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Resultaten van 10 jaar natuurbeheer
Marc Janssen

Met het voorliggende rapport presenteert de KNNV-Werkgroep Vrienden van het 
Kennemerstrand de resultaten van het gevoerde natuurbeheer van afgelopen jaren. 
Vanaf 2006 beheren de Vrienden van het Kennemerstrand het duingebied rond het 
(gegraven) Kennemermeer bij IJmuiden aan Zee. Dit gebied wordt vanaf de jaren-90 
aangeduid als het “Kennemerstrand”.  Als gevolg van het natuurbeheer heeft het 
Kennemerstrand zich ontwikkeld als een van de pareltjes langs de Nederlandse kust, met
name op floristisch gebied. In dit rapport wordt de flora en fauna beschreven.

Ontstaansgeschiedenis
Toen rond 1960 de pieren van IJmuiden werden verlengd, ontstond als gevolg daarvan 
aan de zuidkant van IJmuiden een nieuwe strandvlakte van wel een kilometer breed. 
Daar begon zich al snel nieuwe natuur te ontwikkelen en ontstonden jonge duintjes met 
de eerste strandvegetaties. 
De Gemeente Velsen kreeg oog voor het gebied en maakte plannen om het strand te 
ontwikkelen ten behoeve van toerisme en recreatie. Het gebied is eigendom van het rijk, 
maar sinds 1991 is het in erfpacht bij een ontwikkelingsmaatschappij, Kennemerstrand 
NV, waarin de Gemeente Velsen voor 51% aandeelhouder is. In 1993 werd gestart met 
de aanleg van een jachthaven met daaromheen een boulevard. Tegelijk met de aanleg 
van een jachthaven en de boulevard van IJmuiden werd een recreatieplas, het 
Kennemermeer, gegraven. Het vrijgekomen zand werd gebruikt om een  kunstmatige 
zeereep aan te leggen ter bescherming  van het gebied. Langs de boulevard werden een 
hotel, een appartementencomplex, restaurants, winkels en andere voorzieningen 
gebouwd. Aan de westzijde van de nieuwe zeereep kwamen ca. 300-400 strandhuisjes. 
Ook bestonden plannen om vanaf IJmuiderslag een extra ontsluitingsweg naar het strand
aan te leggen. Dat plan is uiteindelijk niet doorgegaan, na stevige protesten en juridische
procedures van de Stichting Duinbehoud. 

Ontwikkeling primaire duinvallei
Ondertussen ontwikkelde zich ten zuiden en oosten van het Kennemermeer een uniek 
natuurgebied in de vorm van een primaire duinvallei. De zeereep brak in het zuiden als 
gevolg van twee stormen al snel door, waardoor een slufter ontstond waar door zeewater
in de nieuwe duinvallei kon binnendringen. Helaas duurde die situatie niet lang omdat de 
doorbraak weer verzandde.
Inmiddels was na 100 jaar de drinkwaterwinning in de Kennemerduinen beëindigd, 
waardoor de grondwaterstand plaatselijk wel met twee meter steeg. Vanuit de hoge 
duinen kwam dit zoete water als kwelwater omhoog in de primaire duinvallei van het 
Kennemerstrand, die daardoor flink vernatte. In combinatie met de bijzondere abiotiek 
van het gebied, zoals de textuur van het zeezand, het hoge kalkgehalte (schelpenresten)
en de saltspray vanuit zee, ontwikkelde zich een aantal kenmerkende natuurwaarden 
behorend bij strandvlaktes en natte duinvalleien. Door de kunstmatige wijze van 
afsluiten van de strandvlakte middels een zanddijk of ‘zeereep’ en de relatief zoete 
omstandigheden volgde ook een explosieve opslag van struikwilg en duindoorns, 
waardoor een groot gedeelte van het gebied helaas dichtgroeide. Dit kon ook gebeuren 
omdat er aanvankelijk geen beheer werd uitgevoerd om deze successie terug te dringen.
Natuurorganisaties  herkenden al snel de bijzondere strandflora en volgden de 
ontwikkeling van de plantengroei nauwgezet. Tal van bijzondere planten en dieren 
koloniseerden het Kennemerstrand en dat ging niet onopgemerkt. Al snel werd duidelijk 
dat zich hier spontaan een natuurgebied ontwikkelde dat zijn weerga niet kende. Zo 
ontstonden natte duinvalleien met het zeldzame knopbiesverbond, en grijze duinen met 
flora behorend bij het zeedorpenlandschap. 
Voor de Rijksoverheid was dit reden om het gebied (in 2003) bij de Europese Commissie 
aan te melden als Natura 2000 gebied. Het Kennemerstrand werd toegevoegd aan het 
naast liggende Natura-2000 gebied “Kennemerland-Zuid”. Door de Europese Commissie 
is het gebied in 2004 op de lijst geplaatst van habitatrichtlijngebieden. De vegetatie werd
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in 2009 gedetailleerd in kaart gebracht door de Stichting Floron. Bijzondere soorten die 
werden aangetroffen zijn onder andere strandduizendguldenkruid, parnassia, geelhartje, 
slanke (duin) gentiaan, groenknolorchis, moeraswespenorchis, vlozegge en stippelzegge. 

Convenant voor toerisme en natuur
De toeristisch/recreatieve ontwikkelingen aan de ene kant en de natuurontwikkeling aan 
de andere kant leidde tot spanningen op maatschappelijk en politiek vlak. Met name de 
Stichting Duinbehoud voerde harde acties om het Kennemerstrand als natuurgebed te 
behouden. Uiteindelijk werd door alle betrokken partijen ingezien dat de ontstane 
impasse doorbroken moest worden, omdat vasthouden aan oude standpunten geen 
oplossingen bood. De recreatieve ontwikkelingen aan de noordzijde waren voor de 
toekomst van IJmuiden aan Zee noodzakelijk, de natuurwaarden van de rest van het 
gebied waren zo uniek dat bescherming en actief natuurbeheer noodzakelijk was. 
Gemeente Velsen, Kennemerstrand NV, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten en 
Provincie Noord-Holland tekenden op 2 juni 2006 een Convenant, waarin is afgesproken 
dat ontwikkelingen ten behoeve van recreatie langs van de Kennemerboulevard en 
jachthaven in IJmuiden aan de noordzijde van het Kennemerstrand niet langer 
tegengehouden zou worden door natuurorganisaties, maar dat de natuur in de rest van 
het gebied (circa 50 hectare) zich vrij zou moeten kunnen ontwikkelen. In het noorden 
wordt binnen bestaand bebouwd gebied een forse economische inpuls gegeven, maar 
rond het Kennemermeer blijft voldoende speelruimte voor natuur. Hiermee is een goed 
evenwicht gevonden tussen toeristische ontwikkeling in het noorden en natuur in het 
zuiden van IJmuiden. 
Intussen heeft de KNNV-Werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand (met steun van de
Stichting Duinbehoud en toestemming van de terreineigenaar) de uitvoering van het 
natuurbeheer van het Kennemerstrand ter hand genomen. Sinds 2006 wordt het 
natuurbeheer door deze groep vrijwilligers met met bescheiden middelen uitgevoerd. 

De natuurontwikkeling tot 2006
Het Kennemerstrand is een prachtig voorbeeld van een strandvlakte die zich heeft 
ontwikkeld tot vochtige duinvallei en één van de weinig mooi ontwikkelde duinvalleien 
tussen Hoek van Holland en Den Helder. Nadat aanvankelijk pioniervegetaties 
ontstonden in de afgesloten strandvlakte, trad al snel een successie op die aanvankelijk 
verliep via soortenrijke vegetaties van vochtige duinvalleien, maar vervolgens doorsloeg 
naar een ongewenste, massale opslag van struikwilg en duindoorn. Hierdoor groeide een 
groot deel van het gebied dicht, ook omdat het noodzakelijke natuurbeheer om de 
successie terug te dringen niet werd opgepakt door de terreineigenaren. De potenties 
voor een voor primaire, vochtige duinvalleien zo kenmerkende vegetatieontwikkeling 
dreigden met deze opslag van struikgewas al snel verloren te gaan en het areaal open, 
vochtige en soortenrijke duingraslanden met haar bijzondere flora nam vanaf 2005 in rap
tempo af. Terwijl het Kennemerstrand al in 2003 was aangemeld als bijzonder waardevol
natuurgebied volgens internationale maatstaven, dreigden de mooiste vegetaties te 
verdwijnen door het uitblijven van noodzakelijk natuurbeheer.
Ook andere ontwikkelingen vormden een bedreiging voor het natuurgebied. Het gebied 
was opengesteld voor publiek en omdat het gebied niet was afgesloten, werd het al snel 
in gebruik genomen door recreatievormen die schade aanrichten aan de kwetsbare 
vegetatie, zoals crossen met motoren, mountainbiken en het uitlaten van honden.  
Duidelijk was in 2006 dat er sprake was van een hoge urgentie om het beheer van het 
Kennemerstrand ter hand te nemen, om te voorkomen dat de unieke natuurwaarden al 
zouden verdwijnen voordat er een duidelijke visie ontwikkeld was door de (toekomstig) 
beheerder hoe het gebied beschermd moest worden.

Auteur: 
Marc Janssen (marc@mpj.demon.nl)

Literatuur:
Een duinvallei vol verrassingen, 2012, Vrienden van het Kennemerstrand.
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Het beheer van het Kennemerstrand
2006 – 2016
Marc Janssen

Vanaf 2006 hebben vrijwilligers zich georganiseerd onder de naam “Werkgroep Vrienden 
van het Kennemerstrand” en in overleg met alle betrokken partijen het beheer van het 
gebied ter hand genomen om de natuurwaarden in stand te houden en waar mogelijk te 
verbeteren. De werkgroep is onderdeel van de KNNV - afdeling Haarlem. De Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV is een landelijke vereniging met meer 
dan 8500 leden en bestaat al sinds 1901. Het doel van de KNNV is de bevordering van 
natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. 
De Vrienden van het Kennemerstrand zetten zich daarom in om het gebied opengesteld 
te houden voor publiek om er te wandelen en van de prachtige natuurwaarden te 
genieten. Natuurvriendelijke recreatie ten behoeve van natuurbeleving is heel goed 
mogelijk, zeker als gezorgd wordt voor een goede zonering.
Ook organiseert de werkgroep regelmatig met veel succes excursies naar het 
Kennemerstrand voor geïnteresseerde groepen uit allerlei bedrijven en maatschappelijke 
organisaties.
De werkgroep pakt het natuurbeheer samen met Stichting Duinbehoud voortvarend op, 
vooral met de inzet van een groot aantal vrijwilligers en in goede samenwerking met 
Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland. De laatste organisatie stelt de 
machines, het materiaal en deskundigheid ter beschikking. Zo wordt in het kader van de 
Landelijk Natuurwerkdag jaarlijks in november een dag gewerkt met vrijwilligers om de 
maatschappelijke betrokkenheid bij het natuurgebied te vergroten. Ook wordt 
samengewerkt met vrijwilligers van het IVN, PWN, Natuurmonumenten en met 
verschillende bedrijven in het kader van teambuilding.

Het Werkplan Natuurbeheer
De Stichting Duinbehoud heeft in 2006 het eerste natuurbeheerplan opgesteld. Op basis 
daarvan is een start gemaakt met het beheer van het Kennemerstrand. Dit beheerplan is
diverse keren geactualiseerd (o.a. 2009 en 2012). 

Figuur 1: Beheer van het Kennemerstrand door vrijwilligers (foto: Maarten van Cleef).
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Het Beheerplan Kennemerstrand 2010-2012 gaat uitgebreid in op de historie, geologie, 
geomorfologie en hydrologie van het Kennemerstrand. Tevens wordt daarin de relevante 
wet- en regelgeving omtrent gebieds- en soortenbescherming, Ecologische 
Hoofdstructuur EHS en de Keur van het Hoogheemraadschap besproken. Tot slot vindt u 
daarin een uitgebreid overzicht van inventarisaties en een nadere beschrijving van de 
bijzondere plantensoorten.
Het Werkplan Natuurbeheer 2013-2019 bouwt voort op de inzichten van eerdere jaren 
om te komen tot een concretisering van de werkzaamheden. Dit werkplan gaat in op 
inrichtingsbeheer, onderhoudsbeheer, waar, wanneer, met welke middelen (menskracht, 
materialen en financiën). 

Het beheer van de zeereep
In deze zone is het beheer gericht op handhaving van dynamiek door stuivend zand. Een 
lichte betreding door recreanten kan hier een positief effect hebben. Essentieel voor de 
dynamiek is het verwijderen van de vakantiehuisjes aan de duinvoet langs het strand in 
de wintermaanden (conform het huidige beleid van de gemeente Velsen). Op deze wijze 
kan in de wintermaanden vers zand worden aangevoerd vanaf het strand en kunnen wind
en zee de dynamiek versterken. Ten behoeve van de recreatie worden de paden 
onderhouden.

Het beheer van het Kennemermeer
Het binnenmeer zelf is in beheer bij de gemeente Velsen. Dit beheer is met name gericht 
op handhaving van de waterkwaliteit. Met dit doel wordt de waterpartij op diepte 
gehouden. Ten behoeve van de recreatie wordt de noordoever schoon gehouden en 
ingericht als recreatiestrand. Plankzeilen is niet toegestaan. 
Het beheer van de rietoevers is gericht op het handhaven van het riet en het tegengaan 
van opslag van houtige gewassen. Jaarlijks wordt enige houtopslag in de rietvelden 
verwijderd. Met name rietvogels kunnen hiervan profiteren. 

Het beheer van de vochtige duinvalleien
Het beheer is hier gericht op het vergroten van het areaal en het handhaven van de 
soortenrijkdom. Met dit doel wordt jaarlijks geklepeldmaaid (verwijdering van grassen, 
kruiden en jonge opslag van duindoorn e.d.) en gemaaid. Bij de uitvoering van klepelen 
en het maaibeheer is het van belang om het microreliëf (kleine duinkopjes) te handhaven
en spoorvorming (door machines) tegen te gaan. Hier en daar wordt ook het riet 
gemaaid langs de oostkant van het binnenmeer. De afvoer van duindoorns en maaisel is 
essentieel voor het in stand houden van de vochtige duinvallei vegetaties. Bij het maaien
wordt nadrukkelijk rekening gehouden met handhaving van het microreliëf (kleine 
duinkopjes) en de groeiplaats van bijzondere soorten zoals rond wintergroen, galigaan of
bijzondere mossoorten.
In de periode 2012/2013 is een groot gebied vrij gemaakt van de opslag van duindoorns 
en wilg. Dit is gebeurd met een kraan die de struiken heeft uitgetrokken.

Het beheer van de struwelen 
In deze gebieden geldt in principe het beleid van “niets doen”. Waar echter 
duindoornstruwelen staan in valleien die potentieel geschikt zijn als soortenrijke vochtige
duinvallei is het beheer gericht op verwijdering van die duindoorns (klepelen of 
uittrekken). Een uitzondering wordt gemaakt voor duindoornstruwelen die van belang 
zijn voor de geleiding van de recreatie (zoals langs het pad naar het strand langs de 
zuidkant van het gebied). Waar duindoornstruwelen staan op droge duinen die potentieel
geschikt zijn als soortenrijk duingrasland (open droog duin) is het beheer eveneens 
gericht op verwijdering van die duindoorn en andere houtige gewassen.

Het beheer van het open droge duin
Het beheer is hier gericht op het tegengaan van opslag van houtige gewassen en het 
tegengaan van dichtgroeien met duinriet. Op een aantal plaatsen wordt, in het kader van
het project Heivlinder, de vegetatie gemaaid en het struweel verwijderd. Deze 
werkzaamheden gebeuren met de hand of met handbediende machines vanwege het 
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reliëf en de kwetsbaarheid van de bodem. Het materiaal (maaisel en struweel) wordt 
afgevoerd naar het depot.
In de noordoosthoek van het gebied (nabij de parkeerplaats) bevindt zich een depot voor
maaisel en verwijderd struweel. Met de gemeente Velsen worden jaarlijks afspraken 
gemaakt voor de afvoer van houtige gewassen en maaisel vanuit dit depot. Elders in het 
gebied is geen depot toegestaan vanwege de negatieve effecten op bodem en vegetatie.

Concrete werkzaamheden
Voor de ligging van de verschillende locaties: zie de namenkaart in bijlage 1

Auteur: 
Marc Janssen (marc@mpj.demon.nl)

Literatuur:
Een duinvallei vol verrassingen, 2012, Vrienden van het Kennemerstrand
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Het Kennemerstrand in de jaren-80
Marc Janssen

Door de verlenging van de havenhoofden in de periode 1962–1967 is het strand bij 
IJmuiden aan Zee fors breder geworden. Medio jaren-80 stonden langs de duinvoet bij 
IJmuiden aan Zee  diverse strandtenten en vele strandhuisjes met daarvoor een strand 
van (aan de noordzijde) meer dan een kilometer breedte. 
In de loop van de jaren ontstonden op die strandvlakte duintjes met een begroeiing van 
biestarwegras, zeeraket en helm. Een aantal van deze duintjes zijn nu nog steeds terug 
te vinden in het landschap rond het Kennemermeer. In hoogte variëren ze van enkele 
decimeters tot bijna 2 meter.

Strandvogels
De scholeksters is de enige steltloper die het gehele jaar door op het strand aanwezig is 
in aantallen variërend van 10 tot 100 exemplaren. 
In de zomer worden met name de kleinere pleviersoorten aangetroffen als kleine-, 
bontbek- en strandplevier. Typische overwinteraars zijn: zilverplevier(enkele), 
kanoetstrandloper (10-50), drieteenstrandloper (50-500), bonte strandloper (10-75), 
rosse grutto (enkele), tureluur (enkele) en steenloper (10-100).
De strandvlakte wordt door steltlopers zowel gebruikt om voedsel te zoeken als om te 
rusten. Voedsel wordt gezocht nabij het water, tussen vloedlijn en branding langs de 
geulen. Met name de wat slikkige hoek nabij de Zuidpier is zeer geliefd.
Als gevolg van de hoge recreatiedruk op het strand en in de jonge duintjes komen er 
geen vogels tot broedsucces.

Landvogels
Het hele jaar kunnen worden aangetroffen kuifleeuwerik, kauw, spreeuw, huismus en 
zwarte kraai. De graspieper en in sommige jaren veldleeuwerik en witte kwikstaart zijn 
voornamelijk zomervogels, die in het gebied van de primaire duinvorming langs de pier 
voorkomen. strandleeuwerik, ijsgors en sneeuwgors zijn typische wintervogels van de 
strandvlakte. In de winter foerageren hier ook af en toe andere zangvogels zoals de in de
zeereep algemeen voorkomende frater. De oeverloper verblijft in de winter meestal op de
pier en komt slechts in gering aantal op het noordelijk deel van de strandvlakte.

Auteur: 
Marc Janssen (marc@mpj.demon.nl)

Bron: 
notitie van de vogelwerkgroep Haarlem, 1987, Nico Slotboom.
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Hogere planten
Jaco Diemeer

Wellicht nog meer dan andere soortgroepen, zoals vogels en nachtvlinders, staat het 
Kennemerstrand bekend om zijn rijke plantengroei. Er zijn bijna 400 soorten hogere 
planten gemeld uit het gebied, waaronder meer dan 40 Rode Lijst-soorten. In het boek 
“Natura 2000-gebieden, Zee en kust” van Janssen en Schaminée (2009) staat het 
Kennemerstrand al beschreven als “de soortenrijkste duinvalleivegetatie van de 
vastelandskust”. Deze soortenrijkdom hangt nauw samen met de uitzonderlijke abiotiek: 
vers, kalkrijk maar verder voedselarm zand op een kunstmatig afgesnoerde strandvlakte,
met daarbij een permanente kwel van kalkrijk grondwater vanuit het achterliggende 
duinmassief van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). Die kwelstroom kwam 
pas goed op gang na het stopzetten van de waterwinning in de Kennemerduinen, dat 
heel toevallig gelijktijdig met de aanleg van het Kennemerstrand samenviel. Een andere 
belangrijke factor voor de soortenrijkdom is het extensieve maar toch nauwkeurige 
natuurbeheer, dat de afgelopen 15 jaar door de vrijwilligers van de Vrienden van het 
Kennemerstrand is uitgevoerd. Hierbij is in feite de aloude rol van de mens in de natuur 
nagebootst, zodat het gebied niet helemaal dicht kon groeien tot een gesloten wilgenbos,
maar een mozaïek is ontstaan van bloemrijke duinvalleien, rietkragen, grijze duinen met 
kruidenvegetatie, en ook duinstruweel. De hoop en verwachting bestaat dat het 
Kennemerstrand kan fungeren als brongebied, van waaruit het herstelde achterliggende 
duingebied kan worden herkoloniseerd. 

Figuur 1: Veld met ratelaar (foto: Jaco Diemeer).

Hieronder worden de highlights van de flora beschreven, in taxonomische volgorde 
conform de Heukels’ Flora van Nederland (Van der Meijden, 2005). Een volledige 
soortenlijst (met latijnse namen) staat in de bijlage. 
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In de tekst wordt de status van de soort in Nederland aangegeven: RL betekent: soort 
staat op de nationale Rode Lijst, als zijnde: GEvoelig, KWetsbaar, BEdreigd of Ernstig 
Bedreigd.

Varens en paardenstaarten

Addertong is in 2016 ontdekt langs een plagstrook op de Oostbaan, ongeveer 7 
exemplaren groeiend en ook deels bloeiend tussen zijn dubbelganger als kiemplant, 
groenknolorchis. Addertong kan zich via de fijne sporen hebben gevestigd vanuit het 
achterliggende NPZK, waar het echter ook zeldzaam is.

Schaafstro x vertakte paardenstaart, ook wel vertakt schaafstro genoemd, komt 
plaatselijk algemeen voor op droge zandige plekken, zoals in de nieuw aangelegde 
zeereep, langs de houten trap bij de IJmuiderslag, maar ook op het grote parkeerterrein 
aan de noordkant.

Bonte paardenstaart (RL: KW) heeft een grote groeiplaats van meer dan 100 m2 in het 
natte zuidelijke deel, en een kleine op de Westbaan. Overige meldingen betreffen 
waarschijnlijk vertakt schaafstro. Bonte paardenstaart kan via sporen afkomstig zijn uit 
het naburige NPZK, waar het in enkele duinvalleien groeit, vooral in het Houtglop maar 
ook in het Zuider- en Noordervlak en bij het Duinmeer.

Gewone eikvaren komt vrij algemeen voor in de duintjes onderaan de oude zeereep, daar
waar vroeger de strandhuisjes hebben gestaan. Eikvaren en Blauwe zeedistel vormen 
hier een aparte combinatie!

Tongvaren groeit met 1 exemplaar onder duinstruweel langs de Oostbaan. Het 
terrestrisch voorkomen van tongvaren in de duinen is mogelijk uniek!

Moerasvaren groeit op een oppervlak van ca. 25 m2 in het drasse rietland aan de 
zuidkant van het meer. Deze vondst was een grote verrassing, omdat Moerasvaren in de 
duinen een grote zeldzaamheid is. Alleen op Ameland, in het Zwanenwater en in de 
Amsterdamse waterleidingduinen (Eiland van Rolvers) is deze soort ook aangetroffen.

Zoutgras tot Zomerklokje

Schorrenzoutgras (RL: KW) komt met enkele exemplaren voor in de vochtige vallei te 
midden van allerlei “zoete” soorten zoals parnassia en groenknolorchis. Mogelijk 
profiteert deze soort nog van de aanwezige “salt spray”.

Moeraszoutgras komt in sommige jaren, zoals 2016, met honderden exemplaren voor, in 
andere jaren, zoals 2017, is het juist behoorlijk zoeken geblazen.

