands Duin” ! 
Een lezing door Joop de Wit, georganiseerd door de KNNV afdeling Regio Alkmaar-Den Helder op woensdagavond 
28 september 20.00 uur in Wijkcentrum Overdie. Van Maerlantstraat 8-10. 1813 BH Alkmaar.  
 
Joop de Wit, 74 jaar, woont in Hengelo (Ov), maar is van half maart tot eind oktober in een vakantiechalet in 
Aagtdorp te vinden. Al ruim veertig jaar is hij natuurgids. Hij is zowel lid van het IVN als van de KNNV. Hij is 
helemaal weg van alles in de natuur vooral die van de duinen. Zijn voorkeur gaat uit paddenstoelen, insecten en 
planten. 
 
“Kijk om je heen” is een uitroep, die ik heel vaak gebruik, en waarvan deze presentatie een weergave is. Heel vaak 
ben ik in de duingebieden van Noord Holland te vinden als natuurgids bij Staatsbosbeheer, met de woensdaggroep 
van de KNNV of gewoon privé, om foto’s te maken en vooral van de fascinerende natuur te genieten. 
 
Graag neem ik u mee langs wat de natuur ons biedt – als je 
om je heen kijkt – en vertel ik aan de hand van foto’s over 
de vele bijzondere dingen die in de Noord Hollandse duinen 
te vinden zijn. Van speciale planten (onder andere 
orchideeën) tot allerhande insecten en paddenstoelen. 
 
De meeste foto’s zijn door mijzelf gemaakt (veelal macro-
foto’s), maar speciale aandacht vraag ik voor heel speciale 
foto’s die met de bevruchting van orchideeën te maken 
hebben. Bloembezoek door diverse insecten is uiteraard 
bekend, maar sommige orchideeën zijn gespecialiseerd 
hierin.” 
 

  

duinparelmoervlinder 
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Van de KNNV Uitgeverij: 
 
 
 

Hij is er weer! De Veldgids libellen is voor iedereen die snel en 
betrouwbaar alle libellen van Europa wil herkennen en determineren. 
Deze gids combineert heldere soortbeschrijvingen met 
achtergrondinformatie en goede, duidelijke foto's van het mannetje én 
vrouwtje. De beste fotogids op dit gebied. 
 
100 Noord- en Midden- Europese soorten juffers en echte libellen 
herkennen achtergrondinformatie over leefwijze, habitat, herkenning, 
bedreiging en bescherming kleurenfoto's van het mannetje en vrouwtje 
voor detailkenmerken zijn er zwart-wit tekeningen extra aandacht voor 
variatie in tekening en kleur bij 'moeilijke' soorten waarnemingstips 
verspreidingskaarten van Europa en stippenkaarten voor de soorten van 
de Benelux overzicht van de libellen van Zuid-Europa Met behulp van 
deze gids zal zowel de geïnteresseerde leek als de meer ervaren 
libellenwaarnemer alle libellen op naam kunnen brengen. 

 

  

Veldgids Libellen 
100 soorten | herkenning en verspreiding | Europa 
Auteur(s): Frank Bos, Marcel Wasscher, Weia Reinboud 

Auteur(s): Frank Bos, Marcel 
Wasscher, Weia Reinboud 
Druk: 2022, druk 10 
Pagina's: 288 p. 
Formaat: 13 x 21,5 
Uitvoering: hardcover, full colour 
Gewicht: 549 gram 
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bericht van Nature Today 
 
Ondanks droogte veel paddenstoelen in Bergen (NH) door vernieuwing beukenlaan 
28-AUG-2022 - Vorige week was de eerste paddenstoelenexcursie van PWG 'De Noordkop' van deze nazomer. Dat 
paddenstoelenliefhebbers door de droogte niet veel paddenstoelen verwachtten, bleek uit de magere opkomst van 
slechts acht personen. Maar door de renovatie van een oude beukenlaan in 't Oude Hof' liep het helemaal anders. 
Na het planten van de Beuken waren er allemaal paddenstoelen tevoorschijn gekomen. 
 