De eerste groenknolorchis of Sturmia (RL: BE) is in 2006 voor het eerst ontdekt en heeft 
zich uitgebreid tot ongeveer 8000 exemplaren in 2017! Het Kennemerstrand is voor deze
habitatrichtlijnsoort dus van internationaal belang, en herbergt een van de grootste 
populaties van Nederland en (dus) ver daarbuiten. Het merendeel groeit in het altijd 
natte Zuidvlak tussen mossen als puntmos en diknerfmos, een kleiner deel groeit meer 
noordelijk op drogere, minerale standplaatsen, waaronder ook vrij talrijk op plagplekken 
die na 2010 zijn ontstaan. Het beheer van deze soort is gericht op het regelmatig in 
ruimte en tijd laten ontstaan van nieuwe plagplekken, zodat er altijd gunstige 
omstandigheden zijn waaronder zij kan pionieren. Elders in het NPZK is nog geen 
groenknolorchis waargenomen, waarschijnlijk is dat een kwestie van tijd gezien de 
uitgebreide herstelmaatregelen inclusief het herstel van de grondwaterstand, die hier 
hebben plaatsgevonden.
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Moeraswespenorchis (RL: KW) was tot in de jaren 1990 een uiterst zeldzame soort in het
NPZK, totdat de waterwinning werd gestaakt en het Kennemerstrand werd aangelegd, 
alwaar ze zich al snel vestigde. Inmiddels groeien er vele duizenden exemplaren die het 
gebied in juli een witte waas geven.

Brede wespenorchis groeit op enkele plekken in het gebied, namelijk op het duintje in de 
Oostervallei en langs het fietspad. Het betreft hier de gewone ondersoort en dus niet de 
Duinwespenorchis.

Honingorchis of Herminium of (zeer oude naam) kleine orchis (RL: EB) kwam heel 
vroeger verspreid voor in de duinen, maar is daar vrijwel uitgestorven, op een plek in het
met strandzand opgespoten Lauwersmeer na. In de naburige duinen kwam ze in de jaren
1990 nog voor in het Noordhollands duinreservaat (Reggers Sandervlak) en in Midden 
Herenduin (Noordervlak). Hier heeft ze tot het jaar 2000 bloeiend gestaan, waarna ze 
door de stijgende grondwaterstand is verdwenen. Het Kennemerstrand is in 1993/94 
aangelegd; de afstand van het Noordervlak tot het Kennemerstrand is 1500 meter. Ze 
heeft dus zeven jaar tijd gehad om zich over die afstand te verspreiden, waarna ze 
wellicht jarenlang (onder struweel?) onopgemerkt is gebleven, tot de eerste vondst in 
2014. Sindsdien is het aantal jaarlijks ruim verdubbeld tot ongeveer 800 exemplaren in 
2017! Het beheer voor deze soort onderscheidt zich niet van het normale maaibeheer 
van vochtige duinvalleien. Het valt dan ook te verwachten dat de Honingorchis zich ook 
in de rest van het NPZK, en hopelijk daarbuiten, zal kunnen hervestigen.

Bosorchis, een ondersoort van de Gevlekte orchis, komt in sommige jaren met een enkel 
exemplaar voor, zowel aan de oost- als aan de westkant van het meer.

Vleeskleurige orchis (RL: KW) was rond het jaar 2000 een van de eerste bijzondere 
duinvalleisoorten die zich in het gebied hebben gevestigd.  Voorheen was het een uiterst 
grote zeldzaamheid in de regio, bijvoorbeeld 1 exemplaar bij het Vogelmeer in 1975! De 
populatie op het Kennemerstrand is, na jarenlang op ongeveer 150 exemplaren te 
hebben gezeten, inmiddels teruggelopen tot enkele tientallen. De reden hiervoor is 
onduidelijk, in tegenstelling tot de groenknolorchis heeft de vleeskleurige orchis niet 
positief gereageerd op de plagstroken.

Rietorchis kwam begin van deze eeuw voor met duizenden bloeiende planten, maar is net
als de vleeskleurige achteruitgegaan. Eveneens om onduidelijke redenen.

Hondskruid komt met 1 exemplaar voor aan de oostkant van het Heivlinderduin. In 2017 
is de bloeiwijze afgebeten (door een damhert of konijn?). Ook groeien er enkele 
exemplaren op twee plekken op het grote parkeerterrein; deze hebben een grotere 
bloeiwijze en een vroegere bloei, en behoren dus mogelijk tot een andere vorm of 
ondersoort.

Bijenorchis groeit of groeide met 1 exemplaar eveneens aan de oostkant van het 
Heivlinderduin, en daarnaast met tientallen exemplaren op drie plekken op het grote 
parkeerterrein. Een verdere toename lijkt haast onvermijdelijk.

Welriekende salomonszegel heeft zich, vooral na de plag- en rooimaatregelen, fors 
uitgebreid, waarschijnlijk doordat vogels de bessen hebben verspreid.

Zomerklokje (1 ex.) in het natte Zuidvlak.
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Russen, biezen, zeggen en grassen

Paddenrus komt op enkele plekken talrijk voor. Rechte rus komt plaatselijk massaal voor,
vooral aan de zuidkant van het gebied.

Zeerus (RL: KW) komt op twee plekken in het Zuidvlak voor met enkele pollen. Ze lijkt 
hier in de kalkrijke duinvallei geen massavegetatie te kunnen ontwikkelen. Eerder al 
kwam Zeerus voor in het zuidelijker gelegen gebied van Natuurmonumenten, ook wel de 
Slufter genoemd. Dit zijn de enige groeiplaatsen in de wijde omtrek.

Tengere rus komt vegetatievormend voor op het pad van de noordelijke Westbaan. Het is
daar, samen met armbloemige waterbies en stippelzegge, een echte tredplant.

Veenpluis was een grote verrassing toen het in 2015 in het Zuidvlak werd ontdekt. Deze 
soort staat bekend als kalkmijdend, wat in het buitenland niet overal het geval is. 
Waarschijnlijk betreft het de enige groeiplaats in Nederland in een kalkrijke duinvallei, 
waar ze groeit te midden van soorten als zeegroene zegge en goenknolorchis.

Armbloemige waterbies (RL: BE) was lange tijd uitgestorven in de duinen van Zuid-
Kennemerland en ver daarbuiten, tot ze omstreeks 2005 werd ontdekt op het 
Kennemerstrand. Inmiddels groeit het over enkele kilometers bedekkend over de paden, 
waar het de tredplant bij uitstek is. Ook in het aangrenzende NPZK (Zuidervlak) is het 
weer opgedoken.

Slanke waterbies is op een enkele plek op de Rietbaan ten oosten van het meer 
gevonden.

Borstelbies is weliswaar afgenomen maar komt nog jaarlijks spaarzaam voor op de 
paden. Deze soort pioniert graag op plagplekken.

Platte bies (RL: BE) is in 2014 ontdekt in het natte Zuidvlak, waar ze in 2017 niet meer 
gevonden werd onder een welig uitgroeiende Moerasrolklaver, maar waarschijnlijk nog 
wel aanwezig is. Dit is de meest noordelijke vondst in een kalkrijke duinvallei. Pas in de 
duinen zuidwaarts van Hoek van Holland komt de soort weer voor, en daar plaatselijk 
talrijk.

Galigaan (RL: KW) komt op een plek voor in het Grote vlak. Kiemende galigaan in een 
duinvallei is een zeer zeldzaam verschijnsel. De laatste jaren wordt de galigaan 
consequent niet meegemaaid, waardoor er jaarlijks enkele bloeistengels verschijnen. De 
planten worden hier, wellicht door de salt spray, nauwelijks hoger dan een halve meter. 
Dichtstbijzijnde groeiplaatsen zijn de Nora-vallei bij Noordwijk, en het Noordhollands 
duinreservaat (De Kil).

Knopbies (RL: BE) was zo goed als uitgestorven in het NPZK, er restten nog een paar 
stokoude pollen. Vrij kort na de afsnoering van het Kennemerstrand dook de soort er op, 
en werd aanvankelijk met fluwelen handschoenen beheerd. Na ruim 10 jaar kiemt de 
soort echter nog steeds en onstaan er plaatselijk massavegetaties van oude horsten 
Knopbies, waar bijna geen andere soorten tussen kunnen groeien. Daarom worden de 
jonge knopbiesvegetaties tegenwoordig (deels) jaarlijks gemaaid, waardoor het kleine 
polletjes blijven. De oude horsten zijn trouwens wel van levensbelang voor de zeer 
zeldzame knopbiesparelmot. Inmiddels is knopbies ook in het aangrenzende NPZK 
(Houtglop, Zuidervlak) weer opgedoken.
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Figuur 2: Knopbies (foto: Jaco Diemeer).

Vlozegge (RL: BE) kwam heel lang geleden verspreid voor in de duinen, maar is vrijwel 
overal uitgestorven als gevolg van ontginning, verdroging en verruiging. De vondst op 
het Kennemerstrand was een grote verrassing, omdat het de enige groeiplaats betreft in 
een kalkrijke duinvallei (misschien uitgezonderd de Schotsman in het Veerse meer). 
Dichtstbijzijnde plekken aan de kust zijn het Zwanenwater (daar groeiend tussen de 
dophei) en Goeree. De soort doet het uitstekend op het Kennemerstrand en de populatie 
van enkele honderden polletjes groeit nog steeds. Het lijkt een kwestie van tijd dat ze 
ook het achterliggende NPZK herkoloniseert.

Blauwe zegge is een soort van zure veen- en zandgronden en van ontkalkte duinvalleien.
Toch komt deze soort op een plek voor in het natte Zuidvlak.

Zeegroene zegge is samen met dwergzegge de algemeenste zegge van het 
Kennemerstrand; de eerste groeit in grote plakkaten van bij elkaar honderden vierkante 
meters, de laatste met duizenden polletjes.

Oeverzegge groeit liefst in voedselrijke omstandigheden, waar ze fors kan uitgroeien. Op 
de Oostbaan staan enkele tientallen sprieten, die blijkens de vorm van het tongetje 
(duimvormig) deze soort betreffen.

Hoge cyperzegge: een enkel exemplaar in de natte Zuidvlakte.

Kwelderzegge: een handvol schriele plantjes in het Grote vlak. Het is hier blijkbaar niet 
zilt genoeg (meer). De dichtstbijzijnde groeiplaatsen zijn Bergen aan Zee (De Kerf) en 
Voorne (Groene strand).

Zilte zegge staat al met honderden pollen op het Kennemerstrand, vooral in de 
Zuidvlakte, en neemt nog steeds toe. 

Stippelzegge (RL: GE) is in heel Europa zeer zeldzaam. In Nederland zijn er een handvol 
vindplaatsen, waarvan de enige andere aan de kust die op Schiermonnikoog is. De grote 
zeldzaamheid is een raadsel, mede doordat de soort het op het Kennemerstrand goed 
doet, althans niet achteruit lijkt te gaan. De populatie bestaat hier uit enkele honderden 
pollen, vooral op het pad van de noordelijke Westbaan. Hier groeit stippelzegge als 
uitgesproken tredplant. Ze wordt nogal eens verward met de zilte zegge, die echter veel 
grotere pollen vormt en waarvan de urntjes 45 graden afstaan, bij stippelzegge is dat 
haaks afstaand.
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Pluimzegge komt met tientallen polletjes als kiemplant voor op de Oostbaan. Herkenbaar
onder andere aan de zwarte poot. In het verleden stond hier in de buurt een oude pol, 
die vermoedelijk onder het struweel verdwenen is. Ook in de Slufter staat nog een oude 
pol.

Ruw gierstgras is een landelijk zeer zeldzame soort, die alleen in de duinstreek voorkomt 
en daar plaatselijk massaal in het zeedorpenlandschap groeit. Is begin mei kortstondig te
bewonderen op het Heivlinderduin, mogelijk ook op de andere grijze duintjes.

Kamgras (RL: GE) komt met enkele pollen voor op de diverse paden.

Bevertjes (RL: KW) is in de duinstreek een (zeer) zeldzame soort geworden. Op het 
Kennemerstrand voelt deze soort zich steeds beter thuis, en had in 2017 een topjaar met
honderden pollen, verspreid over de Oost- en vooral Westbaan.

Knolbeemdgras komt voor op het Sileneduin, hier in de vivipare vorm.

Moerasbeemdgras komt vreemd genoeg voor in de droge berm langs het fietspad, aan de
rand van een duindoornstruweel. 

Laksteeltje komt met honderden exemplaren voor op het met puin verharde 
noordwestelijk deel van het parkeerterrein, maar ook langs de jachthaven.

Zachte haver komt met enkele pollen voor op de paden, vooral op de Westbaan.

Stijve windhalm is enkele jaren geleden aangetroffen op het droge duintje in de 
Oostervallei.

Pijpenstrootje (en tandjesgras) is in 2017 voor het eerst aangetroffen op de Westbaan (1
pol).

Ranonkels tot Parnassia

Egelboterbloem komt met enkele exemplaren voor in het Zuidvlak.

Poelruit komt voor op de noordelijke Rietbaan ten oosten van het meer.

Kleine ruit komt (nog?) voor bij de noordoostelijke ingang.

Sierlijke vetmuur of krielparnassia (RL: KW) heeft goed gereageerd op de plagprojecten, 
en komt jaarlijks in wisselend aantal verspreid door het gebied voor.

Oorsilene (RL: KW), nachtsilene en kegelsilene komen voor op het Noorderduintje, 
Sileneduin, Heivlinderduin en de Duintjes bij de houten trap. Het zijn echte 
zeedorpensoorten die in het open duin maar zelden voorkomen.

Echte koekoeksbloem is een zeldzaamheid in kalkrijke duinvalleien, maar komt op het 
Kennemerstrand met enkele tientallen exemplaren voor in het natte Zuidvlak.

Slanke mantelanjer (RL: KW) is landelijk zeer zeldzaam en komt in de duinstreek ook 
maar op een paar plekken voor. Ze groeit hier met honderden exemplaren op het 
parkeerterrein bij de jachthaven, bij de bushalte langs de Kennemerboulevard en langs 
het fietspad; in alle drie de gevallen in een zeedorpenachtig milieu te midden van soorten
als nachtsilene en wondklaver.
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Moerasbasterdwederik (RL: GE) komt in sommige jaren met duizenden exemplaren voor 
in het natte Zuidvlak, en in de drasse rietkraag langs het meer.

Figuur 3: Parnassia (foto: Jaco Diemeer)

Parnassia (RL: KW) was in de vorige eeuw grotendeels uitgestorven in de duinen waar 
waterwinning plaatsvond. In het NPZK had ze nog enkele bolwerkjes in valleien als 
Houtglop en Zuidervlak. Na het stopzetten van de waterwinning is ze weer explosief 
teruggekomen. Zo ook op het Kennemerstrand, waar in juli tot oktober er duizenden in 
bloei te bewonderen zijn.

Viooltjes tot zeekool

Maarts viooltje is aangetroffen op het noordelijk deel van de Westbaan, ruig viooltje op 
het Hooiveld.

Zeewolfsmelk (RL: KW) staat op diverse plekken in de nieuw aangelegde zeereep is 
neemt daar nog steeds toe. De bedreigde status lijkt ook landelijk gezien niet meer aan 
de orde.

Geelhartje (RL: KW) is een plantje van kalkrijke bodems in de duinen en het binnenland. 
Op het Kennemerstrand is het waarschijnlijk de algemeenste soort, die jaarlijks met 
honderdduizenden kiemplantjes opkomt. Dit is te danken aan de invloed van het 
maaibeheer maar komt vooral ook door de aanwezigheid van grote en kleine ratelaar, die
de verstikking door duinriet en witbol enorm hebben teruggebracht.

Hokjespeul is een soort die vooral bekend is van Zuid-Limburg. Verrassend genoeg is ze 
op twee plekken op het grote parkeerterrein aan de noordkant opgedoken, waar ze 
ondanks berijding en jaarlijks afmaaien gewoon standhoudt.

Moeraslathyrus is al een zeldzaamheid in de regio, maar een grote zeldzaamheid in de 
hele duinstreek. Ze dook hier op een atypische plek op, namelijk in een tamelijk droog 
duindoornstruweel langs het Lage pad aan de zuidwestkant.

Zeelathyrus (RL: GE) groeit met een tiental exemplaren tussen de verharding langs de 
jachthaven; in het verleden ook in de nieuwe zeereep vlakbij de Zuidpier.
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Aardbeiklaver is bezig aan een enorme opmars op het Kennemerstrand, waar ze in juli en
augustus hele plakkaten roze kleurt.

Wondklaver (RL: KW) groeit samen met o.a. drie silenesoorten op locaties met een 
zeedorpenlandschap, zoals het Noorder- en Sileneduintje en het Heivlinderduin. Bijzonder
is een voormalig embryonaal duintje in het Zuidvlak waar ze al jaren samen met 
parnassia op groeit.

Gewone vleugeltjesbloem (RL: GE) behoort tot de algemenere soorten van het gebied, en
is een van de vroegst bloeiende soorten: vanaf april bloeit ze in zowel de blauwe, witte 
als roze uitvoering.

Gewone agrimonie (RL: GE) komt tot dusver slechts met een exemplaar voor op het 
grote parkeerterrein nabij de klimtoren. In de achterliggende Duinen van Velsen is ze 
plaatselijk vrij algemeen. De soort wordt waarschijnlijk verspreid met de vacht van 
honden; daar is op het Kennemerstrand echter nog weinig van te merken!

Bosaardbei (RL: GE) komt op enkele plekken verspreid voor, en is in de halfschaduw van 
het struweel waarschijnlijk nog meer aanwezig.  

Wegedoorn is in de regio een vrij schaarse duinstruik, veel schaarser dan bijvoorbeeld op
Voorne. Hier staat ze op enkele plekken in de oude zeereep en met een exemplaar langs 
de Westbaan.

Ruige scheefkelk komt soms met tientallen exemplaren maar onbestendig voor aan de 
noordkant van het gebied, namelijk op en nabij het Sileneduintje. 

Zeekool komt al jaren voor in een hoek van de jachthaven, samen met zeevenkel, 
zeewolfsmelk, zeeraket en strandbiet. Het blijft vooralsnog bij een exemplaar.

Dwergbloem tot walstro

Dwergbloem (RL: BE) was decennialang uitgestorven in de duinstreek van Zuid-
Kennemerland en ver daarbuiten, vooral als gevolg van de waterwinning. Na de 
plagprojecten rond 2010 is ze eerst in de Oostervallei verschenen, waar ze inmiddels met
vele duizenden plantjes staat, maar ze verspreidt zich de laatste jaren ook over geplagde
stroken op de Oostbaan. Naar verwachting kan deze soort gemakkelijk terugkeren in het 
achterliggende, herstelde Nationaal park.

Figuur 4: Teer guichelheil (foto: Jaco Diemeer).
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Voor teer guichelheil (RL: KW) geldt vrijwel hetzelfde als wat bij dwergbloem staat 
beschreven, al kwam ze wel nog/weer op enkele plekken in de Amsterdamse 
waterleidingduinen voor. Op het Kennemerstrand heeft ze zich rond 2005 gevestigd, en 
is hier nu op een tiental plekken aanwezig, vrijwel alle in het natte Zuidvlak. Het grootste
plakkaat is ongeveer 300 m2! Inmiddels (zomer 2017) is ze ook voor het eerst weer in 
het achterliggende Nationaal park herontdekt, namelijk in het Zuidervlak in Duin & 
Kruidberg.

Gulden sleutelbloem (RL: KW) staat aan de westkant van het Heivlinderduin.

Rond wintergroen (RL: KW) staat te boek als een soort van wat rijpere duinvalleien. Op 
het Kennemerstrand is ze voor het eerst ontdekt langs en onder struweel op de 
Westbaan, later ook op diverse plekken langs de Oostbaan. De grootste plek is ongeveer 
50 m2 en telt soms honderden bloeiende planten. Een recente ontwikkeling is dat ze 
opduikt op vrijwel alle kopjes (voormalige embryonale duintjes) in het natte Zuidvlak.

Ruw walstro is een typische soort van kalkrijke vochtige duinvalleien; op het 
Kennemerstrand is ze vrij algemeen en neemt ze van jaar tot jaar verder toe.

Gentianen tot melkdistel

Bitterling is een soort die recentelijk sterk is toegenomen in vochtige duinvalleien van 
Zuid-Kennemerland, bijvoorbeeld in het Houtglop en het Zuidervlak. Zo ook op het 
Kennemerstrand, waar vaak lastig onderscheid is te maken tussen de zomer- en 
herfstbitterling. Volgens Ruud van der Meijden, die in 2004 het Kennemerstrand bezocht,
gaat het hier ook om een hybridenzwerm.

Fraai, echt en strandduizendguldenkruid komen alle drie voor, waarbij de eerste twee 
wat meer onbestendig dan de laatste, die veruit het algemeenst is.

Figuur 5: Slanke gentiaan (foto: Jaco Diemeer).

Slanke gentiaan (RL: KW) is ook een soort die in de achterliggende duinen op het randje 
van uitsterven heeft gestaan als gevolg van de waterwinning. Na het staken hiervan is de
soort hier sterk teruggekomen en gedijt goed in begraasde valleien, die kortgegraasd de 
nazomer ingaan en waarbij het vee de bittere gentiaantjes ongemoeid laat. Op het 
Kennemerstrand is het inmiddels een algemene soort geworden die zoals zoveel soorten 
profiteert van het maaibeheer van de vrijwilligers en van de grasetende ratelaars.
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Gele maskerbloem is in de zomer van 2017 aangetroffen aan de zuidoostkant van het 
meer: ongeveer 300 exemplaren op een m2. De soort is toen door een vrijwilliger 
uitgeroeid uit angst voor verdere woekering van deze exoot.

Kleine (RL: GE) en grote ratelaar kleuren in de zomermaanden de gemaaide banen geel, 
en later bruin. Dankzij de parasitaire leefwijze op grassen van deze twee, kunnen 
soortjes als geelhartje, gentiaan en vleugeltjesbloem hier zo massaal floreren. Ook 
houden ze de biomassa laag. Ratelaars zijn dus de vriend van de beheerder!

Kleverige ogentroost, stijve ogentroost (RL: GE) en rode ogentroost (RL: GE) komen alle 
drie voor, waarbij de eerste meer onbestendig, de tweede het algemeenst en de derde 
vooral langs de paden aan de noordkant.

Figuur 6: Bitterkruidbremraap (foto: Jaco Diemeer).

Walstrobremraap en bitterkruidbremraap komen beide jaarlijks in het gebied voor; de 
eerste, vooral een soort van het open duin, meestal met enkele exemplaren; de laatste, 
een echte zeedorpensoort, soms wel met een honderdtal. 

Moeraskartelblad (RL: KW) heeft zich rond 2010 in het gebied gevestigd, en kleurt nu 
vanaf april hele velden paars-roze, vooral op het Zuidvlak. Op deze plekken is vrijwel 

-- 20 --



geen stengel riet meer aanwezig, want moeraskartelblad heeft eenzelfde parasitair effect 
op riet als ratelaar op andere grassen. Dat is zeer gunstig voor bijvoorbeeld de 
groenknolorchis, die juist hier een bolwerk heeft. Recentelijk is dit kartelblad in 
verschillende andere valleien in het NPZK verschenen, zoals de Zanderij in Middenduin. 
Waarschijnlijk worden de zware zaden getransporteerd met maaimachines. De 
dichtstbijzijnde groeiplaatsen waren voorheen het Zwanenwater en Voorne.

Blauwe waterereprijs is een grote zeldzaamheid in de regio. Groot was daarom de 
verbazing dat deze soort omstreeks 2000 op het Kennemerstrand opdook. Nog steeds 
staan er jaarlijks nog wat exemplaren in de Pyrolavallei.

Zeevenkel (RL: GE) komt voor rond de jachthaven en voorheen (nog?) in de nieuwe 
zeereep nabij de Zuidpier.

Dodemansvingers (RL: GE) werd rond 2010 ontdekt langs een pad door de zogenaamde 
Slufter ten zuiden van het Kennemerstrand, en was enkele jaren geleden nog aanwezig. 
Het is de vraag of de soort hier nog steeds groeit tussen het inmiddels hoge 
duindoornstruweel. De dichtstbijzijnde groeiplaats is bij de veerpont over het 
Noordzeekanaal bij Velsen.