Bij het renoveren van de oude beukenlaan waren oude Beuken door redelijk forse, nieuwe vervangen. Door het 
uitblijven van voldoende neerslag waren er ternauwernood paddenstoelen te vinden. Alleen op droog, dood hout 
werden een aantal leuke soorten aangetroffen zoals de Populierenvuurzwam (Phellinus populicola, RL: Gevoelig) 
en de Biefstukzwam (Fistulina hepatica). 
 
Het aanplanten van forse Beuken kost veel geld en het droge, warme weer in Nederland werkte ook niet erg mee. 
Om de aangeplante Beuken niet te laten verpieteren, bracht Gemeentewerken om elke boom een grondzeil aan 
en vulde dat met humus. Vanwege de aanhoudende droogte werd deze humus op gezette tijden nat gemaakt. 
Het vocht, de humus en het dode beukenhout in de grond van de oude Beuken maakt deze plaatsen tot een 
uitgelezen locatie voor veel paddenstoelensoorten. Tijdens de excursie werd het leeuwendeel van de 
paddenstoelen op deze vochtige locatie aangetroffen. Buiten de gerenoveerde beukenlaan werden nauwelijks 
paddenstoelen gezien.  
 
De excursiedeelnemers konden in de gerenoveerde laan hun ogen nauwelijks geloven vanwege het schrille 
contrast met de andere delen van 't Oude Hof' waar ze net vandaan kwamen. Konden er nauwelijks 
paddenstoelensoorten in de excursieboekjes van andere paddenstoelenexcursies worden bijgeschreven, wij zaten 
door de vochtige laan snel op 65 soorten. Dat is onder normalere omstandigheden trouwens ook niet zo veel, 
maar de excursiedeelnemers van Paddenstoelenwerkgroep 'De Noordkop' waren dik tevreden. Bij elkaar werden 
er thuis acht soorten breeksteeltjes (Conocybe spec.) gedetermineerd. Breeksteeltjes zijn geen paddenstoeltjes 
die je in het veld wel even een juiste naam kan geven. Ook op de paardenmest naast de jonge beuken waren 
genoeg paddenstoelen te zien waaronder de Paardenvijgbreeksteel (Conocybe brunneidisca). 
 
Breeksteeltjes horen niet bij de steel uit de grond gepakt te worden. Doe je dit wel, dan weet je meteen waarom 
ze de vertegenwoordigers van dit genus 'breeksteeltjes' hebben genoemd. Ten eerste zou je de op de steel 
aanwezige microscopische kenmerken vernietigen. Leg het breeksteeltje onbeschadigd op je hand en leg deze 
voorzichtig tussen het mos in de paddenstoelendoos.  
 
Sommige soorten wortelen in de grond of hebben een knolletje. Elk 
exemplaar dat wordt meegenomen moet daarom uit de grond worden 
gelepeld. Je zou anders belangrijke determinatiekenmerken kwijtraken 
waardoor de soort helemaal niet of moeilijk valt uit te sleutelen. Alle 
breeksteeltjes van het genus Conocybe zijn met de microscoop gemakkelijk te 
herkennen. Vooral op de rand van de lamellen zitten op poppetjes gelijkende 
cellen: rode cellen met daarop een nek met een ronde kop. De maten van 
deze zogenaamde lecithiforme cystidia zijn ook een indicatie om welke soort 
het gaat. Het determineren tot aan de soort is een heel ander verhaal. Eerst 
moeten de stelen bekeken worden op de vorm van steelcellen 
(Caulocystidia). Bestaan deze grotendeels uit ronde, langwerpige of uit 
lecythiforme elementen? Pas dan kun je verder met determineren.  
 
Uiteindelijk viel het aantal breeksteeltjes met acht soorten erg mee. Vooral het Paardenvijgbreeksteeltje bleek op 
het ruiterpad naast de gerenoveerde beukenlaan royaal aanwezig te zijn. De vochtige, humusrijke laan kwam voor 
ons uiteraard als een geschenk uit de hemel. De droogte doet een tergend beroep op het geduld van veel 
paddenstoelenliefhebbers. Paddenstoelenexcursies worden op grote schaal geannuleerd! 
 