Zilt torkruid (RL: KW) is in de regio waarschijnlijk beperkt tot het Kennemerstrand, en 
dan met name tot het natte Zuidvlak. Dichtstbijzijnde groeiplaatsen zijn Voorne en Texel.

Driedistel (RL: GE) komt met een enkel exemplaar voor in de Duintjes onderaan de 
houten trap. In het achterliggende duingebied vrij algemeen.

Moerasmelkdistel is de reus onder de inheemse flora, en is vooral bekend van natte 
rietruigtes. In duinvalleien is het een grote zeldzaamheid; op het Kennemerstrand groeit 
er een honderdtal aan de zuidwestkant van het meer, en verder een aantal verspreid 
door het gebied.
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Jaco Diemeer (jacodiemeer@gmail.com)
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Overzicht voorkomen plantensoorten Kennemerstrand 2003 – 2017

Bronnen:

2003: Inventarisatie Kennemerstrand, flora, fauna, avifauna. Jaco Diemeer & Cees Plug, 24 juli 2004

2008: Flora onderzoek Kennemerstrand. Lily de Boer, Haarlem, najaar 2008.

2017: geactualiseerde inventarisatielijst Jaco Diemeer, Maarten Bongertman en Joop Mourik, 2017

WETENSCHAPPELIJKE NAAM NEDERLANDSE NAAM 2003 2008 2017

Achillea millefolium Gewoon duizendblad X X

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie X

Agrostis capillaris Gewoon struisgras X

Agrostis gigantea Hoog struisgras X

Agrostis stolonifera Fioringras X X

Aira caryophyllea Zilverhaver X

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree X

Allium vineale Kraailook X

Alnus glutinosa Zwarte els X X

Ambrosia psilostachya Zandambrosia B X

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje X

Ammophila arenaria Helm X X

Anacamptis pyramidalis Hondskruid X

Anagallis arvensis Rood guichelheil X

Anagallis tenella Teer guichelheil C X

Anchusa officinalis Gewone ossetong X

Anchusa x baumgartenii Gewone x Geelwitte ossetong X

Angelica archangelica Grote engelwortel A

Angelica sylvestris Gewone engelwortel X X

Anisantha sterilis IJle dravik X X

Anisantha tectorum Zwenkdravik X X

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras X

Anthriscus caucalis Fijne kervel X

Anthriscus sylvestris Fluitekruid X

Anthyllis vulneraria Wondklaver F X

Apera interrupta Stijve windhalm X

Aphanes inexpectata Kleine leeuwenklauw X

Apium nodiflorum Groot moerasscherm X

Arabidopsis thaliana Zandraket X X

Arabis hirsuta s hirsuta Ruige scheefkelk s.s. D X

Arctium minus Gewone klit X

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur X X

Arrenatherum elatius Glanshaver X

Artemisia campestris s maritima Duinaveruit F X

Artemisia vulgaris Bijvoet X X

Asparagus officinalis s officinalis Tuinasperge X

Asplenium scolopendrium Tongvaren X

Aster tripolium Zulte X X
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Aster x versicolor Herfstaster X

Atriplex prostrata Spiesmelde X X

Baldellia repens Kruipende moerasweegbree A

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid X

Bellis perennis Madeliefje X X

Berula erecta Kleine watereppe X X

Beta vulgaris s maritima Strandbiet X

Betula pendula Ruwe berk X X

Betula pubescens Zachte berk X

Blackstonia perfoliata Bitterling X G X

Blysmus compressus Platte bies X

Bolboschoenus maritimus Heen X X

Briza media Bevertjes F X

Bromus hordeaceus Zachte dravik X X

Bryonia dioica Heggenrank X

Cakile maritima Zeeraket X X

Calamagrostis epigejos Duinriet X X

Cardamine hirsuta Kleine veldkers X

Cardamine pratensis Pinksterbloem X

Carduus crispus Kruldistel X

Carex arenaria Zandzegge X X

Carex distans Zilte zegge E X

Carex disticha Tweerijige zegge X

Carex extensa Kwelderzegge X

Carex flacca Zeegroene zegge X X

Carex hirta Ruige zegge X

Carex nigra Zwarte zegge X

Carex oederi s oederi Dwergzegge X F X

Carex otrubae Valse voszegge X X

Carex ovalis Hazezegge X

Carex panicea Blauwe zegge X X

Carex paniculata Pluimzegge X

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge X

Carex pulicaris Vlozegge D X

Carex punctata Stippelzegge D X

Carex riparia Oeverzegge X

Carex trinervis Drienervige zegge X

Carex x timmiana Zwarte x drienervige zegge X

Carlina vulgaris Driedistel X

Catabrosa aquatica Watergras X

Centaurea jacea Knoopkruid X

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid X X X

Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid E X

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid X X

Centuculus minimus Dwergbloem X

Cerastium arvense Akkerhoornbloem X

Cerastium diffusum Scheve hoornbloem X
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Cerastium fontanum s vulgare Gewone hoornbloem X X

Cerastium semidecandru Zandhoornbloem X X

Chamerion angustifolium Wilgeroosje X

Chenopodium album Melganzevoet X X

Chenopodium ficifolium Stippelganzevoet X

Chenopodium polyspermum Korrelganzvoet X

Chenopodium rubrum Rode ganzevoet X

Cirsium arvense Akkerdistel X X

Cirsium vulgare Speerdistel X X

Cladium mariscus Galigaan X C X

Cochlearia danica Deens lepelblad X

Convolvulus arvensis Akkerwinde X

Convolvulus sepium Haagwinde X X

Convolvulus soldanella Zeewinde E X

Conyza candensis Canadese fijnstraal X X

Corispermum intermedium Smal vlieszaad X X

Cornus sanguinea Rode kornoelje X

Cotoneaster Dwergmispel (G) X

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn X

Crepis capillaris Klein streepzaad X

Cynoglossum officinale Veldhondstong X X

Cynosurus cristatus Kamgras X X

Dactylis glomerata Kropaar X X

Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis X E X

Dactylorhiza incarnata s coccinea Steenrode orchis X

Dactylorhiza maculata s fuchsii Bosorchis B X

Dactylorhiza majalis s praetermissa Rietorchis X F/G X

Danthonia decumbens Tandjesgras X

Daucus carota Peen X X

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool X X

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren X

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren X

Echinodorus ranunculoides Stijve moerasweegbree X

Echium vulgare Slangekruid X X

Elaeagnus Olijfwilg (G) X

Eleocharis palustris Gewone waterbies X X

Eleocharis quinqueflor Armbloemige waterbies X B X

Eleocharis uniglumis Slanke waterbies X

Elytrigia atherica Zeekweek X

Elytrigia juncea s boreoatlantica Biestarwegras X

Elytrigia repens Kweek X X

Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje X X

Epilobium palustre Moerasbasterdwederik X X

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik X X

Epipactis helleborine Brede wespenorchis X

Epipactis palustris Moeraswespenorchis X F X

Equisetum arvense Heermoes X X
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Equisetum hyemale Schaafstro X

Equisetum palustre Lidrus X

Equisetum variegatum Bonte paardestaart X

Erigeron acer Scherpe fijnstraal X X

Eriophorum angustifolium Veenpluis X

Erodium cicutarium Gewone reigersbek s.l. X X

Erodium lebelii Kleverige reigersbek X

Erophila verna Vroegeling X

Eryngium maritimum Blauwe zeedistel G X

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts X

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid X X

Euphorbia esula Heksenmelk s.l. X

Euphorbia paralias Zeewolfsmelk E X

Euphrasia stricta Stijve ogentroost X

Euphrasia stricta s tetraquetra Vierrijige ogentroost G

Fallopia convolvus Zwaluwtong X

Fallopia dumetorum Heggenduizendknoop X

Festuca arenaria Duinzwenkgras X X

Festuca filiformis Fijn schapegras X

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras X

Festuca ovina Hard zwenkgras X

Festuca pratensis Beemdlangbloem X

Festuca rubra Rood zwenkgras s.s. X X

Ficaria verna Speenkruid X

Filipendula ulmaria Moerasspirea X

Fragaria vesca Bosaardbei X

Galium aparine Kleefkruid X X

Galium mollugo Glad walstro X X

Galium palustre Moeraswalstro X

Galium uliginosum Ruw walstro X X

Galium verum Geel walstro X

Galium x pomeranicum Geelwit walstro X

Gentianella amarella Slanke gentiaan X F X

Geranium molle Zachte ooievaarsbek X X

Geranium robertianum Robertskruid X

Geum urbanum Geel nagelkruid X

Glaux maritima Melkkruid X G X

Glyceria fluitans Mannagras X

Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem X X

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem X

Helianthus annuus Zonnebloem X

Helictotrichon pubescens Zachte haver X X

Heracleum mantegazzianum Reuzenbereklauw X

Heracleum sphondylium Gewone bereklauw X

Herminium monorchis Honingorchis X

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid X X

Hieracium pilosella Muizenoor X
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Hieracium umbellatum Schermhavikskruid X X

Hippophae rhamnoides Duindoorn X X

Holcus lanatus Gestreepte witbol X X

Honckenya peploides Zeepostelein X X

Hordeum jubatum Kwispelgerst X

Hordeum murinum Kruipertje X X

Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel X X

Hypericum maculatum Kantig hertshooi X

Hypericum perforatum Sint Janskruid X

Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi X

Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid X X

Ilex aquifolium Hulst X

Iris pseudacorus Gele lis X X

Isolepis setacea Borstelbies X X

Jacobaea vulgaris Jacobskruiskruid s.l. X

Jacobaea vulgaris s dunensis Duinkruiskruid X

Juncus alpinoarticulatus Rechte rus (incl. duinrus) X X

Juncus ambiguus Zilte greppelrus X

Juncus articulatus Zomprus X X

Juncus balticus Noordse rus X

Juncus bufonius Greppelrus X X

Juncus compressus Platte rus X

Juncus conglomeratus Biezeknoppen X

Juncus foliosus Gestreepte greppelrus X

Juncus gerardi Zilte rus X X

Juncus inflexus Zeegroene rus X

Juncus maritimus Zeerus X

Juncus subnodulosus Padderus X

Juncus tenuis Tengere rus X X

Koeleria macrantha Smal fakkelgras X X

Lactuca serriola Kompassla X X

Lamium purpureum Paarse dovenetel X

Lathyrus japonicus Zeelathyrus C X

Lathyrus pratensis Veldlathyrus X

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand X

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand X X

Lepidium draba Pijlkruidkers X

Leymus arenarius Zandhaver X X

Ligustrum ovalifolium Haagliguster X

Ligustrum vulgare Wilde liguster X

Linaria vulgaris Vlasbekje X

Linum catharticum Geelhartje X F X

Liparis loeselii Groenknolorchis C X

Lolium perenne Engels raaigras X X

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie X

Lotus corniculatus Gewone rolklaver X X

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver X
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Lycopus europaeus Wolfspoot X X

Lysimachia thyrsiflora Viltig basterwederik X

Lythrum salicaria Grote kattestaart X X

Malus sylvestris Appel X

Medicago falcata Sikkelklaver X X

Medicago lupulina Hopklaver X X

Medicago x varia Bonte luzerne X

Melilotus albus Witte honingklaver X X

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver X

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver X X

Mentha aquatica Watermunt X X

Milium vernale Ruw gierstgras X X

Molinia caerulea Pijpenstrootje X

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje X

Myosotis laxa s cespitosa Zompvergeet-mij-nietje X

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje X

Myosotis scorpioides s scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje X

Nepeta cataria Wild kattekruid X

Odontites vernus s serotinus Rode ogentroost X X X

Oenanthe lachenalii Zilt torkruid X X

Oenothera biennis Middelste teunisbloem X

Oenothera glazioviana Grote teunisbloem X

Oenothera oakesiana Duinteunisbloem X

Ononis repens s repens Kruipend stalkruid X X

Ophioglossum vulgatum Addertong X

Ophrys apifera Bijenorchis X

Orobanche caryophyllac Walstrobremraap X

Orobanche picridis Bitterkruidbremraap C X

Papaver dubium Bleke klaproos X

Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost X X X

Parnassia palustris Parnassia X G X

Pastinaca sativa Gewone pastinaak X

Pedicularis palustris Moeraskartelblad X X

Persicaria amphibia Veenwortel X X

Petrorhagia prolifera Mantelanjer X

Phacelia tanacetifolia Phacelia X

Phalaris arundinacea Rietgras X

Phleum arenarium Zanddoddegras X X

Phragmites australis Riet X X

Picris hieracioides Echt bitterkruid X X

Plantago coronopus Hertshoornweegbree X X

Plantago lanceolata Smalle weegbree X X

Plantago major s intermedia Getande weegbree X

Plantago major s major Grote weegbree s.s. X X

Poa angustifolia Smal beemdgras X

Poa annua Straatgras X X

Poa bulbosa Knolbeemdgras X
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Poa compressa Plat beemdgras X

Poa palustris Moerasbeemdgras X

Poa pratensis Veldbeemdgras X

Poa trivialis Ruw beemdgras X

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X E X

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszege X X

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras X X

Polypodium vulgare Gewone eikvaren X

Populus alba Witte abeel X

Populus nigra x canadensis Zwart x Canadese populier X

Populus tremula Ratelpopulier X

Populus trichocarpa Zwarte balsempopulier X

Populus x canadensis Canadese populier X

Populus x canescens Grauwe abeel X

Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid X

Potentilla anserina Zilverschoon X X

Potentilla reptans Vijfvingerkruid X

Prunella vulgaris Gewone brunel X X

Prunus padus Vogelkers X

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers X

Prunus spinosa Sleedoorn X

Puccinellia distans s distans Stomp kweldergras s.s. X X

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes X X

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen X X

Ranunculus acris Scherpe boterbloem X

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem X

Ranunculus flammula Egelboterbloem X X

Ranunculus repens Kruipende boterbloem X X

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloe X X

Raphanus raphanistrum Knopherik X

Raphanus sativus Radijs X

Reseda lutea Wilde reseda X X

Rhamnus cathartica Wegedoorn X

Rhinanthus angustifoli Grote ratelaar X X

Rhinanthus minor Kleine ratelaar X F X

Rosa multiflora Veelbloemige roos X

Rosa rubiginosa Egelantier X

Rosa rugosa Rimpelroos X X

Rosa spinosissima Duinroosje X

Rubus caesius Dauwbraam X X

Rubus laciniatus Peterseliebraam X

Rumex acetosella Schapezuring X

Rumex conglomeratus Kluwenzuring X

Rumex crispus Krulzuring X X

Rumex hydrolapathum Waterzuring X X

Rumex maritimus Goudzuring X

Sagina apetala Tengere vetmuur X
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Sagina maritima Zeevetmuur X X

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur X E X

Sagina procumbens Liggende vetmuur X X

Salix alba Schietwilg X X

Salix caprea Boswilg X X

Salix cinerea Grauwe wilg X X

Salix fragilis Kraakwilg X

Salix purpurea Bittere wilg X

Salix repens Kruipwilg X X

Salix viminalis Katwilg X

Salsola kali Loogkruid X

Sambucus nigra Gewone vlier X X

Samolus valerandi Waterpunge X X

Saponaria officinalis Zeepkruid X

Saxifraga tridactylites Kandelaartje X

Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies X X

Schoenus nigricans Knopbies X F X

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid X X

Sedum acre Muurpeper X X

Sedum telephium Hemelsleutel X

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid X X

Senecio vulgaris Klein kruiskruid X X

Silene conica Kegelsilene X

Silene dioica Dagkoekoeksbloem X X

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem X X

Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem X

Silene nutans Nachtsilene E X

Silene otites Oorsilene C X

Silene vulgaris Blaassilene X X

Sinapis arvensis Herik X

Sisymbrium officinale Gewone raket X

Solanum dulcamara Bitterzoet X X

Solanum nigrum s nigrum Zwarte nachtschade X

Solidago gigantea Late guldenroede X

Sonchus arvensis Akkermelkdistel s.l. X X

Sonchus asper Gekroesde melkdistel X X

Sochus pleraceus Gewone melkdistel X

Sonchus palustris Moerasmelkdistel X

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes X

Spergularia marina Zilte schijnspurrie X

Stachys palustris Moerasandoorn X X

Stellaria media Vogelmuur X

Stellaria pallida Duinvogelmuur X

Symphytum officinale Gewone smeerwortel X

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid X

Taraxacum officinale s.l. Gewone paardenbloem X X

Taraxacum sec. erythrosperma Zandpaardenbloem X
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Taxus baccata Taxus X

Thalictrum flavum Poelruit X

Thalictrum minus Kleine ruit X

Thelypteris palustris Moerasvaren X

Thymus pulegioides Grote tijm X

Tragopogon pratensis s pratensis Gele morgenster X X

Trifolium arvense Hazepootje X X

Trifolium campestre Liggende klaver X

Trifolium dubium Kleine klaver X X

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver X X

Trifolium pratense Rode klaver X X

Trifolium repens Witte klaver X X

Triglochin maritima Schorrezoutgras X X

Triglochin palustris Moeraszoutgras X X

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille X X

Tussilago farfara Klein hoefblad X X

Typha angustifolia Kleine lisdodde X

Typha latifolia Grote lisdodde X X

Ulmus glabra Ruwe iep X

Urtica dioica Grote brandnetel X X

Verbascum phlomoides Keizerskaars X

Verbascum thapsus Koningskaars X

Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs X X X

Veronica arvensis Veldereprijs X

Veronica beccabunga Beekpunge X

Veronica catenata Rode waterereprijs X X

Veronica officinalis Mannetjesereprijs X

Veronica persica Grote ereprijs X

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal X

Vicia cracca Vogelwikke X

Viola curtisii Duinviooltje X

Vicia hirsuta Ringelwikke X

Vicia lathyroides Lathyruswikke X

Vicia sativa s nigra Smalle wikke s.s. X

Viola hirta Ruig viooltje X

Viola odorata Maarts viooltje X

Vulpia myuros Gewoon langbaardgras X X

abundantie aanduiding 2008:

G = dominant

F = codominant

E = abundant/frequent

D = occasional, verspreid aanwezig

C = local, plaatselijk aanwezig

B = rare, zeldzaam aanwezig
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Waarnemingen in de omgeving Kennemerstrand

WETENSCHAPPELIJKE NAAM NEDERLANDSE NAAM Waarneming

Angelica archangelica Grote engelwortel Jachthaven

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul P-terrein

Atriplex glabriuscula Kustmelde Jachthaven

Atriplex littoralis Strandmelde Jachthaven

Baldellia s. ranunculoides Stijve moerasweegbree Lang geleden

Beta vulgaris s. maritima Strandbiet Jachthaven

Berteroa incana Grijskruid P-terrein

Calystegia silvatica Gestreepte winde Onduidelijk

Catapodium marinum Laksteeltje P-terrein + jachthaven

Ceratochloa carinata Platte dravik Misschien slufter

Crambe maritima Zeekool Jachthaven

Crithmum maritimum Zeevenkel Jachthaven

Gaillardia x grandiflora Kokardebloem Jachthaven

Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokje Niet spontaan

Helianthus tuberosus Aardpeer Lang geleden

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Niet spontaan

Primula veris Gulden sleutelbloem Niet spontaan

Raphanus sativus Radijs Niet spontaan

Salix pentandra Laurierwilg P-terrein
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Orchideeën
Jos Lammers

Vanaf 2003 zijn waarnemingen gedaan van orchideeën op het Kennemerstrand. Het 
meest aansprekend zijn de soorten die er massaal voorkomen: de rietorchis en de 
moeraswespenorchis. Maar meer aansprekend zijn misschien de kleinodiën die vanaf het 
begin werden waargenomen en recenter een paar zeer bijzondere soorten.
In het volgende geef ik een systematisch overzicht van alle gevonden soorten in 
alfabetische volgorde en de aantallen in de verschillende jaren.

Anacamptis pyramidalis, hondskruid
We onderscheiden sinds kort naast het gewone hondskruid het laat-bloeiende 
duinhondskruid (var. dunensis) als aparte variëteit. 
Gewoon hondskruid werd voor het eerst gevonden aan de noordrand van het 
parkeerterrein in 2015, drie bloeiende planten. Deze werden eveneens in 2016 
aangetroffen. Midden op het parkeerterrein werd door Jaco Diemeer in 2016 één 
bloeiende plant gevonden.
Het duinhondskruid werd voor het eerst ontdekt tijdens de Werkgroep Europese 
Orchideeën (WEO) excursie op 1 juli 2015 bij het Heivlinderduin, één plant. Ook in 2016 
stond deze plant in bloei. Gezien de nabijheid van de grote groeiplaats in Wijk aan Zee 
zouden meer vondsten mogelijk kunnen worden. Ik denk daarbij ook aan de 
Sileneduintjes of langs het fietspad.

Dactylorhiza fuchsii, bosorchis
Drie planten van deze soort werden voor het eerst in 2003 ontdekt aan de Oostbaan in 
het toen daar aanwezige struikgewas (opgeschoten kruipwilg en liguster). Dit 
struikgewas is later verwijderd. De planten zijn daarna pas weer in 2007 en opnieuw in 
2008 gevonden om vervolgens weer te verdwijnen. In 2014 werden op die plek 2 
bloeiende planten gezien maar daarna niet meer.

Dactylorhiza incarnata, vleeskleurige orchis
De vleeskleurige orchis werd eveneens voor het eerst ontdekt in 2003 met een dertigtal 
planten in het gebied ten oosten van het Kennemermeer en een twintigtal planten aan de
noordwestkant van het meer (het Lage pad). De aantallen fluctueren heel sterk, niet in 
het minst omdat het terrein niet elk jaar systematisch afgezocht wordt, maar ook omdat 
planten na enige jaren bloei op een bepaalde plek verdwijnen. Aan het Lage pad is na 
2008 geen vleeskleurige orchis meer waargenomen.
De aantallen zijn inclusief de ondersoorten en varieteiten: subsp. lobelii (lobels 
duinorchis), var. dunensis (vleeskleurige duinorchis) en subsp. coccinea (steenrode 
duinorchis).
De vleeskleurige duinorchis groeit langs het Noorderpad. In 2007 en 2008 bloeiden daar 
zeker 50 planten. De aantallen namen daarna af tot vijf bloeiende planten in 2015 en nog
maar één in 2016.
De subsp. coccinea werd voor het eerst ontdekt in 2008 in één exemplaar in de natte 
zuidoost hoek. Daarna fluctueerden de aantallen sterk met een maximum aantal van 15 
in 2011 en geen enkele in 2014. In 2016 werden nog twee bloeiende planten gezien, 
maar de groeiplaats was sterk met riet dichtgegroeid!
We hopen dat na de grondige maaibeurt in november 2016 dat in 2017 opnieuw 
bloeiende planten worden gezien.
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Figuur 1: Ontwikkeling vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) op het 
Kennemerstrand.

Figuur 2: Steenrode orchis, 10 juni 2013.
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Dactylorhiza majalis, brede orchis
In mei 2005 en in 2007 zijn er twee meldingen geweest op de Oostbaan. De determinatie
was echter onzeker. Het blijft zaak op te letten of deze orchidee niet opnieuw ergens 
opduikt.

Dactylorhiza praetermissa, rietorchis
De rietorchis kwam vanaf de eerste waarnemingen in 2003 in duizenden exemplaren 
voor. Echte tellingen werden nooit uitgevoerd, maar de aantallen variëren sterk van jaar 
tot jaar, zij het dat in de loop van de tijd de aantallen wel afgenomen zijn van enige 
duizenden in de beginperiode tot zeg een duizendtal de laatste jaren. Van de rietorchis is 
bekend dat die graag optreedt in pioniersituaties.

Epipactis helleborine subsp. neerlandica, duinwespenorchis
Deze ondersoort van de breedbladige wespenorchis werd voor het eerst gevonden in de 
struikbegroeiing onder langs het noord-zuid fietspad. De vondst werd gedaan in 2011 na 
een grondige dunning van het struikgewas waardoor veel meer zonlicht op de bodem kon
vallen. Dit verschijnsel doet sterk denken aan de Zuid-Limburgse situatie waar na het 
dunnen van het bomenbestand op beboste hellingen massaal orchideeën in bloei komen 
zoals de breedbladige wespenorchis. In 2011 werden 17 planten ontdekt waaronder 14 
bloeiende. De plek werd pas weer in 2015 bezocht en er werden toen 15 planten gezien, 
maar in 2016 nog slechts vijf, mogelijk doordat de beschaduwing sterk is toegenomen.
Een tweede groeiplaats is op een duintje in de Oostervallei waar vanaf 2014 (of mogelijk 
eerder) elk jaar een vijftal planten in bloei komt. 

Epipactis palustris, moeraswespenorchis
De moeraswespenorchis is vanaf 2005 in grote aantallen aanwezig. Een schatting werd 
gemaakt in 2005 van ca. 750 bloeiende planten en in 2010 van minstens 3000 planten. 
Het aantal groeiplaatsen is daarna nog verder toegenomen. Een (heel) voorzichtige 
schatting is ca. 5000 planten nu!

Herminium monorchis, honingorchis
De eerste planten werden ontdekt in 2014 bij de jaarlijkse telling van de 
Groenknolorchis. Met intensief speuren konden twaalf bloeiende planten gevonden 
worden voornamelijk in de Oostervallei. Deze ontdekking was groot nieuws want de 
honingorchis komt sinds 1998 niet meer voor in de vastelandsduinen en groeit 
tegenwoordig in Nederland alleen nog in de Lauwersmeer. De ontwikkeling van de 
aantallen is explosief te noemen want in 2015 werden er al circa 520 planten geteld en in
2016 meer dan 700. De explosieve groei lijkt dus wat af te vlakken. De honingorchis 
heeft een voorkeur voor de iets minder natte plekken dus meer in de noordelijke helft 
van de Oostbaan en de Westbaan,  maar ook aan het Heivlinderduin en het drogere 
noordelijke deel van het Grote vlak.
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 Liparis loeselii, groenknolorchis (Sturmia)
De ontdekking van de groenknolorchis in 2006 (vier bloeiende planten) was naast een 
verrassing tevens een heel belangrijke, want vanaf dat moment werd het 
Kennemerstrand habitatrichtlijn gebied omdat de groenknolorchis een Europees strikt 
beschermde soort is en voor de groeiplaats een instandhoudingsverplichting geldt. 
Inmiddels valt het Kennemerstrand onder Natura 2000 gebied.
De aantallen groenknolorchis hebben zich na een aantal jaren van geringe vondsten 
vanaf 2010 snel ontwikkeld tot 4200 in 2016. De groeiplaatsen bevinden zich vooral in 
het natte zuidelijke deel van het Kennemerstrand maar ook in de Oostervallei.
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Figuur 4: Ontwikkeling groenknolorchis (Liparis loeselii) op het Kennemerstrand.

Figuur 3: Honingorchis en Moeraswespenorchis, 1 juli 2014.
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Ophrys apifera, bijenorchis
De eerste bijenorchis vond ik bij Marina buiten het Natura2000 gebied in 2007: aan de 
voet van de ‘muur’ van de toegangsweg naar de haven. In 2014 vond Jaco Diemeer 
tijdens het maaiwerk 13 bloeiende bijenorchissen op het parkeerterrein van Marina. Deze
groep houdt nog steeds stand. Ook bij de ingang van dit parkeerterrein staan een aantal 
bijenorchissen: 8 bloeiende exemplaren in juni 2016. Het parkeerterrein is blijkbaar zeer 
in trek bij de bijenorchis. Op een afgelegen deel van het terrein telden we 98 rozetten 
eind december 2015. Zomer 2016 bleek maar één plant in bloei te zijn gekomen. Dit 
verschijnsel van geringe bloei heb ik ook waargenomen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en in Duin en Kruidberg.
Op het Kennemerstrand vond ik de eerste bijenorchis in 2015 nabij het Heivlinderduin. 
Het jaar daarop werd de plant niet meer gevonden. Het blijft zaak goed naar de 
bijenorchis uit te kijken, zij kan zo maar op een gunstige plek opduiken.

Bericht KNNV-Haarlem, zaterdag 5 augustus 2017
De jaarlijkse tellingen van groenknolorchis en honingorchis op het Kennemerstrand zijn 
afgerond. De zeven deelnemers hadden een hele klus aan de registratie van het enorme 
aantal planten. In totaal is ongeveer 60 uur besteed aan de tellingen, de GPS kartering 
en de markering met een schelp; om dubbeltellingen te voorkomen. De resultaten zijn: 
1417 exemplaren honingorchis verspreid over het hele Kennemerstrand en 8547 
exemplaren groenknolorchis eveneens zeer verspreid maar vooral in het zuidelijke 
kalkmoeras. 

Figuur 5: Groenknolorchis, 23 juni 2014.
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Intermezzo: orchideeën van de Heerenduinweg
Hoewel dit gebied niet valt onder het beheergebied Kennemerstrand, hierbij toch enkele 
vermeldingen van de aanwezige orchideeën.

Himantoglossum hirsinum, bokkenorchis
Sinds 2004 staat er een grote populatie (tot 70 planten dit jaar, 2017). Ik verwacht deze 
orchidee niet aan het Kennemerstrand; het biotoop lijkt me er niet geschikt voor.

Listera ovata, grote keverorchis
In 2016 werd deze orchidee voor het eerst ontdekt niet ver van de ingang van de 
huisjesopslag annex parkeerterrein. Het lijkt me niet onmogelijk dat deze plant ooit op 
het Kennemerstrand opduikt bijv. Heivlinderduin. De nabijheid van de zee is voor deze 
orchidee geen probleem (ze groeit in het Houtglop in de Kennemerduinen).

Orchis militaris, soldaatje
Vanaf  2010 bloeit er elk jaar een plant aan de Heerenduinweg. Ik denk niet dat er in 
Nederland een groeiplaats van deze orchidee dichter bij zee te vinden is. Ik verwacht niet
dat zij zich op het Kennemerstrand zal vestigen.

Voorts staat er een grote populatie rietorchis en enkele bijenorchissen. Het hondskruid 
groeit er sinds 2004 met circa 10 planten, maar neemt nu sterk af. Ook is de 
vleeskleurige orchis een enkele keer aangetroffen alsmede enkele 
moeraswespenorchissen en in het duingebied zelfs de poppenorchis! 

Auteur:
Jos Lammers (jos.lammers@wxs.nl)
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Broedvogels
Rino Abrahamse

Ook voor vogelaars is het Kennemermeer een begrip. Er zullen er in onze regio niet veel 
zijn, die daar nooit met kijker of telescoop een rondje gelopen hebben. Het levert altijd 
wel een leuke waarneming op, ongeacht in welk jaargetijde je het gebied bezoekt. En als 
we het ruimer nemen en we het Kennemerstrand met de aangrenzende Zuidpier erbij 
rekenen, dan spreken we over een gebied dat vogelaars uit het hele land aantrekt.
Het is voor de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland dan ook vanzelfsprekend dat we heel 
zuinig moeten zijn op dit mooie gebiedje. De Natuurbeschermingscommissie ziet het dan 
ook als haar taak zich in te zetten voor behoud van de natuurwaarden van dit meer met 
haar directe omgeving. En om daarbij de kans op succes te vergroten, ligt het voor de 
hand dat we dan aansluiting zoeken bij gelijkgestemden.
Natuurlijk richten wij ons als vogelwerkgroep allereerst op het vergaren van gegevens 
met betrekking tot het voorkomen van vogels in het betreffende gebied. En omdat bij 
een toename van de recreatiedruk in de eerste plaats de broedvogels in het gedrang 
zullen komen, leek ons een inventarisatie van die categorie vogels de hoogste prioriteit 
te hebben. 
De vogelwerkgroep beschikt niet over recente inventarisatiegegevens. In het verleden 
zijn in het gebied wel broedvogeltellingen gedaan, maar het is beter met actuele 
gegevens te werken. Daarom is besloten in het voorjaar  van 2017 een broedvogel 
inventarisatie uit te voeren. In het kader van de samenwerking van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland en de Vrienden van het Kennemerstrand krijgt een verslag van deze 
inventarisatie een plaatsje in dit rapport.

Figuur 1: Blauwborst (foto: Frits van Dalen).

Werkwijze
Het geïnventariseerde gebied omvat het Kennemermeer met directie omgeving. Als 
begrenzing daarvan is aan de westzijde de kruin van de duinenrij aangehouden, aan de 
zuid- en oostzijde het fietspad en aan de noordzijde het parkeerterrein.
De gegevens zijn verzameld tijdens een aantal inventarisatiebezoeken, aangevuld met 
relevante waarnemingen in het gebied zoals ze ingevoerd zijn op waarneming.nl.
Bij de eigen inventarisatie is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor 
broedvogelmonitoring (BMP-broedvogels) van SOVON. De inventarisatiebezoeken 
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voldoen overigens niet geheel aan de daarvoor gestelde richtlijnen: het aantal bezoeken 
is wat gering en ze zijn niet steeds rond zonsopgang gestart. Bovendien ontbreekt een 
avond/nachtbezoek. Strikt genomen mag hier dus niet van een BMP-inventarisatie 
gesproken worden.
Wel is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor het vaststellen van geldige 
waarnemingen, van de datumgrenzen waarbinnen die gedaan moeten zijn en van de 
werkwijze bij het vaststellen van territoria.
Van de waarnemingen die op waarneming.nl zijn ingevoerd, is alleen gebruik gemaakt in 
geval bij gedrag “zingend/baltsend” is vermeld. Bovendien is rekening gehouden met het 
gegeven dat waarnemers soms een marker zetten op de plaats waar ze de zang horen en
niet op de plaats waar de vogel zich vermoedelijk bevindt. In het algemeen kan 
opgemerkt worden dat met deze gegevens terughoudend is omgegaan.

Kanttekeningen
Bij een aantal soorten die op de lijst van broedvogels in en om het Kennemermeer staan,
willen we nog graag een kanttekening maken.
Omdat op het meer binnen de datumgrenzen geldige waarnemingen van dodaars en 
tafeleend zijn vastgesteld, mogen we voor deze soorten van minimaal één territorium 
spreken. Echter, er zijn geen waarnemingen van oudervogels met jongen bekend. 
Hoewel het gebied er zich wel voor leent, blijft het daarom toch twijfelachtig of er een 
broedgeval heeft plaatsgevonden. 
Van de waterral is één geldige waarneming binnen de datumgrenzen. Dat is voldoende 
voor het vaststellen van een territorium. Te meer ook omdat de waterral tot de vaste 
bewoners van het meer gerekend mag worden.
De koekoek is meerdere keren gehoord en gezien. Volgens de telregels mogen we dan 
van een territorium uitgaan. Mogelijk is een koekoeksjong grootgebracht door een 
paartje van de in het gebied ruimschoots voorkomende kleine karekieten.
Ook van de witte kwikstaart zijn voldoende geldige waarnemingen gedaan om van 
tenminste één territorium te kunnen spreken. Daarnaast zijn er ook een aantal 
waarnemingen van een rouwkwikstaart plus één waarneming van een zingende hybride 
witte kwikstaart x rouwkwikstaart gemeld. Mogelijk gaat het hier wel om steeds dezelfde 
vogel. Hybride vogels zijn niet makkelijk te determineren.
Aan de noordzijde van het gebied, tegen het parkeerterrein aan, is begin april een 
roodborsttapuit zingend gezien. Hoewel het helaas bij deze ene waarneming is gebleven, 
mogen we voor deze soort toch van een territorium spreken. Het gaat hier immers ook 
om het goede biotoop.

Broedvogels Kennemermeergebied 2017 

Dodaars 1 ? Bosrietzanger 3
Wilde eend 3 Kleine karekiet 12
Tafeleend 1 ? Spotvogel 1 ?
Waterral 1 Braamsluiper 5
Waterhoen 2 Grasmus 8
Meerkoet 1 Tuinfluiter 3
Houtduif 1 Zwartkop 9
Koekoek 1 Tjiftjaf 8
Graspieper 1 Fitis 8
Witte kwikstaart 1 Pimpelmees 1
Winterkoning 7 Koolmees 1
Heggenmus 10 Gaai 1
Nachtegaal 8 Ekster 1+
Blauwborst 6 Zwarte kraai 1+
Roodborsttapuit 1 Groenling 3
Merel 8 Putter 2
Zanglijster 2 Kneu 2
Sprinkhaanzanger 4 Goudvink 2
Rietzanger 3 Rietgors 5

-- 39 --



Ook van de spotvogel is maar één waarneming van een zingende vogel bekend. En ook 
deze vogel mogen we dan als broedvogel voor het gebied noteren. Echter, in de tabel 
hebben we deze soort toch op onzeker gezet, omdat de waarneming op ongeveer 
dezelfde plaats en in dezelfde week is gedaan waar meerdere waarnemers een 
bosrietzanger hebben gehoord en gezien. De zang van beide soorten is namelijk niet zo 
eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Daarbij ligt het voor de spotvogel minder voor 
de hand dat deze soort in dit gebied een territorium vestigt.
Tenslotte de kraaien. Hoewel deze 3 soorten niet nauwkeurig in kaart gebracht zijn, 
vinden we voldoende aanwijzingen dat gaai, zwarte kraai en ekster ook in het gebied 
broeden. Zwarte kraai en ekster wellicht met meerdere paren. Maar waarschijnlijk zullen 
kraaiachtigen die in de omgeving broeden, ook rond het meer foerageren. Daardoor is 
het niet altijd duidelijk waar ze thuishoren. 

Vervolgens nog een paar opmerkingen over een aantal soorten die niet in de tabel 
vermeld staan.
Van de bergeend zijn meerdere geldige waarnemingen gedaan, waarbij het steeds ging 
om een koppel. Strikt genomen duidt dat op een territorium, maar omdat geen 
waarnemingen bekend zijn van een oudervogels met pullen, lijkt het onwaarschijnlijk dat
een broedgeval in het gebied heeft plaatsgevonden. Bovendien maakt de bergeend 
hiervoor gebruik van konijnenholen en die zijn hier niet of nauwelijks voorhanden.
De fuut heeft mogelijk ook in het Kennemermeer gebroed. Helaas zijn er geen geldige 
waarnemingen gedaan en zijn er ook geen jongen gezien.
Wel zijn er oudervogels en jongen gezien van de baardman, maar deze hebben 
waarschijnlijk gebroed in de slufter ten zuiden van het Kennemermeer.
Een bijzondere waarneming was die van een zingende roodmus op 9 juni, juist één dag 
voor de datumgrens. Omdat hij bovendien ook later niet meer gehoord of gezien is, 
mogen we deze mooie en zeldzame vogel helaas niet tot de broedvogels van het gebied 
rekenen.
En dan de grauwe gans. Deze soort heeft, hoewel hij in het voorjaar regelmatig op het 
meer wordt gezien, hoogstwaarschijnlijk niet in het gebied gebroed. Het blijft natuurlijk 
de vraag of we dat erg spijtig moeten vinden.

Tenslotte
De broedvogelinventarisatie laat zien dat het Kennemermeer en haar omgeving van 
groot belang is voor broedvogels. Niet alleen door de soortenrijkdom, maar zeker ook 
door het voorkomen van een aantal soorten waar we in Nederland heel zuinig op moeten 
zijn. De nachtegaal en de koekoek staan op de Rode Lijst met het predicaat ‘kwetsbaar’, 
terwijl de kneu en graspieper hierop met de toevoeging ‘gevoelig’ vermeld staan. Verder 
vinden we op de Doelsoortenlijst nog vogels als sprinkhaanzanger, rietzanger, grasmus, 
putter en goudvink: soorten die extra aandacht nodig hebben omdat ze nationaal of 
internationaal gewoon zeldzaam zijn of een negatieve trend waargenomen wordt. 

Kortom: alle reden om de natuurwaarden van het Kennemermeer goed te bewaken!

Auteur: 
Rino Abrahamse, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (m.j.abrahamse@ziggo.nl)
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Dagvlindermonitoring 2009-2016
Joop Mourik

Een looproute voor dagvlindermonitoring is in 2009 uitgezet en in 2010 aangepast. De 
route (Vlinderstichting nr 1737) bestaat uit 20 secties van 50 meter en loopt in een 
ruime noord-zuid lus over het vochtige-natte strand en door droge delen van de oude 
zeereep en over strandduintjes (figuur 1). Daardoor maken allerlei verschillende 
vlinderbiotopen deel uit van de route: van open, droog duin en natte vallei, tot beschutte
veldjes en randen in het struweel. Bij geschikt vlinderweer wordt de route vanaf april tot 
eind september wekelijks geteld. In de praktijk beginnen de tellingen op deze route vaak 
pas in mei als alle secties zijn drooggevallen en beloopbaar zijn. 

VlindertellingenIn acht jaar tijd zijn 24 soorten dagvlinders waargenomen en de vier 
soorten dagactieve nachtvlinders (tabel 1). Deze vier soorten behoren tot de telsoorten 
van de KNNV Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland (Mourik & Eggenkamp, 2005). De
jaarsom van alle getelde vlinders ligt rond de 700. De jaarsom van het eerste jaar van 
tellen is niet goed te vergelijken omdat de secties toen (veel) langer dan 50 meter 
waren. In de periode 2009-2016 is de jaarsom van vlinders gedaald, maar veel minder 
dan in de duinen van Zuid-Kennemerland. Door de mooie zomer was 2013 een topjaar 
met 1508 vlinders. 

Figuur 1: Route voor dagvlindermonitoring Kennemerstrand, Vlinderstichting nr. 1737
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Klein koolwitje, icarusblauwtje en hooibeestje zijn vaste bewoners die in vrij hoge 
aantallen en op de meeste secties vliegen. Grote nectardrinkers als citroenvlinder, kleine 
vos, atalanta, dagpauwoog, landkaartje, gehakkelde aurelia zijn ook goed 
vertegenwoordigd. Deze soorten bewonen het Kennemerstrand maar komen ook uit de 
(stedelijke) omgeving en de atalanta door trek ook van verder weg. Ook andere 
trekvlinders zoals distelvlinder, oranje luzernevlinder en gamma-uil vliegen bijna jaarlijks
op het Kennemerstrand. Al deze soorten komen op de weelderige plantengroei en bloei af
en zijn in de duinen schaars. 

Afname bos-en struweelvlinders
Na een gestage toename tot 2013 is het aandeel van bos- en struweelsoorten, zoals bont
zandoogje, klein geaderd witje en groot dikkopje, de laatste jaren afgenomen. In 2014 
werden nog bijna twee keer zoveel bos-en struweelvlinders gezien als open duinvlinders, 
in 2016 was dat omgekeerd. Dit verloop is te verklaren door de aanvankelijk sterke 
uitbreiding van bos en struweel op het Kennemerstrand, ook op de secties van de 
telroute. Tussen eind 2011 en begin 2013 is een deel van de opdringende struwelen 
verwijderd om plaats te maken voor open duinvallei vegetatie. De vlinders reageren op 
die verandering. Na de struweelverwijdering kwamen veel secties op afstand van de 
bosrand te liggen en daardoor ook minder in de beschutting. Soorten die minder gevoelig
zijn voor weer en wind en/of laag boven en tussen de kruidenvegetatie vliegen zoals 
hooibeestje en klein koolwitje, werden daardoor relatief meer gezien. 

Achteruitgang en stagnatie
In absolute aantallen laat icarusblauwtje, een typische pionier van bloemrijke 
kruidenvegetaties in duinvalleien, het de laatste jaren een beetje afweten en gaat licht 
achteruit. Dat geldt ook voor enkele soorten die landelijk zeldzaam zijn of sterk 
achteruitgaan. De argusvlinder is een typische soort van duinvalleien in Zuid-
Kennemerland, maar deze vlindersoort gaat het niet goed op het Kennemerstrand. De 
oorzaak is onbekend. Mogelijk zijn er te weinig geschikte grassen om eieren af te zetten 
en/of droge, beschutte plekken om de winter door te komen. 

Vlindersoorten van duingrasland hebben het moeilijk op het Kennemerstrand. De 
heivlinder zagen we jarenlang in aantallen fluctuerend tussen vijf en twaalf vlinders maar
was afwezig in 2016. Ook bruin blauwtje en kleine vuurvlinder ontbraken in 2015 en 
2016. En dan de kleine parelmoervlinder die het strand maar niet weet te bereiken. 
Hoewel 2016 een goed jaar was voor de kleine parelmoervlinder in de duinen van Zuid-
Kennemerland, zagen we toch maar één vlinder. 

Figuur 2: Oranje luzernevlinder op koninginnenkruid.
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Tabel 1. Jaarsom van vlindersoorten op de vlinderroute Kennemerstrand

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
argusvlinder Lassiommata megara 108 20 19 12 20 9 3 1
atalanta Vanessa atalanta 4 6 13 4 2 12 12 8
bont zandoogje Perarge aegeria 126 39 37 63 9 20 5 23
bruin blauwtje Phlebeius agestis 12 6 6 11 6 10
bruin zandoogje Maniola jurtina 65 50 49 27 120 145 81 38
citroenvlinder Gonypterix rhamni 2 6 1 7 11 5 13
dagpauwoog Inachis io 7 11 15 5 10 4 8 6
distelvlinder Vanessa cardui 31 3 2 1 4 10 3
duinparelmoervlinder Argynnis niobe 1
gehakkelde aurelia Polygonia c-album 6 3 13 1 4 1 2
groot dikkopje Ochlodes sylvanus 8 2 9 4 2 1
groot koolwitje Pieris brassicae 18 7 27 7 4 1 2 23
heivlinder Hipparchia semele 15 7 11 6 11 5 7

hooibeestje
Coenonympha 
pamphilus 342 224 124 66 203 127 149 156

icarusblauwtje Polyommatus icarus 264 186 157 182 515 204 118 54
klein geaderd witje Pieris napi 11 2 24 18 3 3 5
klein koolwitje Pieris rapae 206 93 201 153 183 77 116 138
kleine 
parelmoervlinder

Issoria lathonia
12 7 12 3 5 12 2 1

kleine vos Aglais urticae 3 6 20 7 72 20 11
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 12 2 3 2 2 1
landkaartje Araschnia levana 1 5
oranje luzernevlinder Colias croceus 7 1 2
oranjetipje Anthocharis cardamines 3 11 2 3
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 21 21 13 2 18 17 1
gamma-uil Autographa gamma nd nd 64 304 74 53 62
mi-vlinder Callistege mi nd nd 1 1 1
sint-jacobsvlinder Tiria jacobaeae nd nd 2 4 2 2
sint-jansvlinder Zygena filipendulae nd nd 1 4 20 2

Jaarsom alle vlinders 1271 700 772 646 1508 792 580 549
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Aanbeveling
Als overwinteringsgebied en als voortplantingsgebied is het Kennemerstrand niet 
optimaal voor vlinders. Er zou meer ruimte moeten komen voor droge duinvegetaties 
met braam, fakkelgras en duinviooltjes. Op droge delen is lichte verruiging van grassen, 
bijvoorbeeld in bosranden, gunstig voor overwintering. Verbetering van het leefgebied 
duingrasland op de strandduintjes en in de oude zeereep is bevorderlijk voor de 
voortplanting en de lokale trek. Voor duinvlinders en andere kleine duindieren kan de 
oude zeereep een verbindende stapsteen zijn tussen Herenduinen en Kennemerstrand. 