Tekst en foto: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging  

paardenvijgbreeksteel 

https://www.mycologen.nl/agenda/excursieprogramma/noordkop/
https://www.verspreidingsatlas.nl/0025390
https://www.mycologen.nl/
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grote kommazweefvlieg 

grote gouden bladloper 

grote fopwesp eikenstamjager 

grote gouden bladloper 

sprinkhaanvlieg 
gele veenzweefvlieg 

Wat zijn die vliegen toch prachtig. 
Vooral goed te zien wanneer ze 
even blijven zitten om op de foto 
te gaan. 
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Nieuw, nieuw, nieuw! 
Regelmatig worden er soorten gevonden die nieuw zijn 
voor onze omgeving. Met zoveel waarnemers 
tegewoordig is dat ook onvermijdelijk. 

 
Esdoornganzevoet 
PWN heeft tussen Castricum en Heemskerk een mooi 
stukje natuurontwikkeling aangelegd: De Vlotter. Hier 
dook deze zomer de esdoornganzevoet - 
Chenopodiastrum hybridum op.  
 
Naast esdoonganzevoet waren hier meer leuke soorten te 
vinden. Een terrein om de komende jaren in de gaten te 
houden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Groene didea 
In het Noord-Hollands Duinreservaat werd een groene didea -  Didea alneti waargenomen. Dit was een nieuwe 
zweefvlieg voor het duingebied.  
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Spinnentelling 
Hoe gaat het met de spinnenstand in de Nederlandse tuinen? 
Tuintelling.nl houdt op 10 en 11 september de jaarlijkse 
Spinnentelling. Tel je mee? 
 
Hoe werkt het? 
Ga op 10 en 11 september op zoek naar spinnen in je tuin. 
Loop een rondje en kijk hoog en laag, in en onder planten, op 
muren, stenen, boomstammen en de bodem. Ook spinnen in 
huis mogen worden meegeteld. 
 
Spinnen gevonden? Bepaal dan om welke soorten het gaat. 
Een spinnenzoekkaart (te downloaden via Tuintelling.nl) 
helpt je om veel voorkomende spinnensoorten te herkennen. 
 
Geef per gevonden soort het aantal exemplaren door dat je 
hebt gezien. Het is belangrijk dat je niet tweemaal dezelfde 
spin doorgeeft. Zie je later op de dag of een volgende dag 
een andere spin, dan maak je gewoon een nieuwe telling 
aan en geef je je waarneming door. 
 
Je kunt je tellingen nog doorgeven tot 12 september om 12:00 uur. 
 
Resultaten 
Welke spinnen zagen we het vaakst? Wat zijn de verschillen met vorige jaren? Welke trends zijn er te zien? De 
belangrijkste resultaten publiceren we na de telling op tuintelling.nl. Heb je meegeteld? Dan ontvang je via e-
mail een seintje als de resultaten klaar staan. 
 

  

wespspin 

De zoekkaart Spinnen in huis en tuin is een uitgave van: EIS Kenniscentrum Insecten, Naturalis Biodiversity Center, 
Natuurmuseum Fryslân & Vroege Vogels 

wespspin 
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Van de KNNV Uitgeverij: 
 

Veldgids Hommels 
Herkenning en leefwijze | met duidelijke foto’s en illustraties 
Auteur(s): Martijn Kos, Vincent Kalkman, Jeroen de Rond, John Smit 
 
Verwacht medio oktober 2022 - De eerste veldgids over hommels in 
Nederland en België. Met hun gezellige dikke en wollige uiterlijk en 
vriendelijke gezoem behoren hommels tot de bekendste en meest 
gewaardeerde insecten van Nederland en België. Hun kleurrijke uiterlijk 
doet vermoeden dat ze makkelijk op naam te brengen zijn, maar helaas 
is dat lang niet altijd zo. 
 