Auteur:
Joop Mourik (joopmourik@gmail.com).
Met dank aan de vaste vlindertellers Anneke Koper en Maarten Bongertman

Literatuur: 
Mourik, J. & M. Eggenkamp, 2005. Duinvlinders, op vleugels van parelmoer door Zuid-
Kennemerland. KNNV Uitgeverij, Utrecht
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Nachtvlinders
John van Roosmalen

Dit hoofdstuk beschrijft nachtvlinder waarnemingen voor het Kennemermeer, zoals het 
gebied is aangemaakt op waarneming.nl, zie https://waarneming.nl/gebied/info/9933. 
Tot op heden (22-08-2017 geraadpleegd) betreft dat 586 soorten nachtvlinders. Niet alle
nachtvlinderwaarnemingen worden doorgegeven aan waarneming.nl. Het is mogelijk dat 
nog andere soorten zijn doorgegeven aan andere databases, bijv. Noctua, NDFF, etc. 
Aangezien de waarneming.nl soortenlijst voor dit gebied mogelijk niet compleet is wordt 
hieronder de lijst soorten opgenomen, zoals die is waargenomen tijdens KNNV excursies,
met name zoals waargenomen door John van Roosmalen. 
Het is goed te realiseren dat met deze beperkte waarnemers-inspanningen geen 
compleet beeld verkregen wordt van de nachtvlinderpopulatie en zijn ontwikkeling. Voor 
een meer integrale inventarisatie van de nachtvlinders is het nodig het gehele jaar waar 
te nemen met zowel licht als smeer als door zichtwaarnemingen en dat enkele jaren te 
herhalen, iets wat overigens zeer de moeite waard zou zijn gezien het unieke karakter 
van deze duinvallei. 
Tevens worden enige soorten besproken waarvoor het Kennemermeer een speciale 
plaats in lijkt te nemen binnen de Nederlandse nachtvlinderfauna. Hierbij wordt steeds 
gerefereerd aan de situatie, zoals in de waarneming.nl database.

Stalkruidmineermot - Parectopa ononidis
De stalkruidmineermot - Parectopa ononidis staat op waarneming.nl te boek als een zeer
zeldzame nachtvlinder. Het is een behoorlijk klein, maar elegant diertje, een van de 
steltmotten. De waardplant is stalkruid (kruipend stalkruid - Ononis repens subsp. 
repens), net als overigens van de zeer zeldzame stalkruidmot - Cydia microgrammana, 
die ook in het Kennemermeer is waargenomen, maar ook klaver (Trifolium), wat ook in 
het Kennemermeer voorkomt.

Figuur 1: Stalkruidmineermot - Parectopa ononidis, zoals 
waargenomen op licht, op 3 augustus 2011 in het Kennemermeer 
(foto: John van Roosmalen).
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Schemamot - Gnorimoschema herbichii
Dit betreft een zeer zeldzame soort in Nederland, met verspreid over het land enkele 
waarnemingen. In het Kennemermeer dook de soort twee keer op, in 2013 (wel met 
KNNV) en 2014 (niet met KNNV).

Duingranietmot - Eudonia lineola
De verspreiding van de duingranietmot - Eudonia lineola in Nederland is hoofdzakelijk 
beperkt tot een stuk duin ten noorden en zuiden van het Noordzeekanaal. Het lijkt een 
echte open duin / zeereep soort. Het Kennemermeer is een goede locatie voor deze 
zeldzame soort. De rupsen voeden zich met korstmossen.

Figuur 2: Schemamot - Gnorimoschema herbichii, zoals 
waargenomen op licht, op 30 augustus 2013 in het Kennemermeer 
(foto: John van Roosmalen).
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Hengeldwergspanner - Eupithecia plumbeolata
De hengeldwergspanner - Eupithecia plumbeolata heeft hengel als waardplant, maar ook 
ratelaar. De laatste komt veelvuldig voor in het gebied Kennemermeer. Hierop lijkt een 
goede populatie hengeldwergspanner - Eupithecia plumbeolata te gedijen. Elders in 
Nederland wordt de soort weinig tot niet waargenomen, met uitzondering van bijv. het 
direct naastgelegen Noordhollands Duinreservaat, op plekken waar de waardplant ook 
veelvuldig voorkomt.

Figuur 3: Duingranietmot - Eudonia lineola, zoals waargenomen op 
licht, op 18 juli 2014 in het Kennemermeer (foto: John van 
Roosmalen).

Figuur 4: Hengeldwergspanner - Eupithecia plumbeolata, zoals 
waargenomen op zicht in de vegetatie, overdag op 25 april 2014 in 
het Kennemermeer (foto: John van Roosmalen).
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Donkere ogentroostspanner - Perizoma bifaciata
De donkere ogentroostspanner wordt weinig waargenomen. Voor het noord- en 
zuidhollands duingebied is het Kennemermeer de enige locatie waar deze voorkomt. 
Bovendien wordt de soort daar regelmatig waargenomen en in hogere aantallen dan 
elders in Nederland. De waardplant van deze soort is ogentroost. Het Kennemermeer is 
een goede locatie voor ogentroost, er komen diverse soorten voor in hoge aantallen, 
waaronder de zeldzame vierrijige ogentroost - Euphrasia tetraquetra.

Klein peenplatlijfje - Depressaria depressana
Deze soort is niet waargenomen tijdens KNNV excursies. Deze soort is echter in 
Nederland tot nog toe alleen waargenomen in dit gebied (volgens de waarneming.nl 
database), eenmaal in 2013, tweemaal in 2016. Het betrof steeds een exemplaar.

Figuur 5: Donkere ogentroostspanner - Perizoma bifaciata, zoals 
waargenomen op licht, op 3 augustus 2011 in het Kennemermeer (foto: 
John van Roosmalen).
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Waargenomen nachtvlindersoorten door John van Roosmalen / KNNV excursies, gerangschikt naar 
macro en micro nachtvlinder (sub)families, zoals geregistreerd op waarneming.nl. Nummering 
overgenomen van waarnemingen.nl. In de kolom aantal staat het aantal waarnemingen. In de kolom ‘#’ 
staat het aantal exemplaren van de waarnemingen opgeteld.

# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

1 Hopwortelboorder -     Hepialus humuli 2011-08-03 3 6

Cossidae (houtboorders)

2 Gestippelde houtvlinder -     Zeuzera pyrina 2014-07-18 1 1

Limacodidae (slakrupsen)

3 Slakrups -     Apoda limacodes 2014-07-18 1 1

Lasiocampidae (spinners)

4 Rietvink -     Euthrix potatoria 2011-08-03 2 5

5 Kleine hageheld -     Lasiocampa trifolii 2011-08-03 2 7

Drepanidae (eenstaartjes)

6 Vuursteenvlinder -     Habrosyne pyritoides 2014-07-18 1 1

7 Braamvlinder -     Thyatira batis 2011-08-03 2 4

Geometridae (spanners)

8 Peper-en-zoutvlinder -     Biston betularia 2014-07-18 1 1

9 Bruine grijsbandspanner -     Cabera exanthemata 2011-08-03 2 3

10 Gestreepte goudspanner -     Camptogramma bilineata 2011-08-03 3 3

11 V-dwergspanner -     Chloroclystis v-ata 2014-07-18 1 1

12 Kleine groenbandspanner -     Colostygia pectinataria 2013-08-30 1 3

13 Kortzuiger -     Crocallis elinguaria 2011-08-03 2 4

14 Gewone spikkelspanner -     Ectropis crepuscularia 2011-08-03 3 3

15 Geelschouderspanner -     Ennomos alniaria 2011-08-03 1 1

16 Gewone bandspanner -     Epirrhoe alternata 2011-08-03 4 9

17 Oranje agaatspanner -     Eulithis testata 2014-07-18 1 1

18 Egale dwergspanner -     Eupithecia absinthiata 2014-07-18 1 3

19 Zwartvlekdwergspanner -     Eupithecia centaureata 2011-08-03 2 2

20 Oranje dwergspanner -     Eupithecia icterata 2013-08-30 1 1

21 Bijvoetdwergspanner -     Eupithecia innotata 2011-08-03 2 4
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9754&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=9746&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9587&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9386&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1800&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1726&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8393&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=7722&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8395&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=1799&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8390&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1679&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8399&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8396&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8363&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9134&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8335&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1493&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8434&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9028&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1697&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

22 Vlasbekdwergspanner -     Eupithecia linariata 2011-08-03 2 4

23 Hengeldwergspanner -     Eupithecia plumbeolata 2014-04-25 2 4

24 Wilgendwergspanner -     Eupithecia tenuiata 2014-07-18 1 5

25 Kleine zomervlinder -     Hemithea aestivaria 2014-07-18 1 1

26 Variabele spanner -     Hydriomena furcata 2014-07-18 1 1

27 Grijze stipspanner -     Idaea aversata 2011-08-03 3 4

28 Schildstipspanner -     Idaea biselata 2011-08-03 4 8

29 Vlekstipspanner -     Idaea dimidiata 2014-07-18 1 1

30 Geblokte stipspanner -     Idaea emarginata 2011-08-03 2 2

31 Streepstipspanner -     Idaea humiliata 2014-07-18 1 1

32 Schaduwstipspanner -     Idaea rusticata 2014-07-18 1 1

33 Egale stipspanner -     Idaea straminata 2014-07-18 1 1

34 Gerande spanner -     Lomaspilis marginata 2011-08-03 2 3

35 Donker klaverblaadje -     Macaria alternata 2011-08-03 3 9

36 Vliervlinder -     Ourapteryx sambucaria 2014-07-18 1 3

37 Kajatehoutspanner -     Pelurga comitata 2013-08-30 2 2

38 Taxusspikkelspanner -     Peribatodes rhomboidaria 2011-08-03 2 3

39 Donkere ogentroostspanner -     Perizoma bifaciata 2011-08-03 3 10

40 Ligusterstipspanner -     Scopula imitaria 2013-08-30 1 1

41 Bosspanner -     Scopula immutata 2011-08-03 2 4

42 Zwartstipspanner -     Scopula nigropunctata 2014-07-18 1 1

43 Herculesje -     Selenia dentaria 2011-08-03 1 1

44 Vierbandspanner -     Xanthorhoe ferrugata 2011-08-03 1 1

Sphingidae (pijlstaarten)

45 Groot avondrood -     Deilephila elpenor 2014-07-18 1 1

46 Klein avondrood -     Deilephila porcellus 2011-08-03 2 19

47 Populierenpijlstaart -     Laothoe populi 2011-08-03 2 5

48 Pauwoogpijlstaart -     Smerinthus ocellata 2014-07-18 1 2

49 Ligusterpijlstaart -     Sphinx ligustri 2014-07-18 1 1
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1645&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1644&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1642&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1654&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1696&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1760&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8095&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9254&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1801&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=9588&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9717&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8397&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=9417&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9039&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8391&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1680&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9451&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9576&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9676&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9478&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8378&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1742&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1710&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9156&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=2239&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9724&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-04-25&to=2017-08-22&sp=9726&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9445&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

50 Dennenpijlstaart -     Sphinx pinastri 2014-07-18 1 1

Notodontidae (tandvlinders)

51 Bruine wapendrager -     Clostera curtula 2014-07-18 1 1

52 Donkere wapendrager -     Clostera pigra 2011-08-03 2 3

53 Kleine hermelijnvlinder -     Furcula furcula 2011-08-03 2 5

54 Dromedaris -     Notodonta dromedarius 2011-08-03 1 1

55 Kameeltje -     Notodonta ziczac 2011-08-03 2 6

56 Wapendrager -     Phalera bucephala 2011-08-03 2 6

57 Brandvlerkvlinder -     Pheosia tremula 2011-08-03 1 2

58 Snuitvlinder -     Pterostoma palpina 2011-08-03 2 2

Erebidae (spinneruilen)

59 Grote beer -     Arctia caja 2011-08-03 2 3

60 Grasbeertje -     Coscinia cribraria 2011-08-03 1 1

61 Streepkokerbeertje -     Eilema complana 2011-08-03 2 13

62 Glad beertje -     Eilema griseola 2011-08-03 2 13

63 Klein kokerbeertje -     Eilema pygmaeola 2011-08-03 2 2

64 Bastaardsatijnvlinder -     Euproctis chrysorrhoea 2011-08-03 1 2

65 Satijnvlinder -     Leucoma salicis 2014-07-18 1 1

66 Plakker -     Lymantria dispar 2011-08-03 1 1

67 Witvlakvlinder -     Orgyia antiqua 2013-08-30 2 4

68 Muisbeertje -     Pelosia muscerda 2011-08-03 2 4

69 Kleine beer -     Phragmatobia fuliginosa 2011-08-03 2 46

70 Purperuiltje -     Phytometra viridaria 2014-07-18 1 1

71 Stro-uiltje -     Rivula sericealis 2011-08-03 2 2

Nolidae (visstaartjes)

72 Kleine groenuil -     Earias clorana 2011-08-03 1 1

Noctuidae (uilen)

73 Puta-uil -     Agrotis puta 2011-08-03 2 2

74 Bonte worteluil -     Agrotis vestigialis 2011-08-03 2 5
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9482&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8337&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9483&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1815&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9822&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1827&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=10028&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=1976&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1768&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=10017&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8410&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=10030&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1738&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8373&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9133&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1730&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=2007&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=2001&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1825&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=2005&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=2004&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1826&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9771&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9489&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1643&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

75 Roodbruine vlekuil -     Amphipoea oculea 2014-07-18 1 1

76 Graswortelvlinder -     Apamea monoglypha 2011-08-03 2 2

77 Egale rietboorder -     Arenostola phragmitidis 2014-07-18 1 2

78 Gamma-uil -     Autographa gamma 2014-07-18 2 4

79 Houtspaander -     Axylia putris 2011-08-03 2 3

80 Lichte korstmosuil -     Bryophila domestica 2014-07-18 1 1

81 Smalvleugelrietboorder -     Chilodes maritima 2014-07-18 1 4

82 Gele duinrietboorder -     Photedes fluxa 2014-07-18 1 3

83 Hyena -     Cosmia trapezina 2014-07-18 1 1

84 Schedeldrager -     Craniophora ligustri 2011-08-03 1 1

85 Donkergroene korstmosuil -     Cryphia algae 2014-07-18 1 1

86 Donkere marmeruil -     Deltote pygarga 2014-07-18 1 1

87 Koperuil -     Diachrysia chrysitis 2014-07-18 1 1

88 Levervlek -     Euplexia lucipara 2014-07-18 1 1

89 Variabele worteluil -     Euxoa cursoria 2011-08-03 2 3

90 Rookkleurige worteluil -     Euxoa nigricans 2014-07-18 1 1

91 Zwartvlakworteluil -     Euxoa obelisca 2011-08-03 1 2

92 Graanworteluil -     Euxoa tritici 2011-08-03 3 9

93 Lichte daguil -     Heliothis viriplaca 2014-07-18 1 1

94 Gewone stofuil -     Hoplodrina octogenaria 2014-07-18 1 1

95 Tweekleurige heremietuil -     Ipimorpha subtusa 2014-07-18 1 2

96 Groente-uil -     Lacanobia oleracea 2013-08-30 2 2

97 Gestippelde rietboorder -     Lenisa geminipuncta 2011-08-03 2 4

98 Duinhalmuiltje -     Litoligia literosa 2014-07-18 1 1

99 Zandhaverboorder -     Longalatedes elymi 2014-07-18 1 2

100 Zandhalmuiltje -     Mesoligia furuncula 2011-08-03 3 7

101 Gekraagde grasuil -     Mythimna ferrago 2011-08-03 2 3

102 Stompvleugelgrasuil -     Mythimna impura 2011-08-03 3 5

103 Helmgrasuil -     Mythimna litoralis 2011-08-03 1 1
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9976&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9249&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9101&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9450&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9951&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9936&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9605&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=8667&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9157&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9062&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9853&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=10008&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=10009&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=10007&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=10010&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9013&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=2237&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8424&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9801&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9463&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8420&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=719156&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9464&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9416&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8685&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1673&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9465&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8906&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9940&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

104 Volgeling -     Noctua comes 2011-08-03 2 2

105 Breedbandhuismoeder -     Noctua fimbriata 2014-07-18 1 1

106 Kleine huismoeder -     Noctua interjecta 2011-08-03 2 3

107 Huismoeder -     Noctua pronuba 2014-07-18 1 2

108 Haarbos -     Ochropleura plecta 2014-07-18 1 1

109 Agaatvlinder -     Phlogophora meticulosa 2013-08-30 1 1

110 Oranje o-vlinder -     Pyrrhia umbra 2011-08-03 1 1

Micro nachtvlinders

Choreutidae (glittermotten)

111 Brandnetelmot -     Anthophila fabriciana 2013-08-30 1 1

Crambidae (grasmotten)

112 Duikermot -     Acentria ephemerella 2014-07-18 1 1

115 Gepijlde grasmot -     Agriphila geniculea 2013-08-30 1 2

116 Witlijngrasmot -     Agriphila latistria 2013-08-30 1 1

117 Blauwooggrasmot -     Agriphila straminella 2011-08-03 3 8

119 Gewone coronamot -     Anania coronata 2014-07-18 1 1

122 Kroosvlindertje -     Cataclysta lemnata 2014-07-18 1 1

123 Egale vlakjesmot -     Catoptria pinella 2011-08-03 2 3

124 Rietmot -     Chilo phragmitella 2014-07-18 1 3

125 Gewone grasmot -     Chrysoteuchia culmella 2014-07-18 1 1

126 Zilverstreepgrasmot -     Crambus pascuella 2014-07-18 1 1

129 Duingranietmot -     Eudonia lineola 2014-07-18 1 4

130 Nazomergranietmot -     Eudonia truncicolella 2014-07-18 1 2

133 Maïsboorder -     Ostrinia nubilalis 2014-07-18 1 2

134 Oranjebruine grasmot -     Pediasia contaminella 2011-08-03 2 4

137 Baardsnuitmot -     Platytes alpinella 2014-07-18 1 1

138 Parelmoermot -     Pleuroptya ruralis 2011-08-03 3 9

139 Muntvlindertje -     Pyrausta aurata 2014-07-18 2 3

140 Rietsnuitmot -     Schoenobius gigantella 2011-08-03 2 3
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9845&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1492&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1791&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9480&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=26367&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9395&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8468&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26357&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9286&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8463&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9041&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9100&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9389&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9036&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8461&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=16649&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=20418&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20853&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=8492&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9160&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=1973&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8355&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1688&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9454&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1749&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1829&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

141 Bruidsmot -     Sitochroa palealis 2014-07-18 1 2

Pyralidae (lichtmotten)

113 Mutsjeslichtmot -     Acrobasis advenella 2014-07-18 1 1

120 Helmgrasmot -     Anerastia lotella 2014-07-18 1 1

121 Duinmosmot -     Aphomia zelleri 2014-07-18 1 1

128 Strooiselmot -     Endotricha flammealis 2011-08-03 2 4

131 Loogkruidlichtmot -     Gymnancyla canella 2014-07-18 2 3

132 Luipaardlichtmot -     Nomophila noctuella 2014-07-18 1 1

135 Eikenlichtmot -     Phycita roborella 2011-08-03 2 3

144 Pinokkiomot -     Synaphe punctalis 2011-08-03 3 5

Pterophoridae (vedermotten)

114 Dwergvedermot -     Adaina microdactyla 2011-08-03 1 1

118 Scherphoekvedermot -     Amblyptilia acanthadactyla 2011-08-03 1 1

127 Windevedermot -     Emmelina monodactyla 2013-08-30 1 2

136 Hoefbladvedermot -     Platyptilia gonodactyla 2011-08-03 2 3

142 Ereprijsvedermot -     Stenoptilia pterodactyla 2014-07-18 1 2

143 Duizendguldenkruidvedermot -     Stenoptilia zophodactylus 2014-07-18 2 9

Adelidae (langsprietmotten)

145 Gebandeerde langsprietmot -     Adela croesella 2011-06-14 1 30

146 Smaragdlangsprietmot -     Adela reaumurella 2014-04-25 1 3

Incurvariidae (witvlekmotten)

147 Bosbeswitvlekmot -     Incurvaria oehlmanniella 2014-07-18 1 1

Tischeriidae (vlekmineermotten)

148 Gele bramenvlekmot -     Coptotriche marginea 2011-08-03 1 2

Tineidae (echte motten)

149 Zustermot -     Monopis monachella 2011-08-03 1 1

150 Witvlekkijkgaatje -     Monopis weaverella 2011-08-03 2 2

151 Elfenbankjesmot -     Morophaga choragella 2014-07-18 1 1

Gracillariidae (mineermotten)

-- 54 --

https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=158546&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=20896&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=20437&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=20877&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=10057&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-04-25&to=2017-08-22&sp=8364&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-06-14&to=2017-08-22&sp=25513&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26294&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=1964&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9597&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=16633&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1793&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=19332&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9072&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9457&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9128&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26336&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8467&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20887&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20122&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=160172&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=10042&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

152 Paardenkastanjemineermot -     Cameraria ohridella 2014-07-18 1 5

153 Stalkruidmineermot -     Parectopa ononidis 2011-08-03 1 6

154 Wilgenslakkenspoormot -     Phyllocnistis saligna 2014-07-18 1 1

155 Eenstipslakkenspoormot -     Phyllocnistis unipunctella 2014-07-18 1 1

156 Printplaatmot -     Phyllocnistis xenia 2014-07-18 1 1

157 Honingklavervouwmot -     Phyllonorycter medicaginella 2014-07-18 1 1

158 Kruipwilgvouwmot -     Phyllonorycter quinqueguttella 2013-08-30 1 1

Yponomeutidae (spinselmotten)

159 Vogelkersstippelmot -     Yponomeuta evonymella 2011-08-03 1 1

160 Meidoornstippelmot -     Yponomeuta padella 2014-07-18 1 1

161 Grootvlekstippelmot -     Yponomeuta plumbella 2011-08-03 3 7

162 Wilgenstippelmot -     Yponomeuta rorrella 2011-08-03 3 7

Plutellidae (koolmotten)

163 Koolmotje -     Plutella xylostella 2011-08-03 4 8

Glyphipterigidae (parelmotten)

164 Bitterzoetmot -     Acrolepia autumnitella 2014-07-18 1 1

Elachistidae (grasmineermotten)

Depressariinae (platlijfjes)

165 Gewone kaartmot -     Agonopterix heracliana 2014-07-18 1 1

166 Purperkaartmot -     Agonopterix purpurea 2014-07-18 1 4

167 Peenkaartmot -     Agonopterix yeatiana 2011-08-03 1 1

Elachistinae (grasmineermotten)

168 Duinzeggemineermot -     Elachista biatomella 2011-08-03 1 1

169 Duinrietmineermot -     Elachista bisulcella 2014-07-18 1 1

170 Geelkopgrasmineermot -     Elachista luticomella 2011-06-14 1 1

Ethmiinae (zwartwitmotten)

171 Grote zwartwitmot -     Ethmia bipunctella 2011-08-03 1 2

Oecophoridae (sikkelmotten)

172 Kleine mosboorder -     Batia lunaris 2014-07-18 1 1
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20135&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=20313&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-06-14&to=2017-08-22&sp=25761&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25779&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=25757&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=25714&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25715&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9426&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25687&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9534&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=25644&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9412&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9265&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=1690&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=20890&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=84767&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20870&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=19092&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25641&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=25573&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=19265&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

173 Naaldkunstwerkje -     Bisigna procerella 2014-07-18 1 1

174 Dwergsikkelmot -     Borkhausenia fuscescens 2014-07-18 1 1

175 Zwamboorder -     Crassa unitella 2014-07-18 1 1

176 Bruine huismot -     Hofmannophila pseudospretella 2014-07-18 1 1

Coleophoridae (kokermotten)

177 Gouden sikkelkokermot -     Coleophora lixella 2011-08-03 1 1

178 Bruingrijze kokermot -     Coleophora serratella 2014-04-25 1 2

179 Lichte metaalkokermot -     Coleophora trifolii 2014-07-18 1 1

Momphidae (wilgenroosjesmotten)

180 Gewone wilgenroosjesmot -     Mompha epilobiella 2014-07-18 1 2

181 Gele wilgenroosjesmot -     Mompha ochraceella 2014-07-18 1 1

Blastobasidae (spaandermotten)

182 Grauwe spaandermot -     Blastobasis phycidella 2014-07-18 1 1

Cosmopterigidae (prachtmotten)

183 Lisdoddeveertje -     Limnaecia phragmitella 2014-07-18 1 2

Gelechiidae (palpmotten)

184 Populierenspikkelpalpmot -     Anacampsis populella 2014-07-18 1 2

185 Wondklaverpalpmot -     Aproaerema anthyllidella 2014-07-18 1 1

186 Puntvleugelpalpmot -     Brachmia blandella 2014-07-18 2 4

187 Bruine mospalpmot -     Bryotropha desertella 2014-07-18 1 1

188 Donkere mospalpmot -     Bryotropha senectella 2014-07-18 1 1

189 Variabele mospalpmot -     Bryotropha umbrosella 2014-07-18 1 1

190 Lichte kustmot -     Caryocolum blandulella 2014-07-18 1 1

191 Zilverbandpalpmot -     Eulamprotes wilkella 2011-08-03 1 1

192 Schemamot -     Gnorimoschema herbichii 2013-08-30 1 1

193 Lichte rietpalpmot -     Helcystogramma lutatella 2014-07-18 1 2

194 Rietpalpmot -     Helcystogramma rufescens 2014-07-18 3 3

195 Geelbandboegsprietmot -     Monochroa lucidella 2014-07-18 1 2

196 Stipjespalpmot -     Pseudotelphusa paripunctella 2014-07-18 1 1
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25980&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25947&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26053&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26052&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2013-08-30&to=2017-08-22&sp=26009&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=25954&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26029&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25963&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25961&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25959&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9571&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26039&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20230&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25907&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25928&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20888&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25901&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=25825&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-04-25&to=2017-08-22&sp=20127&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=20942&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8474&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=18714&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9259&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8475&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

197 Vlekzandvleugeltje -     Scrobipalpa costella 2014-07-18 1 1

198 Kustoogje -     Thiotricha subocellea 2014-07-18 1 4

Tortricidae (bladrollers)

199 Gehoekte boogbladroller -     Acleris rhombana 2011-08-03 1 1

200 Donker c-smalsnuitje -     Aethes rubigana 2014-07-18 1 2

201 Distelbladroller -     Agapeta hamana 2014-07-18 1 1

202 Purperrode haakbladroller -     Ancylis unculana 2014-07-18 1 1

203 Berkenmarmerbladroller -     Apotomis betuletana 2014-07-18 1 1

204 Grijze marmerbladroller -     Apotomis semifasciana 2011-08-03 2 3

205 Grote appelbladroller -     Archips podana 2014-07-18 1 2

206 Heggenbladroller -     Archips rosana 2014-07-18 1 1

207 Gevlamde bladroller -     Archips xylosteana 2014-07-18 1 1

208 Getekende biesbladroller -     Bactra furfurana 2014-07-18 1 1

209 Zeebiesbladroller -     Bactra robustana 2014-07-18 1 1

210 Brandnetelbladroller -     Celypha lacunana 2011-08-03 3 3

211 Paardenbloembladroller -     Celypha striana 2014-07-18 2 2

212 Tuinbladroller -     Clepsis consimilana 2014-07-18 1 1

213 Kamillebladroller -     Cochylidia implicitana 2011-08-03 1 1

214 Blauwe distelbladroller -     Cochylis dubitana 2011-08-03 1 2

215 Koperrandbladroller -     Cochylis hybridella 2011-08-03 2 3

216 Gewone spiegelmot -     Cydia splendana 2014-07-18 1 1

217 Kommawortelmot -     Dichrorampha petiverella 2011-06-14 1 3

218 Bleke vlekwortelmot -     Dichrorampha simpliciana 2013-08-30 3 5

219 Hoefijzermot -     Epiblema foenella 2011-08-03 2 6

220 Gageloogbladroller -     Epinotia caprana 2011-08-03 1 1

221 Variabele oogbladroller -     Epinotia nisella 2011-08-03 3 10

222 Distelknoopvlekje -     Eucosma cana 2014-07-18 1 2

223 Tweekleurig knoopvlekje -     Eucosma obumbratana 2011-08-03 2 2

224 Bonte fruitbladroller -     Eudemis profundana 2014-07-18 1 2
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20895&g=
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=20345&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=26087&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9078&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=10107&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=8449&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26140&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26138&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9048&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9257&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9063&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=26149&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9601&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9276&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=9347&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20343&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2011-08-03&to=2017-08-22&sp=9340&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26057&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26019&g=


# Soort
vroegste 
datum aantal #

Macro nachtvlinders

Hepialidae (wortelboorders)

225 Populierenbladroller -     Gypsonoma aceriana 2014-07-18 1 1

226 Loofboombladroller -     Gypsonoma dealbana 2014-07-18 1 1

227 Slangenkruidbladroller -     Lobesia abscisana 2014-07-18 1 2

228 Smalle hermelijnbladroller -     Notocelia incarnatana 2014-07-18 1 2

229 Scherpe hermelijnbladroller -     Notocelia roborana 2011-08-03 2 3

230 Bramenbladroller -     Notocelia uddmanniana 2014-07-18 1 1

231 Populierendwergbladroller -     Pammene populana 2013-08-30 1 1

232 Leverkleurige bladroller -     Pandemis heparana 2014-07-18 1 2

233 Zilvervlekbladroller -     Pseudargyrotoza conwagana 2013-08-30 1 1

234 Puntsnuitbladroller -     Sparganothis pilleriana 2014-07-18 1 1

235 Rode knopbladroller -     Spilonota ocellana 2011-08-03 4 9

Auteur: 
John van Roosmalen (j.roosmalen6@upcmail.nl).
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https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20878&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=26170&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=8445&g=
https://waarneming.nl/gebied/view/9933?from=2014-07-18&to=2017-08-22&sp=20884&g=


Inventarisatie van insecten
voorwoord

De toenmalige insecten werkgroep van de KNNV regio Alkmaar heeft in 2011, 2013 en 
2014 een excursie naar dit duingebied gehouden. Bovendien hebben in juli 2014 enkele 
leden er een nachtvlindernacht gehouden. Een deel van de gegevens over de insecten in 
dit duingebied zijn tijdens deze activiteiten verzameld. Een ander deel is afkomstig uit 
andere bronnen zoals Alie Postma, Dick Groenendijk en anderen. Het gebied is dus niet 
systematisch gedurende een aantal achtereenvolgende jaren geïnventariseerd op 
insecten. 

John van Roosmalen behandelt de macro nachtvlinders en de micro’s, Wilbert Kerkhof 
neemt de sprinkhanen, kevers en wantsen voor zijn rekening, Hans Nieuwenhuijsen 
bespreekt de bijen en wespen, Dick Groenendijk bespreekt de libellen en Robert 
Ketelaar en Menno Reemer behandelen de vliegen.

Veldbezoeken

jaar Aard bezoek Persoon, groep Maand(en)

2008 incidenteel Alie Postma juni- augustus
2009 incidenteel Alie Postma april- juni- juli
2010 incidenteel Alie Postma mei – juni- juli
2011 Excursie KNNV juni
2012 -
2013 Excursie KNNV augustus
2014 Nachtvlinders 

excursie 
KNNV
KNNV

Juli , augustus

2017 incidenteel Alie Postma augustus

NB. Veel waarnemingen zijn te vinden onder de naam “ Kennemermeer”  in plaats van 
“Kennemerstrand”.
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Waarnemingen van bijen en wespen

Hans Nieuwenhuijsen

Bijen (Apidae s.l.)  
1. Alleen de noord- en oostzijde werden bezocht, niet de zeereep. 
2. De excursies vonden plaats in de zomer, voorjaarssoorten b.v op wilg zijn dus niet

waargenomen.

Nederlandse 
naam

Weten-
schappelijke 
naam

Habitat Pollen (vr.) 
en nectar 
(vr. en 
mn.)

nestplaats Status, 
trend

nieuw 
voor
Kennemer
strand?

Grasbij 
(2e generatie)

Andrena 
flavipes

Overal Composiete
n o.a. 
boerenwor
mkruid en 
vlinderbloe
men zoals 
klaver.

In de grond Zeer 
algemeen,
toegenom
en

ja

Honingbij Apis mellifera Overal polylectisch In boomholte,
nestkast

n.v.t. nee

Steenhommel Bombus 
lapidarius

Half open en 
open 
landschap

Polylectisch In of boven 
de grond

Zeer 
algemeen,
geen 
trend

nee

aardhommel Bombus 
terrestris/luco
rum

Alle land-
schappen

Polylectisch In of boven 
de grond

Zeer 
algemeen,
geen 
trend

nee

Boomkoekoeks-
hommel

Bombus 
norvegicus

Bosranden, 
ruderale 
terreinen

Nectar 
overal

Broedparasiet
boomhommel

Vrij 
zeldzaam,
geen

ja

Akkerhommel Bombus 
pascorum

Overal Polylectisch In of boven 
de grond

Zeer 
algemeen,
geen 
trend

nee

Duinkegelbij Coelioxys 
mandibularis

Droge 
duingras-
landen en 
zand-
verstuivingen

Nectar 
overal

Broedparasiet
zilveren 
fluitje

Vrij 
zeldzaam,
geen 
trend

nee

Wormkruidbij Colletes 
daviesanus

Verticale 
strukturen in 
allerlei 
landschappen

Composiete
n, vooral 
boerenwor
mkruid

In gaten in 
muren e.d.

Algemeen,
toegenom
en

ja

Duinzijdebij Colletes 
fodiens

Duinen, 
heide, zand-
verstuiving, 
ruderale 
terreinen

Composiete
n, o.a. 
boerenwor
mkruid en 
jacobskruis
kruid

In de grond Algemeen,
toegenom
en

nee
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Donkere zijdebij Colletes 
marginatus

Kust- en 
rivierduinen, 
heiden en 
stuifzand

Polylectisch In de grond Vrij 
zeldzaam,
geen 
trend

nee

Pluimvoetbij Dasypoda 
hirtipes

Droge, 
zandige 
gebieden

Composiete
n

In de grond Algemeen,
geen 
trend

nee

Heideviltbij Epeolus 
cruciger

Heidevelden 
en duinen

Nectar 
overal

Broedparasiet
van 
heizijdebij

Algemeen,
geen 
trend

ja

Heide 
bronsgroefbij

Halictus 
confusus

Zandgronden:
duinen en 
heide

Polylectisch In de grond Vrij 
algemeen,
geen 
trend

nee

Matte 
bandgroefbij

Lasioglossum 
leucozonium

Overal Polylectisch
, voorkeur 
voor 
composiete
n.

In de grond Zeer 
algemeen,
toegenom
en.

nee

Zilveren fluitje Megachile 
leachella

Droog 
duingrasland, 
stuifzand

Polylectisch
, vooral op 
rolklaver

In holten, in 
de grond

Vrij 
zeldzaam,
geen 
trend

nee

Kustbehangers-
bij

Megachile 
maritima

Duinstruweel, 
droge hei, 
kalkgrasland

Polylectisch In de grond Vrij 
zeldzaam,
sterk 
afgenome
n

ja

Gouden slakken-
huisbij

Osmia 
aurulenta

Kalkgrasland, 
grasland 
kalkrijke 
duinen

Polylectisch
, vooral op 
rolklaver

In 
slakkenhuis

Vrij 
zeldzaam,
geen 
trend

nee

Gedoornde 
slakkenhuisbij

Osmia 
spinulosa

Kalkgrasland, 
grasland 
kalkrije 
duinen

Oligolectisc
h: 
composiete
n

In 
slakkenhuis

Zeldzaam,
geen 
trend

ja

Bosbloedbij Sphecodes 
ephippius

Bosranden, 
ruigten, 
schraal 
grasland op 
zand

Nectar 
overal

Broedparasiet
van vooral 
Lasioglossum
soorten.

Vrij 
algemeen,
geen 
trend

ja

Rimpilkruinbloed
bij

Sphecodes 
reticulatus

Droge hei, 
schraal 
grasland, 
opgespoten 
zand

Nectar 
overal

Matte band 
-groefbij en 
zilveren 
zandbij..

Vrij 
algemeen,
geen 
trend

ja
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Conclusies:

1. Habitat: De meeste soorten zijn bekend uit de kalkrijke duinen. De heideviltbij, 
broedparasiet van de heizijdebij (C. succinctus, hier nog niet waargenomen), is 
een bewoner van de hei in de kalkarme duinen.

2. Pollen/nectar: Vooral composieten, in het bijzonder boerenwormkruid, 
jacobskruiskruid en heelblaadjes, zijn belangrijk als stuifmeel bronnen. Ook 
vlinderbloemen, met name rolklaver, zijn van belang.

3. Nestplaats: omdat het gebied nog arm is aan flinke struiken en bomen zijn er 
weinig soorten die in gangen in hout nestelen. De meeste soorten maken hun nest
in de grond. Open plekken zijn dus van belang. Opvallende zijn de beide 
slakkenhuisnestelaars, alleen bekend uit de kalkrijke duinen ( kalkarme zijn arm 
aan slakken).

4. Status en trent: de meeste soorten zijn algemeen met uitzondering van de 
boomkoekoekshommel. Blijkbaar zijn er in de buurt van het terrein nestkastjes of 
bomen, waarin de boomhommel nestelt. De kustbehangersbij is de enige soort 
hier die landelijk serk is afgenomen.

5. Inclusief de honingbij zijn gedurende deze korte periode 20 soorten bijen 
waargenomen. Gezien de korte tijdspanne zijn geen uitspraken te doen over 
verschijnen en verdwijnen van bijensoorten. Was er systematisch naar bijen 
gekeken dan zou het aantal soorten beduidend hoger zijn.

Figuur 1: Zilveren fluitje (Megachile leachella) (foto: Albert de Wilde).
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Figuur 2: Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis) (foto: Albert de Wilde).

Het behangersbijtje M. leachella dankt zijn Nederlandse naam aan Jac. P. Thijsse. De 
hoge zoemtoon van dit actieve diertje deed blijkbaar denken aan het geluid van een fluit.
Je hebt een goede kans bij een steil wandje in het duin het vrouwtje tijdens haar 
nestbouw te betrappen. Ze heeft al een gangetje gegraven en komt nu aanvliegen met 
een stukje  blad, opgerold onder haar buik. Zij maakt van deze stukjes “behang” 
broedcel, die ze vervolgens gaat vullen met stuifmeel en wat nectar. Het stuifmeel haalt 
ze van allerlei bloemen, vooral van rolklaver, ze stopt het in haar buikschuier en vliegt 
‘fluitend’ naar haar nest. Is de broedcel goed gevuld dan legt ze een ei op het voedsel en
sluit de cel af met een deksel van ronde stukjes blad.
Rond haar nestje scharrelt al enige tijd een bijtje rond met een kegelvormig achterlijf, 
het is een duinkegelbij vrouwtje. Vliegt het behangersbijtje weg om een laatste portie 
stuifmeel te verzamelen dan komt de kegelbij in actie. Zij gaat achterste voren de 
nestgang in. Ze prikt haar ‘kegel” door de voedselbrij tot in de achterwand van de cel en 
legt daar haar ei, goed verborgen voor het behangertje. Niets vermoedend sluit ze haar 
cel af en begint aan een nieuwe. Ondertussen komt de kegelbijlarve uit het ei en 
vernietigd het ei of de jonge larve van de gastheer. De kegelbij blijkt een broedparasiet, 
een koekoek, van het zilveren fluitje.
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Figuur 3: Gouden metselbij (Osmia aurulenta) (foto: Anne Jan Loonstra).

De gouden metselbij is familie van de rosse metselbij (Osmia bicornis), die iedereen wel 
kent. Het is een grage gast van bijenhotels. De gouden metselbij kiest liever een leeg 
slakkenhuis als onderkomen voor haar jongen. Slakken hebben kalk nodig voor hun 
huizen en in de kalkrijke duinen is daaraan geen gebrek. Dat verklaart waarom de 
gouden metselbij niet in de kalkarme duinen voorkomt: gewoon te weinig woonruimte. 
Een mannetje vormt een territorium rond een leeg slakkenhuis. Kies een vrouwtje voor 
deze man dan krijgt ze als beloning voor een paring het slakkenhuis. Nu gaat ze van 
gekauwd planten materiaal  een kamertje bouwen en ook nu weer wordt dit gevuld met 
stuifmeel en nectar. Zij heeft ook een voorkeur voor rolklaver, en ook zij verzamelt dat in
haar buikschuiver. In tegenstelling tot het zilveren fluitje is hier een knotswesp, de bonte
knotswesp (Sapyga quinquepunctata) , de broedparasiet.

Literatuur

Peeters Theo.M.J., Hans Nieuwenhuijsen, Jan Smit, Frank van der Meer, Ivo P. 
Raemakers, Wijnand R.B. Heitmans, Manja Kwak, Anne Jan Loonstra, Jeroen de Rond, 
Mervyn Roos, Menno Reemer. 2012. De Nederlandse Bijen (Hymenoptera: Apidae s.l.), 
Natuur van Nederland 11. Naturalis Biodiversity Center & European Invertebrate Survey- 
Nederland.  544 pp.
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Graafwespen (Crabronidae).

Nederlandse 
naam

Wetensch.
naam

Habitat Prooi Nestwijze Status, trend Nieuw?

Bijenwolf Philanthus 
triangulum

Warme 
zandgrond
en

Honingbij In de 
grond

Algemeen, 
toegenomen

ja

Harkwesp Bembix 
rostrata

Vooral de 
duinen

Zweefvliegen, 
dazen, 
roofvliegen

In de 
grond

Vrij 
zeldzaam, 
afgenomen

ja

Knoopcicade-
doder

Lestiphorus 
bicinctus

Bosrijke 
plaatsen, 
stedelijk 
gebied

Spuugbeestje In de 
grond

Minder 
algemeen, 
toegenomen

ja

Gewone 
spieswesp

Oxybelus 
uniglumis

Op zand, 
klei en löss

Echte vliegen,
bloemvliegen

In de 
grond

Algemeen, 
afgenomen

nee

Gewone 
sprinkhaan-
doder

Tachysphex 
pompiliformis

Overal Veldsprink-
hanen

In de 
grond

Algemeen. 
Stabiel

ja

Conclusies: 

1. Habitat: alleen de knoopcicadedoder springt eruit, het is een soort van bosranden,
ik vond hem in Alkmaar op braam.

2. Prooien: zeer divers.
3. Nestwijze: alle soorten nestelen in de grond, onderstreept het belang van open of 

licht begroeide stukken.
4. Status/trent: de harkwesp verdient speciale aandacht. Nestelt vaak in aggegaties 

in open stukken in het duin.
5. Voor alle wespen geldt dat er in het terrein voldoende bloei moet zijn als 

nectarbron.

Figuur 4: Harkwesp (Bembix rostrata) (foto: Alie Postma).
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De harkwesp is één van de grootste Nederlandse graafwespen. Razend snel 
vliegt hij langs de bloemen en pas als hij op een bloem nectar gaat drinken kun je
hem rustig bekijken. Je ziet dan zijn bijzonder lange, gele bovenlip, een soort 
snuit. Het vrouwtje heeft aan haar voorpoten lange tanden, een soort hark, 
waarmee zij haar nest graaft. Harkwespen nestelen graag in aggregaties  en die 
vind je vaak op een licht hellend stukje open duin. Het vrouwtje graaft een gang 
met aan het einde een broedcel. Nu gaat ze op vliegenjacht, waarbij haar 
snelheid goed van pas komt. Ze verlamt de vlieg met haar angel en brengt de 
vlieg in de broedcel, legt daarop een ei en begint aan een nieuw nest. Na enige 
tijd controleert ze of de larf in het eerste nest al toe is aan zijn tweede, grotere 
vlieg. Zo ja dan gaat ze op jacht. Op deze wijze onderhoudt één wesp een aantal 
nesten. Harkwespen zijn progressieve bevoorraders en dat is heel bijzonder. De 
meeste graafwespen zijn massa bevoorraders: een broedcel wordt gevuld met 
een aantal verlamde prooien en na eileg afgesloten.
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Spinnendoders (Pompilidae) 

Nederlandse 
naam

Wetensch. Naam Habitat Prooi Nestwijze Status, 
trend

Nieuw?

Gewone 
roodpoot

Episyron rufipes Kust- en 
rivierduinen, 
zandverstuivi
ngen

Wielweb-
spinnen

In de 
grond

Algemeen, 
stabiel

ja

Gewone 
borstelspinnen
doder

Anoplius 
infuscatus

Op 
zandgrond

Trechter-
spinnen, 
wolfspinnen, 
krabspinnen

In de 
grond

Algemeen, 
stabiel

nee

Plooivleugelwespen (Eumeninae) 

Nederlandse 
naam

Wetensch. Naam Habitat Prooi Nestwijze Status, 
trend

Nieuw?

Gazelmuur-
wesp

Ancistrocerus 
gazella

Ruderale 
terreinen, 
grasland

Larven 
microvlinders

Muurholt
en, hout,
stengels

Vrij 
algemeen 
Afgenomen

ja

Mierwespen (Mutillidae)

Nederlandse 
naam

Wetensch. Naam Habitat gastheer Nestwijze Status, 
trend

Nieuw?

Gewone 
mierwesp

Smicromyrme 
rufipes

Overal op 
droog zand

Larven van 
graafwespen.

Dringt 
nest 
gastheer 
binnen

algemeen. 
Stabiel.

ja

Over de spinnendoders is niets bijzonders op te merken. Wat de muurwesp betreft: dat 
wijst op nestgelegenheid in hout.

Auteur: 
Hans Nieuwenhuijsen (hans.nieuwenhuijsen@naturalis.nl)
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Sprinkhanen, kevers en wantsen
Wilbert Kerkhof

Sprinkhanen

De sprinkhanenfauna  in het gebied wordt al 10 jaar regelmatig onderzocht. Als een van 
de vaste beheervrijwilligers komt de schrijver dezes al jaren regelmatig op het 
Kennemerstrand. De 13 gevonden soorten sprinkhanen zijn allen al bekend van de 
duinen in Nederland. De waarden die in de tabel bij de kolom zijn aangegeven hebben 
betrekking op het voorkomen van de soorten in de duinen. De blauwvleugelsprinkhaan  
Oedipoda caerulescens en de duinsabelsprinkhaan Platicleis albopunctata worden door 
veel beheerders als wenssoorten voor droge duinen gezien. Bij het Kennemerstrand 
komen deze soorten voor langs de oostrand bij de overgang naar de oude zeereep en op 
het open gemaakte duin centraal in het gebied. Het zeggendoorntje Tetrix subbulata en 
het zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus  zijn pas recent in het gebied gearriveerd. 
De eerste soort is schaars in de duinen en hier waarschijnlijk door versleping met 
beheermaterieel beland, de tweede is een zuidelijke soort die op eigen kracht aan een 
snelle opmars bezig is en inmiddels regelmatig in het terrein gevangen.

Determinatie van sprinkhanen is mogelijk met; De Nederlandse sprinkhanen en krekels 
(Orthoptera) Entomologische tabellen nr 8. Te bestellen via www.eis-nederland.nl/et 

Ook via de site www.waarneming.nl soortgroep sprinkhanen, kunnen de soorten op naam
gebracht worden.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Habitat Status 
Conocephalus dorsalis gewoon spitskopje natte duinen zeer algemeen
Conocephalus fuscus zuidelijk spitskopje droge duinen schaars 
Chorthippus albomarginatus kustsprinkhaan graslanden algemeen
Chorthippus brunneus bruine sprinkhaan droge duinen algemeen
Chorthippus mollis snortikker droge duinen vrij algemeen
Leptophyes punctatissima struiksprinkhaan struwelen algemeen 
Meconema meridionale zuidelijke boomsprinkhaan bomen schaars 
Myrmeleotettix maculatus knopsprietje droge duinen algemeen 
Oedipoda caerulescens blauwvleugelsprinkhaan droge duinen vrij algemeen
Platicleis albopunctata duinsabelsprinkhaan droge duinen algemeen 
Tettigonia viridissima grote groene sabelsprinkhaan struwelen algemeen 
Tetrix ceperoi zanddoorntje natte duinen zeer algemeen
Tetrix subbulata zeggendoorntje natte duinen duinen schaars
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Kevers

De Coleoptera zijn niet als hele groep onderzocht op het Kennemerstrand. De 
opgevoerde soorten in de tabel betreffen merendeels losse meldingen op de site 
waarneming.nl. Een uitzondering vormen de waarnemingen van de lieveheersbeestjes, 
die in het kader van het in 2015 /2016 uitgevoerde atlasproject van het EIS/NEV/ 
Waarneming.nl wel goed onderzocht zijn. Van deze groep zijn inmiddels 17 soorten in het
gebied gevonden. De mededelingen onder status hebben betrekking op het landelijke 
voorkomen van de soorten.