Gelukkig is er nu voor het eerst een Nederlandstalige veldgids waarin 
alle soorten beschreven en rijkelijk geïllustreerd zijn met foto’s en fraaie 
tekeningen. De uitgebreide inleidende hoofdstukken geven informatie 
over bouw, levenswijze, biotopen, bedreigingen en bescherming. Voor 
lastige soorten is ook een uitgebreide morfologische tabel opgenomen. 
Nu met genitale afbeeldingen van alle soorten, belangrijk voor de 
determinatie. 
 
Martijn Kos is entomoloog bij eis Kenniscentrum Insecten. Hij is gespecialiseerd in angeldragers zoals bijen, mieren 
en graafwespen. Zijn interesse richt zich met name op de hommels en hij schreef de meest recente tabel voor de 
Nederlandse soorten. 

 
Vincent Kalkman is entomoloog bij Naturalis Biodiversity Center waar hij werkt aan 
de biogeografie en bescherming van libellen wereldwijd. In Nederland gaat zijn 
interesse onder meer uit naar hommels en wantsen. 
 
Jeroen de Rond is een expert op het gebied van de Noordwest Europese bijen en 
wespen en is een begenadigd illustrator. Zijn tekeningen zijn bij insectenliefhebbers 
geliefd omdat het zichtbaar is dat hij dieren en hun kenmerken echt van het veld kent.  
 
John Smit is entomoloog bij eis Kenniscentrum Insecten waar hij zich vooral bezig 
houdt met bestuivers, zowel zweefvliegen als bijen. 
 

  

veldhommel 

tuinhommel boomhommel 
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Activiteiten werkgroepen 
 

Paddenstoelenwerkgroep ”De Noordkop”. 
Telefonisch opgeven voor een excursie op de vrijdagavond voor de excursiedag tussen 18:00 en 20:00 (Mobiel 
0629299052)  
Coördinator: Martijn Oud,  mnaj.oud@ziggo.nl 
 
Zaterdag 10 september. Excursie Nyenrode Breukelen. Niet voor niets is het park van “Nyenrode Business 
University” het nog steeds onovertroffen kroondomein No1 van de NMV. Verzamelen om 10:30 op de 
parkeerplaats van het kasteel (door het poortgebouw 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 mos heuvels en waterpartijen, stinsenflora en bijzondere 
paddenstoelen. Verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats 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. 
Opgeven Mobiel: 0629299052. 
 
Zaterdag 24 september. Vaarexcursie door het Ilperveld, NEM excursie. Vertrek 10:30 vanaf het voormalige 
bezoekerscentrum van het Ilperveld. Kanaaldijk 32A / 1121NX /Landsmeer. We varen door het 
veenweidegebied om op 3 verschillende eilandjes naar paddenstoelen te zoeken. Locaties; berkenbroekbos, 
veenmosrietland en voormalig boerenland. Mobiel: 0629299052. 
 
Zaterdag 1 oktober. Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10:30 vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het 
landhuis Nyenburg aan de westkant van de Kennemerstraatweg. 
Parkeren kan meestal in de berm van de Nyenburgerweg, (het weggetje ten noorden van het landhuis) of aan 
het eind van de Westerweg /begin Komlaan bij tuincentrum Meijer. Mobiel: 0629299052. 
 
Zaterdag 15 oktober. Excursie naar het Robbenoordbos. Vanwege de vele bijzondere paddenstoelen van het 
afgelopen decennium gaan we er ook dit seizoen met veel enthousiasme naar toe. Het plan is deze locatie twee 
keer per jaar te gaan bezoeken. Verzamelen om circa 11:00 uur aan het eind van de Sluitgatweg bij de Radio-TV 
zendmast (deze is vanaf de A7 te zien) Voor de Afsluitdijk rechts afslaan s.v.p.. 
Opbelexcursie: Mobiel: 0629299052. 
 