Het vierentwintigstippelig lieveheersbeestje Subcoccinella vigintiquatuorpunctata is 
landelijk een schaarse soort maar werd in de duinen tussen Haarlem en Egmond vaak 
gevonden op zeepkruid, de plant waar de soort ook op het Kennemerstrand op te vinden 
bleek. 

De julikever Polyphylla fullo  is een grote bladsprietkever die voornamelijk in de duinen 
te vinden is bij dennenbossen. Het is een goed vliegende soort die soms ook buiten het 
voorkeurshabitat gevonden wordt zoals in het hier besproken dennenvrije gebied.

Determinatie van de lieveheersbeestjes kan met de Veldklapper lieveheersbeestjes 
(2015), Te bestellen via www.eis-nederland.nl

Ook via de site www.waarneming.nl project lieveheersbeestjes kunnen de soorten 
gevonden worden.

Figuur 1: Zuidelijk spitskopje (foto: Wilbert Kerkhof).
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Lieveheersbeestjes

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Habitat Status 
Adalia decempunctata tienstippelig lieveheersbeestje struweel algemeen
Anisosticta novemdecimpuntata negentienstippelig lieveheersbeestje riet algemeen
Calvia quartuordecimgutata roomvleklieveheersbeestje bomen verspreid
Calcia decemguttata tienvleklieveheersbeestje bomen algemeen
Coccidula rufa ongevlekt rietkapoentje riet algemeen
Coccinella undecimpunctata elfstippelig lieveheersbeestje struweel algemeen
Coccinella septempunctata zevenstippelig lieveheersbeestje overal algemeen
Halyzia sedecimguttata meeldauwlieveheersbeestje bomen algemeen
Harmonia axyridis Aziatisch lieveheersbeestje overal algemeen
Harmonia quadripunctata harlekijnlieveheersbeestje  bomen algemeen
Hippodamia variegata ruigtelieveheersbeestje grasland verspreid
Propylea quatuordecimpunctata schaakbordlieveheersbeestje struweel algemeen
Psyllobora vigintiduopunctata citroenlieveheersbeestje overal algemeen
Rhyzobius chrysomeloides struweelnepkapoentje struweel algemeen
Rhyzobius litura graslandnepkapoentje grasland algemeen
Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata

vierentwintigstippelig 
lieveheersbeestje

kruiden, 
zeepkruid

schaars

Tytthaspis sedecimpunctata zestienstippelig lieveheersbeestje grasland verspreid

Overige kevers

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Habitat Status 
Agapanthia villosovirdescens gewone distelboktor overal algemeen
Cincidela hybrida bastaard zandloopkever zandgronden algemeen
Chrysolina polita moertje overal algemeen
Chrysomela populi groot populierenhaantje overal algemeen
Geotrupes stercorarius gedoornde mestkever overal algemeen
Nicrophorus vespilloides gewone doodgraver overal algemeen
Oedemera nobilis fraaie schijnbok zandgronden schaars in duinen
Polyphylla fullo Juli kever Dennen/kust vrij zeldzaam

Wantsen

Ook de Heteroptera zijn niet structureel onderzocht op het Kennemerstrand. De soorten 
in de tabel betreffen losse meldingen op de site waarneming.nl. In het kader van het in 
2017 gestarte  atlasproject van het EIS/NEV/ Waarneming.nl voor 10 van de 36 
wantsenfamilies zijn inmiddels tijdens 4 bezoeken wel een aantal waarnemingen gedaan. 
De mededelingen onder status in de tabel hebben betrekking op het landelijke 
voorkomen van de soorten.
De wantsen die in de kolom habitat ingedeeld zijn bij droge duinen zijn veelal soorten die
in kruidenrijke vegetaties op voor de soort specifieke waardplanten voorkomen. In het 
hier besproken terrein betreft dat dan vaak de kruidenrijke zoomvegetatie langs het pad 
onderaan de oude zeereep aan de oostgrens van het gebied. De vergeet-mij-niet-
graafwants Sehirus luctuosus is een schaarse soort in Nederland die in de 
Kennemerduinen echter regelmatig te vinden is op ossentong, net als de zeer gelijkende 
iets grotere ossentonggraafwants, die overigens nog duidelijk zeldzamer is.  De 
haakjesschildwants Podops inuncta is een weinig gevonden soort die een voorkeur lijkt te
hebben voor graslanden die in het winterhalfjaar onder water staan. De 
kaneelglasvleugelwants Corizus hyoscyami  is een vanuit het zuiden oprukkende soort die
pas zeer recent de duinen in de omgeving bereikt heeft. Dat een behoorlijk aantal 
algemene bosrand- en graslandsoorten nog niet gevonden zijn geeft aan dat de 
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zoekinspanning nog niet hoog genoeg is geweest, maar ook dat de ontwikkeling van 
graslanden en struwelen op het Kennemerstrand nog in een wat pril stadium verkeerd.

Voor determinatie van veel van de grotere wantsen kan gebruik gemaakt worden van de 
Veldgids wantsen deel 1 2016, te bestellen bij www.eisnederland.nl

Ook op de site van www.waarneming.nl , soortgroep wantsen,  kunnen van veel wantsen
de kenmerken opgezocht worden.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Habitat Status 
Aelia acuminata mijterschildwants grasland algemeen
Coreus marginatus zuringrandwants struwelen algemeen
Corizus hyoscyami kaneelglasvleugelwants droge duinen schaars
Elasmucha grisea gewone kielwants bomen algemeen
Eurydema olaracea koolschildwants droge duinen algemeen
Leptoglossus occidentalis bladpootrandwants bomen, struiken algemeen
Palomena prasina groene schildwants overal algemeen
Podops inuncta haakjesschildwants nat grasland schaars
Rhopalus parumpunctatus bruinrode glasvleugelwants droge duinen algemeen
Sehirus luctuosus vergeet-mij-nietgraafwants droge duinen schaars
Stictopleurus puntatonervosus grijze glasvleugelwants droge duinen schaars
Syromastus rhombeus ruitrandwants droge duinen algemeen

Overige wantsen

Apolygus lucorum groene schaduwwants ruigtes algemeen
Apolygus spinolea lichtgroene schaduwwants ruigtes algemeen
Lygocoris pabulinus groene appelschaduwwants struwelen algemeen
Lygus maritimus kustschaduwwants duinen algemeen
Lygus pratensis weideschaduwwants ruigtes algemeen

Auteur: 
Wilbert Kerkhof (wilbertkerkhof60@outlook.com)

Figuur 2: Ruitrandwants (foto: Wilbert Kerkhof).
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Libellen
Dick Groenendijk

Het Kennemermeer is niet bijzonder rijk aan libellen. Het relatief mesotrofe karakter van 
het water en het vrijwel ontbreken van drijvende waterplanten is daar waarschijnlijk 
debet aan. Hoewel het Kennemermeer in principe zoet is, kan er door het inwaaien van 
saltspray een iets verhoogd zoutgehalte zijn. Dit licht brakke karakter is ook van 
negatieve invloed op de aanwezigheid van libellen. Er zijn door bezoekers van het gebied
inmiddels 16 verschillende soorten aangetroffen. Het betreft allemaal soorten die elders 
in de duinen ook talrijk voorkomen en het zijn vaak soorten die gemakkelijk zwerven om 
nieuwe leefgebieden te vinden. De meeste waargenomen soorten zullen zich niet in het 
Kennemermeer voortplanten. Voorbeelden van notoire zwervers zijn bijvoorbeeld de 
zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus) en de zwervende heidelibel (Sympetrum 
fonscolombii) die beide invasie-achtig kunnen optreden, maar ook jarenlang niet of 
nauwelijks worden waargenomen. De talrijkst waargenomen soorten zijn de 
paardenbijter (Aeshna mixta) en het lantaarntje (Ischnura elegans). Van de laatste is 
ook zekere voortplanting waargenomen. Zowel de paardenbijter als het lantaarntje 
kunnen zich onder licht brakke omstandigheden nog voortplanten en jaarlijkse 
voortplanting in het gebied van beide soorten ligt voor de hand. In bijgaande tabel is het 
volledige overzicht van alle in www.waarneming.nl bekende soorten libellen van het 
Kennemermeer opgenomen met het aantal waarnemingen en het aantal waargenomen 
exemplaren.

Tabel: Systematische lijst van waargenomen soorten libellen bij het Kennemermeer met het aantal 
waarnemingen (#) en het aantal waargenomen exemplaren (##). (Bron: www.waarneming.nl; geraadpleegd 
op 18 september 2017).

Soort # ##
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus 3 3
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis 2 2
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca 1 1
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella 1 1
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum 1 1
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum 3 3
Lantaarntje - Ischnura elegans 4 48
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea 1 1
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles 3 3
Paardenbijter - Aeshna mixta 48 167
Grote keizerlibel - Anax imperator 7 7
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 1 1
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii 3 5

Auteur:
Dick Groenendijk (dick.groenendijk@pwn.nl)
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Vliegen
Robert Ketelaar en Menno Reemer

In de afgelopen jaren is het Kennemerstrand door diverse Dipterologen bezocht. Hierdoor
is redelijk wat bekend over de vliegenfauna van het gebied. Het aantal bezoeken is 
echter op een paar handen te tellen, dus de lijst met soorten is zonder twijfel niet 
volledig. In dit overzicht worden alleen de zweefvliegen en de zogenaamde “leuke 
vliegen” (wapenvliegen, roofvliegen, dazen, blaaskopvliegen) behandeld. De gegevens 
komen hoofdzakelijk uit de databestanden van EIS-Nederland, en voor recentere 
gegevens is ook gebruik gemaakt van de meldingen via waarneming.nl. Alle 
waarnemingen zijn gevalideerd. Dat wil zeggen: de waarnemingen worden als voldoende 
betrouwbaar geacht. Voor een aantal soorten (met name de zeldzamere) zijn foto's en/of
verzamelde exemplaren gecontroleerd door deskundigen. Overigens is het grootste deel 
van de waarnemingen afkomstig van ervaren vliegenwaarnemers. 
Er zijn 48 soorten zweefvliegen uit het gebied bekend. Daarmee is het gebied niet 
buitensporig soortenrijk, al is de lijst vermoedelijk nog best uit te breiden bij 
vervolgonderzoek. Wel komen er een aantal bijzonderheden in het gebied voor. Het grijs 
gitje is de grootste zeldzaamheid. Deze kleine, zwartgrijze zweefvlieg is in 2000 en 2004 
enkele keren vastgesteld (Reemer & Claussen, 2008). Daarna is de soort niet meer 
waargenomen, ondanks enkele pogingen daartoe. Mogelijk dat hij in een specifiek 
stadium in de vegetatiesuccessie kans heeft gezien zich in het gebied te vestigen. Helaas 
is over de habitatkeuze van deze in heel Europa zeldzame vlieg nog weinig bekend zodat 
dit hypothetisch is. Het kustplatvoetje is een zeldzame soorten van riet- en 
zeggevegetaties bij redelijk voedselrijk en vaak brak water. De kleine langlijf komt vooral
in de kustprovincies voor in ruderale vegetaties en op brakke kwelders. Voor het overige 
bestaat de lijst van zweefvliegen uit een mengelmoes van soorten van vochtige ruigten, 
bossen en struwelen. Thermofiele en droogte minnende soorten ontbreken grotendeels 
en soorten van oude bossen zijn ook geheel afwezig. 

Van de wapenvliegen is de aanwezigheid van drie soorten snuitwapenvliegen 
vermeldenswaardig. Het is weliswaar een karakteristiek beeld van bloemrijke en 
(licht)zilte kustgebieden, maar mooi dat het Kennemermeer deze soortensamenstelling 
ook heeft. Van deze drie is de Zwarte snuitwapenvlieg het meest zeldzaam. De 
waarneming van stipgoudoogdaas is erg bijzonder. Deze zeldzame vlieg is grotendeels 
beperkt tot grote, venige moerassen in Oost-Nederland en er zijn maar weinig 
waarnemingen uit het westen bekend. 

Figuur 1: Snuitzweefvlieg (Rhingia campestris) (foto: Robert 
Ketelaar).
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Figuur 2: Gewone pendelzweefvlieg (Helophlus pendulus) (foto: 
Robert Ketelaar).
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De landslakken

Wim Kuijper

In de afgelopen jaren (periode 2002 - 2017) zijn er door mij een aantal bezoeken 
gebracht aan het Kennemerstrand (IJmuiden) om de weekdieren (Mollusca), die dit 
nieuwe gebied bevolken, te inventariseren. Door middel van waarnemingen in het veld 
(vooral de grotere soorten) en het nemen van tientallen strooiselmonsters (voor de 
kleine soorten) werd een beeld verkregen van de molluskenfauna. Omdat sommige 
soorten maar 2 mm worden, en de jonge dieren dus nog veel kleiner zijn, werden de 
strooiselmonsters onder een microscoop uitgezocht.
Welke soorten vestigen zich in dit duingebied na een geleidelijk ontstaan vanaf 50 jaar 
geleden? Hoe ontwikkelt de landslakkenfauna zich naarmate het gebied ouder wordt? 

Vlak voor de oude zeereep vanaf de zuidpunt tot in het noorden van het 
Kennemerstrand, dus van jong naar oud, zien we verschillen in de fauna. Op de jonge 
duintjes, ongeveer 3½ km ten zuiden van de zuidpier, is nauwelijks vegetatie aanwezig, 
landslakken kunnen hier in het stuivende zand niet leven. Zo gauw zich echter helm, 
blauwe zeedistel, zeeraket, zeemelkdistel en duinaveruit (Artemisia campestris subsp. 
maritima) vestigen ontstaan er onder de planten luwe plekjes met wat plantenresten. 
Vooral onder duinaveruit leven dan de eerste pioniersoorten, namelijk de grofgeribde 
grasslak en de zwartgerande tuinslak.

Komen we noordelijker dan wordt de duinstrook breder, er is wat meer begroeiing en 
komen soorten als de langwerpige barnsteenslak, de doorschijnende glasslak, het 
mostonnetje, de slanke agaathoren, de haarslak, de grote karthuizerslak en de vale 
clausilia erbij. De aantallen individuen nemen ook toe. Vooral de laatste soort is een 

Figuur 1: Grofgeribde grasslak en de zwartgerande tuinslak (foto: Wim Kuijper).
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opmerkelijke verschijning. Het dier heeft een mooi torenvormig huisje en we hadden 
hem niet als een van de eerste bewoners verwacht. Deze soorten leven circa 100 meter 
van de normale vloedlijn. Onverwacht, in deze duinstrook met veel open zand en een 
lage vegetatie, is de aanwezigheid van een populatie van de wijngaardslak. Het is een 
van de grootste landslakken in Nederland. Waarschijnlijk is de soort afkomstig uit het 
oostelijk gelegen duingebied. In deze Kennemerduinen leven op diverse plaatsen 
wijngaardslakken. Maar dan vooral in bosachtig terrein. 

Komen we bij het Zeewindepad en de trap van La Maranda naar het strand, dan wordt de
fauna iets rijker. Kennelijk trekt de rommel hier (hout, papier, stenen, enz.) in de 
grasbermen slakken aan. 
Vanaf ongeveer strandpaal 58 kan het gebied in een westelijk en oostelijk deel verdeeld 
worden. In de nieuwe zeereep leven geen slakken in het droge, stuivende zand. In het 
oostelijke deel zijn droge en vochtige bosjes en struwelen ontstaan. Ten oosten van het 
Kennemermeer zijn nog wel enkele open, droge duinterreinen voor de oude zeereep 
aanwezig. Hier leven de heesterslak, de zwartgerande tuinslak, de bolle duinslak, de vale
clausilia, de glanzende en slanke agaathoren, de segrijnslak, de grote karthuizerslak, het 
duintolletje, het mostonnetje, de haarslak, de geribde en scheve jachthorenslak en de 
doorschijnende glasslak. De slakkenfauna in de droge en vrij open duinvegetaties langs 
de noordrand van het meer en langs de parkeerplaatsen sluit hier op aan. Hier leeft 
algemeen de bolle (of Griekse) duinslak. Een opmerkelijke soort is alleen bekend van de 
bermen en het aansluitende duin bij deze parkeerplaats. Hier is de enige plaats in 
Nederland waar de behaarde grasslak leeft. Het dier heeft een huisje tot 1 cm met 
daarop kleine haartjes. Het is een zuidelijke soort en is voor het eerst in 2003 hier 
aangetroffen (Soes & de Winter, 2005).

Figuur 2: Wijngaarsslak (foto: Wim Kuijper).
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De natte terreinen direct rond het Kennemermeer hebben hun eigen molluskenfauna. 
Hier zien we slakjes die graag in vochtige tot zeer natte, laag begroeide terreinen leven. 
Het gaat dan om de plompe dwergslak, de glanzende agaathoren, de barnsteenslak, de 
dikke korfslak en de donkere glimslak. Soms leven ze zelfs samen met watersoorten van 
ondiep water.

Vooral in het noordelijk deel van het Kennemerstrand, rond het Kennemermeer,  komen 
verspreid diverse typen bosjes voor, op vochtige tot vrij droge plaatsen. Het gaat om 
duindoornstruweel, wilgenbosjes, gemengd laag bos e.d. Vooral in de randen leven 
diverse soorten: diverse al eerder genoemde soorten zoals de vale clausilia, de 
glanzende agaathoren, de doorschijnende glasslak, de haarslak, het duintolletje, het 
dwergpuntje, de geribde jachthorenslak maar ook de look glansslak, de ruwe, kleine en 
dwerg korfslak. Vooral de kleine korfslak is kenmerkend voor bos en bosachtig terrein. 
Het diertje leeft in de wat ‘oudere’ wilgenbosjes rond het meer. De soortencombinatie 

Figuur 3: Behaarde grasslak (foto: Wim Kuijper).

Figuur 4: Duintolletje (foto: Wim Kuijper).
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wijst al op het ontstaan van een bosmilieu. Eén van de algemeenste soorten is het 
duintolletje. Het dier heeft een afgeplat huisje met fijne ribjes en word maximaal 2 mm 
in doorsnede. De soort is algemeen verspreid door het gebied en aantallen kunnen 
oplopen tot vele honderden in bijvoorbeeld 1 liter zandig strooisel uit duindoorn-vlier 
struweel. Het is een nieuwkomer in Nederland; vanaf de ontdekking in 2001 heeft het 
duintolletje zich snel over Nederland verspreid.
De opvallendste slak – met het blote oog goed zichtbaar – is de zwartgerande tuinslak. 
In het noorden van het Kennemerstrand vonden we eens een serie opengeknaagde 
schelpen. Mogelijk lagen deze naast een muizenhol als restant van maaltijden. Naast 
zoogdieren zijn ook diverse insecten liefhebbers van slakken. Enkele keren werden 
huisjes waargenomen die door kevers opengeknaagd waren om bij het levende dier te 
komen.

De verspreiding van de genoemde soorten is verschillend: van één vindplaats tot 
verspreid over het hele gebied. Ongetwijfeld zullen er nog veranderingen optreden in de 
huidige verspreiding en komen er nog diverse soorten het gebied binnen. Door de grote 
verschillen in begroeiing, zon-schaduw, bodemvochtigheid en een hoog kalkgehalte is het
aantal landslakkensoorten vrij hoog. In de tabel worden alle soorten genoemd.

Hoe hebben al deze soorten (nu zo’n 35) het gebied bereikt? Na het verlengen van de 
havenpieren van IJmuiden in 1962 – 1967 is het gebied is ontstaan op een kaal en zout 
strand. Na de eerste duinvorming en ontzilting door neerslag lijkt het gebied geschikt 
voor de eerste slakken. Deze verschijnen echter als er eerst wat meer begroeiing is dan 
wat graspollen. Ze vinden dan beschutting tegen het zandstralen tijdens stormen tussen 
dichte plantenpollen (duinaveruit!). Het is er niet zo droog en er kan voedsel gevonden 
worden. Een deel van de soorten zal al in de oude zeereep geleefd hebben (zwartgerande
tuinslak, grofgeribde grasslak), maar de meeste soorten zien we pas achter de zeereep in
de Kennemerduinen. Enkele kunnen dus met de wind getransporteerd zijn of kruipend op
het Kennemerstrand terecht zijn gekomen. Het merendeel zal naar verwachting met 

Figuur 5: Door muizen open geknaagde schelpen van de zwartgerande tuinslak 
(foto: Wim Kuijper).
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dieren meegekomen zijn. We denken dan aan aanhechting aan haren, veren en poten 
van diverse soorten. Hiernaar is weinig onderzoek gedaan. Bekender is het transport 
door watervogels van water- en moerassoorten. Sommige soorten (die met een 
operculum = afsluitplaatje) kunnen zelfs levend door een vogel uitgepoept worden. 
De meeste slakken, en zeker de moerassoorten, zullen met behulp van dieren (vooral 
vogels) het Kennemerstrand bereikt hebben. Het is interessant om te zien dat de diverse 
soorten kans gezien hebben om zich in dit enkele tientallen jaren oude duingebied te 
vestigen.

Twee soorten noem ik nog apart. In aanspoelsel in de vloedlijn werd een huisje van het 
genaveld tonnetje aangetroffen. Dit slakje komt weinig voor in Nederland. Mogelijk leeft 
het ergens op het Kennemerstrand?
Eveneens in de stormhoogwaterlijn werden er enkele malen de lege huisjes van het 
meertandig muizenoortje gevonden. Dit is bijzonder als de huidige Nederlandse 
verspreiding bekeken wordt. We kennen enkele vondsten van levende dieren van de 
Afsluitdijk (zeezijde) en zuid-west Nederland. De dieren leven in holten en spleten rond 
de hoogwaterlijn. De vondsten op het allernoordelijkste deel van het Kennemerstrand 
(even ten zuiden van de zuidpier) wijzen op een levend voorkomen in de nabijheid. Maar,
ondanks diverse malen zoeken, is de plek waar ze leven nog niet gevonden. De 
mogelijkheden zijn echter beperkt. Hier ligt nog een uitdaging. Wie vindt ze levend?