Zaterdag 22 oktober Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. We gaan vandaag naar de omgeving van de 
Oude Baaknolweg. Hier zijn nog restanten te vinden van het zeldzame korstmosdennenbos. Kans op (Rode 
Lijst)soorten als de Gele ridderzwam, Witbruine ridderzwam en div. (vezel)truffelsoorten. Vertrek om 10:30 uur 
vanaf restaurant de Bokkensprong. 
Telefonisch opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00. Mobiel 0629299052. 
 
Zaterdag 29 oktober. Excursie naar de graslandpaddenstoelen. We vereren eerst de paddenstoelrijke Bierdijk 
(waddendijk) met een bezoek. Daarna gaan we naar een andere beroemde dijk. Opbelexcursie 0629299052. 
Verzamelen om 10:30 langs de N99 bij Gulf tankstation Akkerweg/Parallelweg. Telefonisch opgeven op de 
vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00. Mobiel 0629299052. 
 

Strandwerkgroep 
Deelnemers die mee willen rijden kunnen zich aanmelden bij W. Kerkhof. We verzamelen daarvoor op het 
parkeerterrein aan de zuidkant van station Alkmaar-Noord. 
 
Zondag 11 september, Petten, 14 -16 uur, verzamelen bij restaurant Zee en Zo. 
 
Aanmelden kan bij Wilbert Kerkhof tel. 0616642993 e-mail: kerkhof01@hetnet.nl 
 

 

mailto:mnaj.oud@ziggo.nl
mailto:kerkhof01@hetnet.nl
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Plantenwerkgroep 
De Plantenwerkgroep is weer in winterrust. Vanaf mei volgend jaar zijn er weer 
plantenexcursies.  
Meer informatie bij Pieter Korstanje, tel. 072-5622278,  f2hheipie@hetnet.nl 
 

De Mossenwerkgroep 
De Mossenwerkgroep is in et winterhalfjaar actief. Er komen vanaf eind september weer een aantal excursies. 
Deze worden soms kort van tevoren gepland en komen op de website.  
Meer informatie bij Pieter Korstanje, tel. 072-5622278,  f2hheipie@hetnet.nl  

 
De Dinsdaggroep 
Coördinator: Jannie Nijman, tel. 072 - 5615605, e-mailadres: 
j.nijman66@upcmail.nl 
De dinsdaggroep start in principe om 13.30 uur. Sommige 
excursies kosten geld, dan staat dat vermeld. Het is handig 
om een duinkaart van het PWN-gebied aan te schaffen/mee 
te nemen. Autobezitters die mensen mee willen nemen, 
graag even melden via de mail. 
 
13/09 Alkmaar, Geestmerambacht ingang Vlasgat.  
 
20/09 Den Oever, Haventerrein 6, 1779 GS aldaar. 
 
27/09 De Rijp en Graft, het Kerkepad. 
 
Voor informatie over de Dinsdaggroep: mail naar Jannie 
Nijman, j.nijman66@upcmail.nl 
 
De Woensdaggroep 
De excursies beginnen om 13.30 uur tenzij anders vermeld, einde ± 16.30 uur. Informatie: Marian van der Laan 
072-5095345, tel. tijdens excursies 06 42 58 69 95, mail: mavdlaan@gmail.com Zie ook de website voor actuele 
informatie: www.knnv.nl/alkmaar/woensdaggroep.  
 
14/09 Bergen, excursie o.l.v. Wim de Groot. Aanvang 09.30 uur. Parkeren op de parkeerplaats bij 
wandelstartpunt Uilenvangersweg, aan het begin van de Zeeweg naar Bergen aan Zee. 
 
De IJsvogelwerkgroep 
De IJsvogelwerkgroep knapt broedwanden op en monitoort het gebruik ervan. Meer informatie bij Rutger 
Polder (ook voor het doorgeven van waarnemingen) 06 23181433, 1815jk232@hetnet.nl. 
  
Kopij Bladluis  
Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter Korstanje: vbs@regioalkmaar.knnv.nl. 
 
 

 

luzernesierblindwants 

landkaartje 
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