De nu al bijzondere slakkenfauna van het Kennemerstrand zal zich in de komende tijd 
ongetwijfeld nog verder uitbreiden. In dit unieke gebied kan dit goed gevolgd worden.

soortenoverzicht Kennemerstrand (stand eind 2017):

bruine blinkslak (Aegopinella nitidula)
heesterslak (Arianta arbustorum)
grofgeribde grasslak (Candidula intersecta)
plompe dwergslak (Carychium minimum)
zwartgerande tuinslak (Cepaea nemoralis)
bolle/griekse duinslak (Cernuella virgata/cisalpina)
duinslak (Cernuella sp.)
vale clausilia (Clausilia bidentata)
glanzende agaathoren (Cochlicopa lubrica)
slanke agaathoren (Cochlicopa lubricella)
ruwe korfslak (Columella aspera)
segrijnslak (Cornu aspersum)
kleine akkerslak (Deroceras leave)
gevlekte akkerslak (Deroceras reticulatum)
tolslak (Euconulus sp.)
wijngaardslak (Helix pomatia)
grote karthuizerslak (Monacha cantiana)
ammonshorentje (Nesovitrea hammonis)
look glansslak (Oxychilus alliarius)
kelder glansslak (Oxychilus cellarius)
slanke? barnsteenslak (Oxyloma cf elegans)
duintolletje (Paralaoma servilis)
dwergpuntje (Punctum pygmaeum)
mostonnetje (Pupilla muscorum)
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langwerpige barnsteenslak (Succinella oblonga)
haarslak (Trochulus hispidus)
geribde jachthorenslak  (Vallonia costata)
fraaie jachthorenslak (Vallonia pulchella)
scheve jachthorenslak (Vallonia excentrica)
dikke korfslak (Vertigo antivertigo)
kleine korfslak (Vertigo pusilla)
dwergkorfslak (Vertigo pygmaea)
doorschijnende glasslak (Vitrina pellucida)
behaarde grasslak (Xerotricha apicina)
donkere glimslak (Zonitoides nitidus)
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WATERDIEREN IN HET KENNEMERMEER

Wim Kuijper

In de afgelopen jaren (periode 2002 - 2017) zijn er door mij aan het Kennemerstrand 
een aantal bezoeken gebracht om de weekdieren (Mollusca) die dit nieuwe gebied 
bevolken te inventariseren. Als onderdeel hiervan werd er enkele keren gekeken naar de 
waterfauna van het Kennemermeer. Op diverse plaatsen werd, naast de waterslakken, 
ook de overige macrofauna met een schepnet vanaf de oevers bemonsterd. Hierdoor 
werd een indruk verkregen welke waterdieren hier leven. Wel moet opgemerkt worden 
dat de monstermethode niet geschikt was om vis aan te tonen. 
Door stopzetten van de waterwinning in het aangrenzende Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, steeg daar de grondwaterstand zo’n twee meter. Hierdoor ontstond een 
zoete en kalkrijke kwel op de voormalige strandvlakte. Er ontstonden rond het meer 
vochtige omstandigheden. In het zuidelijk deel van het Kennemerstrand is er een 
kleinere, ondiepe, soms droogvallende,  plas ontstaan. Ook hier is enkele malen 
onderzoek verricht.

Kennemermeer
Het Kennemermeer is gegraven in de winter van 1992/1993 in het brede stuk strand dat 
ontstaan was ten zuiden van de zuidpier,  na het verlengen van de havenpieren van 
IJmuiden in 1962 – 1967. In de winter 2003/2004 is het meer uitgediept. Het oppervlak 
is circa 10 ha. Het wordt gevoed door het iets dieper liggende zoute grondwater en het 
zoete, kalkrijke kwelwater (regenwater) uit de omliggende hogere duinen. Boven een 
bepaald niveau stroomt het water weg, via een leiding, naar de jachthaven.
Langs de oevers groeide riet, zeebies, zeeaster, waterpunge, klein kroos, 
schedefonteinkruid en enige andere soorten. Tegenwoordig is riet de belangrijkste soort. 
Vrijwel langs het hele meer komt een enige meters brede rietkraag voor. De vegetatie in 
het water is gering en bestaat uit schedefonteinkruid. Drijvende waterplanten ontbreken.
Samen met de waterfauna is dit een teken dat het water zeer zwak brak is. Opvallend is 
dat het water altijd iets troebel is. De zandige bodem, die langs de oevers tot enkele dm 
diep is, is niet zichtbaar. Het water in de rietkragen is enkele cm tot 1 dm diep en is 
helder. Het is daar modderig met veel rietresten. 
Dat het water niet altijd geschikt is om te zwemmen bleek uit borden met de mededeling
dat men jeuk kan krijgen. Veelal wordt dit veroorzaakt door de larven van een 
vogelparasiet (Trychobilharzia). Via watervogels (uitwerpselen) komen eitjes in het 
water, daarna leven de larven een tijd in (poel)slakken. Deze larven kunnen ook in de 
huid van de mens kruipen. Zij gaan daar dood maar geven dan rode bultjes met veel 
jeuk. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar dagen vanzelf.
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Welke dieren hebben nu dit meer ontdekt? Opvallend zijn de grote aantallen 
brakwateraasgarnaaltjes. Deze doorschijnende diertjes van ongeveer 2 cm lang zijn 
soms na één keer scheppen met honderden exemplaren in het net te vinden. In het 
water zijn dan hele wolken van deze garnaaltjes aanwezig. Naar verwachting is het een 
geschikte voedselbron voor diverse dieren, o.a. vissen en vogels. Een andere algemene 
soort is een waterslakje met een huisje van enkele mm hoog. Dit is Jenkins’ waterhoren.
Naast deze twee soorten leven er vrij algemeen vlokreeften en  duikerwantsen. Andere 
dieren vind je regelmatig, maar niet in grote aantallen. Dit zijn de waterwantsen 
bootsmannetje en dwergbootsmannetje, brakwatersteurgarnaal enkele soorten 
waterkevers, mosselkreeftjes en van de waterslakken de gewone poelslak, de gewone 
schijfhoren, de ovale poelslak en het tractorwieltje. 

Figuur 1: Waarschuwing voor zwemmersjeuk (2004).

Figuur 2: Brakwatersteurgarnaal (foto: Wim Kuijper).
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Daarnaast vond ik nog muggenlarven, schaatsenrijders, bloedzuigers, libellenlarven 
(echte libellen en juffers), kokerjuffers, driedoornige stekelbaarsjes, en enkele andere 
soorten (zie tabel). En af en toe trof ik een gewone pad, een larve van de kleine 
watersalamander, een larvenhuid van de paardenbijter en larvenhuiden van de bruinrode
heidelibel aan. Naast de gevangen stekelbaarsjes leven er mogelijk nog andere 
vissoorten in het meer. Zo is er waargenomen dat een aalscholver een paling uit het 
meer gevangen had (www.waarneming.nl – 13 mei 2017).
De leverbotslak komt, samen met vochtminnende landslakken, in de lage 
oevervegetaties voor. Deze moerassige terreinen worden gemaaid. Het dier is 
karakteristiek voor periodiek droogvallende terreinen en leeft niet in het eigenlijke meer. 

Ten zuiden van het Kennemermeer
De plas in het zuidelijk gedeelte van het gebied, dus ten zuiden van het Kennemermeer, 
is jonger en valt droog na perioden met weinig neerslag. De diepte bedroeg op 8 
september 2002 van enkele cm tot 3 dm. Het water was helder. In o.a. augustus 2004, 
augustus 2015 en juni 2017 lag de plas droog. In het begin van de duinvorming op de 
strandvlakte kwam de zee hier tijdens zeer hoog water. Dit is daarna niet meer gebeurd 
en het water is dan ook geheel zoet. Hier groeiden o.a. riet, grassen, zeebies, russen, 
zegges, zeeaster, lisdodde, kransblad, fonteinkruid en groenalgen. De fauna is duidelijk 
arm. In een periode met een waterdiepte van maximaal enkele dm leefden hier gewone 
pad, padden- of kikkerlarven (zeer waarschijnlijk van de gewone of  de rugstreeppad), 
duikerwantsen, schaatsenrijders, kever- en muggenlarven. Als enige waterslak leefde 
hier in de beginperiode - algemeen - de ovale poelslak. Dit dier is o.a. een pioniersoort 
en meestal een van de eerste weekdieren die we aantreffen in nieuwe wateren. In 2017 
bleek dat er twee andere soorten bij gekomen waren: leverbotslak en Jenkins’ 
waterhoren. Op 8 september 2002 vlogen er diverse zwervende heidelibellen boven het 
gebied. Het bleek dat ze afkomstig waren uit deze plasjes. We zagen namelijk het 
uitsluipen van een dier en een aantal verse larvenhuidjes van de zwervende heidelibel 
bevonden zich op stengels van diverse planten, vlak boven het wateroppervlak. Deze 
libellensoort komt regelmatig uit Zuid-Europa. Invasiegewijs bereiken de dieren 
Nederland en kunnen zich dan hier (tijdelijk) vestigen. Dat de dieren zich op het 
Kennemerstrand hebben voortgeplant is een leuke waarneming.
In de loop van de jaren is het water geheel dichtgegroeid met riet. Hierdoor zijn de 
dieren van open water verdwenen.
Langs de zuidkant van het Zeewindepad is tegenwoordig een nat wilgenbos aanwezig. In 
april 2016 trof ik hier, als enige waterslak, de leverbotslak aan. De dieren leefden hier in 
enkele cm diep water. De soort is karakteristiek voor periodiek droogvallende plekken.

Vooral in het zuidelijk deel van het Kennemerstrand zijn enkele keren, buiten het water, 
gewone pad, rugstreeppad, kleine watersalamander en zandhagedis waargenomen. 
Hiervan zijn de eerste drie aan water gebonden tijdens hun voortplanting. 

Het Kennemermeer bevat een bijzondere fauna. Er leven hier soorten die graag in zwak 
brak water leven. Speciaal de brakwateraasgarnaal en de brakwatersteurgarnaal zijn 
opmerkelijk. De fauna is in de loop van de onderzoeksperiode stabiel gebleven en ook de 
fauna langs alle oevers komt grotendeels overeen. 
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Tabel deel 1: overzicht aangetroffen waterdieren periode 2002 - 2017

-- 86 --



Tabel deel 2: overzicht aangetroffen waterdieren periode 2002 - 2017
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Tabel deel 3: overzicht aangetroffen waterdieren periode 2002 - 2017
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Tabel deel 4: overzicht aangetroffen waterdieren periode 2002 - 2017
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Mossen en korstmossen
Ben Kruijsen

De duinen worden door de bekende landschapsecoloog Henk Doing gerekend tot de 
meest gecompliceerde landschappen in ons land en misschien wel van West-Europa. De 
grote variatie aan gradiënten en milieutypen op korte afstand van elkaar liggen hieraan 
ten grondslag. Dit uit zich onder andere in vegetatiemozaïeken en -gradiënten op 
verschillende schaalniveaus met als gevolg een grote variatie aan duinvegetaties.  In de 
duinvegetaties spelen mossen vaak een prominente rol en zijn ze mede karakteristiek 
voor bepaalde vegetatietypen. Dit geldt vooral voor pioniervegetaties en duingraslanden 
in zowel droge als vochtige omstandigheden. 
Hoewel de omgeving van het Kennemermeer ook droge delen kent, zijn het de vochtige 
en natte delen die de aandacht trekken. Hier zien we een ongekende botanische rijkdom 
in de hogere planten. Het artikel over de hogere planten elders in dit rapport doet 
hiervan verslag. In de vochtige open valleivegetaties aan de oost- en zuidzijde van het 
meer zijn ook de mossen nadrukkelijk aanwezig. Om de mosflora van deze  zones te 
inventariseren is systematisch onderzoek noodzakelijk. Zo’n onderzoek heeft er niet 
plaatsgevonden. Wel zijn  er door de auteur tijdens ad hoc bezoeken mos waarnemingen 
genoteerd. Bijzondere mossen zijn verzameld voor nacontrole en daarna opgenomen in 
een eigen herbarium. Waarnemingen van de minder algemene soorten zijn doorgegeven 
aan www.waarneming.nl. Ook andere natuuronderzoekers hebben het afgelopen 
decennium aan deze website waarnemingen doorgegeven. De website is samen met de 
eigen ervaringen  een belangrijke bron van informatie voor dit artikel. Deze informatie is 
aangevuld met een lijst van waargenomen soorten  tijdens een veldbezoek van de auteur
in januari 1999 (Bijlage 1) en een inventarisatie uit 2015 door Klaas van Dort en Thijs 
van Trigt (Bijlage 2). In de literatuur verwijst Eddy Weeda in zijn behandeling van het 
mos kwelderknikmos (Bryum warneum) kort naar het Kennemermeer en noemt enkele 
overige mossoorten (Weeda, 2011). 

In Bijlage 3 staat een opsomming van alle bij de auteur bekende mos- en 
korstmossoorten die in het gebied zijn aangetroffen. Voor de wetenschappelijke en 
Nederlandse namen van de in dit artikel genoemde soorten verwijs ik naar deze bijlage. 

De meeste korstmoswaarnemingen zijn gerelateerd aan de parkeerplaats aan de 
noordzijde van het gebied. Twee soorten zijn epifytisch op wilgen aangetroffen. De 
korstmossen worden hier verder niet besproken. Dat geldt ook de mossoorten van de 
droge duintjes in en langs het gebied. Op www.waarneming.nl is de parkeerplaats bij het 
Kennemermeer als een eigen waarnemingsgebied opgenomen. Voor de vindplaatsen van 
de waargenomen korstmossen wordt hiernaar verwezen. 

Het artikel behandelt naast de vegetatie-ontwikkelingen na de aanleg van het terrein in 
1993 ook een aantal bijzondere mossoorten die anno 2017 in de gemaaide vochtige en 
natte delen voorkomen. Hieronder bevinden zich soorten van natte kalkrijke 
omstandigheden met  soorten die  wijzen op de invloed van lokale kwel. Zones met een 
concentratie aan bijzondere soorten worden op kaart aangegeven. Op kaart staan ook 
zones met soorten van verdichte of kleiige bodem. Sommige soorten zou je niet zo gauw 
in een vochtige duinvallei verwachten. 

De mosflora van de open valleidelen

De pioniersfase van het project 
Na 1960 toen de pieren van IJmuiden zijn verlengd begint een proces van kustaangroei 
aan de zuidzijde van de Zuidpier. In de jaren negentig van de vorige eeuw greep de 
mens verder in door de aanleg van een jachthaven en het graven van een kustmeer. In 
deze tijd was het terrein kaal en nauwelijks begroeid. Na enkele jaren vestigden zowel in 
de droge als vochtige delen mossen en pionier planten. Tijdens een korte periode van 1 à
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2 jaren – waarschijnlijk eind jaren negentig - was het lager gelegen terrein rood door het
massale voorkomen van één soort, rood knikmos (Bryum pallens). Zie figuur 1. Uit die 
tijd stamt ook de waarneming van het zeldzame roodmondknikmos (Bryum knowltonii). 
Het tijdelijk optreden van beide soorten is ook elders langs de kust waargenomen in zich 
ontwikkelende duinvalleien. Recent is rood knikmos op een aantal plaatsen langs paadjes
nog wel terug te vinden in het gebied, roodmondknikmos is sindsdien niet meer gezien. 
Na de “rood knikmos fase”  vestigden zich andere pioniers in de open grazige vegetaties 
zoals netknikmos, zilverknikmos, geel- en fijnkorrelknikmos, middelst knikmos, 
kwelderknikmos, gewoon moerasvorkje en stomp dubbeltandmos respectievelijk Bryum 
algovicum, B. argenteum, B. barnesii, B. gemmiferum, B. intermedium en B. warneum, 
Riccardia chamedryfolia en Didymodon tophaceus. Struwelen namen in de loop van de 
jaren steeds meer bezit van het terrein, dat zo in rap tempo dichtgroeide. Duindoorn- en 
opgaande wilgenstruwelen gingen domineren. 

 
Het terrein dichtgegroeid
In 2007 was het terrein al grotendeels dichtgegroeid en bedekte de moslaag met meer 
dan 60% de open en gemaaide delen en waren de knikmossen sterk op hun retour. In de
moslaag zagen we op de hogere delen veel gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus)
en vochtiger gekroesd plakkaatmos (Pellia endiviifolia) naar voren komen (Weeda, 
2011). In 2008 stelde de auteur op eigen initiatief een vegetatiekaart van het gebied 
samen. De kaart is gemaakt op basis van een interpretatie van een luchtfoto uit 2007 
aangevuld met veldbezoeken (figuur 2). 

Figuur 1: Rood Knikmos (Bryum pallens) met jonge kapsels (foto: Jaco Diemeer).
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Figuur 3: Kwelzone in het zuidelijke deel van het gebied met concentratie van bijzondere soorten 
(lichtblauw) die wijzen op natte kalkrijke kwel.  In het paarsrode deel is kwel zichtbaar door de 
aanwezigheid van een bacteriefilm en of roestkleur in het water. De blauwe staafjes geven deze natte 
plekken aan. Groen schorpioenmos (witte stippen) komt uitsluitend in deze natte zone voor. Gewoon 
diknerfmos (blauwe blokjes) is ook buiten de natte zone aan te treffen. Waarschijnlijk is ook hier sprake 
van kwelinvloed. De IR- luchtfoto stamt uit 2016. Bron www.pdok.nl 

Figuur 2: Vegetatiekaart op basis van de interpretatie van een luchtfoto uit 2007 (door ben Kruijsen)We 
zien dat het terrein grotendeels met (duindoorn-)struwelen is bedekt, maar dat er langgerekte gemaaide
zones (lichtgroen) aanwezig zijn. Deze zones werden in latere jaren groter door uitbreidend klepel- en 
maaibeheer. Het zijn deze gemaaide zones waarin de rijkdom van de valleivegetaties zich manifesteert. 
Anno 2017 bieden de gemaaide vochtige en natte terreindelen groeiplaats voor tal van bijzondere 
duinvalleiplanten. Zie elders in dit rapport. Ook de moslaag is goed ontwikkeld en herbergt bijzondere 
soorten waarvan er enkele karakteristieke worden besproken.
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Zones met concentratie van bijzondere soorten 
Anno 2017 zien we een aantal soorten in de vochtige en natte valleivegetaties die wijzen 
op de aanwezigheid van natte  kalkrijke omstandigheden en de invloed van kwel. Het zijn
de volgende soorten: moerasdikkopmos, middelst knikmos, sterrengoudmos, gewoon 
diknerfmos, goudsikkelmos en groen schorpioenmos respectievelijk Brachythecium 
mildeanum, Bryum intermedium, Campylium stellatum, Cratoneuron filicinum, 
Drepanocladus polygamus en Scorpidium cossonii.  Zij komen geconcentreerd voor in 
twee zones aan de oostzijde van het meer (figuur 3). Van genoemde soorten komt 
moerasdikkopmos ook wijder verspreid  elders in het gebied voor. 

Verreweg de meest spectaculaire soort is groen schorpioenmos (Scorpidium cossonii) 
die in 2016 door Jelle van Dijk is ontdekt (figuur 4). Het is soort van de Rode Lijst in de 
categorie Bedreigd. Groen schorpioenmos is een zeer zeldzame soort van basenrijke 
moerassen en komt sporadisch voor in enkele kalkrijke duinvalleien, trilvenen, 
kalkmoeras of plekken met veel kwel in blauwgraslanden. Het is een indicator van natte 
kalkrijke omstandigheden. Voor meer informatie zie www.verspreidingsatlas.nl/2708. In 
oktober 2017 bezocht de auteur de kwelzone en trof de soort aan op een aantal natte 
kwelplaatsen (figuur 3).

Sterrengoudmos (Campylium stellatum) is een soort van kalkmoerassen en trilvenen. 
Ook deze soort staat op de  Rode Lijst in de categorie Bedreigd. Zij het minder zeldzaam 
dan de vorige soort. Zij is echter  bepaald niet algemeen in kalkrijke duinvalleien. De 
soort is in het binnenland in trilvenen sterk achteruit gegaan. In Zuid-Limburg komt zij 
nog redelijk voor. Deze soort is in 2016 eenmaal in de natte kwelzone aangetroffen. 

Opmerkelijk is het op vrij grote schaal voorkomen van gewoon diknerfmos 
(Cratoneuron filicinum) (figuur 5) in het zuidelijk deel van het Kennemermeer-gebied. 
Dat geldt niet alleen de natte kwelzone maar ook in vochtige zones ten noorden daarvan 
(figuur 3) en aan de oostzijde van het meer noordelijker. Voor zover de auteur bekend is 
dit de enige vallei langs de kust waar zoveel van deze soort voorkomt. Kalkrijke natte 
omstandigheden zijn haar milieu. De soort lijkt in ons land toe te nemen, maar is in het 
verleden mogelijk over het hoofd gezien. 

Figuur 4: Groen schorpioenmos (Scorpidium cossonii) in de kwelzone 
(foto: Jelle van Dijk).
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Moerasdikkopmos (Brachythecium mildeanum) (figuur 6) is een soort van basenrijke 
moerassen, natte graslanden en kwelplekken. Het komt vooral voor in beek- en 
rivierdalen, duinvalleien en poldergebieden. De soort wordt waarschijnlijk veel over het 
hoofd gezien. Bij het Kennemermeer groeit zij op diverse plaatsen, ook buiten de natte 
kwelzone in kleine populaties tussen de andere mossen. 

Zone met soorten van verdichte (kleiige?) bodem
In het zuidoostelijke deel van het gebied ligt een zone waar een aantal mossoorten 
voorkomen die  mogelijke wijzen op enige bodemverdichting (figuur 7). Betreding of de 
aanwezigheid van een kleifractie in de bodem zouden hierbij een rol kunnen spelen. In 
deze zone treedt veelvuldig stomp dubbeltandmos (Didymodon tophaceus) naar voren en
lokaal ook kleidubbeltandmos (D. fallax). Zie figuren 8 en 9. In een smalle langgerekte 
zone meer noordwaarts komt op meerdere plaatsen gewoon knikkertjesmos 
(Physcomitrium pyriforme) voor. Deze soort zien we in ons land vooral op kleibodems en 
voedselrijke ruderale open bodems. 

Figuur 5: Gewoon diknerfmos (Cratoneuron filicinum) bij het 
Kennemermeer (foto: Ben Kruijsen).

Figuur 6: Moerasdikkopmos (Brachytecium mildeanum) bij het 
Kennemermeer (foto: Ben Kruijsen).
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Figuur 7: Zones met bodemverdichting (oranje). De IR-luchtfoto is 
uit 2016. Bron www.pdok.nl

Figuur 8: Stomp dubbeltandmos (Didymodon tophaceus) met haar 
typische bruin-paarse kleur bij het Kennemermeer (foto: Ben 
Kruijsen).
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Auteur:
Ben Kruijsen (natuuradvies@xs4all.nl)

Literatuur:
Weeda, E., 2011. Passie voor mossen op de proef gesteld: ontdekking, herkenning en 
ecologie van kwelderknikmos (Bryum warneum). Buxbaumiella 90 (1-17). 

Figuur 9: Kleidubbeltandmos (Didymodon fallax) bij het 
Kennemermeer (foto: Ben Kruijsen).
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Bijlage 1  

Inventarisatie mossen zuidrand Kennemermeer 21 jan. 1999
door Ben Kruijsen

Aneura pinguis
Barbula convoluta
Brachythecium ruitabulum
Bryum archangelicum
B. argenteum
B. barnesii
B. gemmiferum
Certaodon purpureus
Didymodon tophaceus
Funaria hygrometrica
Riccardia chamedryfolia
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Bijlage 2 

Inventarisatie mossen Kennemermeer.
door Klaas van Dort en Thijs van Trigt in 2015

Amblystegium serpens

Aneura pinguis

Brachythecium mildeanum

B. rutabulum

Bryum algovicum

B. argenteum

B. barnesii

B. dichotomum

B. pallens

B. pseudotriquetrum

B. warneum

Calliergonella cuspidata

Campylium stellatum

Cratoneuron filicinum

Didymodon fallax

D. tophaceus

Drepanocladus aduncus

D. polygamus

Funaria hygrometrica

Marchantia polymorpha

Pellia endiviifolia

Physcomitrium pyriforme
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Bijlage 3 Waargenomen mossen en korstmossen bij het Kennemermeer
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Paddenstoelen
Martijn Oud

Het Kennemerstrand is een gebied waar in het kader van het natuurbeheer jaarlijks 
wordt gemaaid om het dichtgroeien met struiken en bomen tegen te gaan. Dit heeft een 
gunstige invloed op de ontwikkeling van  bijzondere planten, maar wat minder voor de 
paddenstoelen. Vooral voor de ontwikkeling van zgn. mycorrhizapaddenstoelen. Dit zijn 
paddenstoelen die in symbiose leven met bomen. Juist deze bomen worden bestreden 
om daarmee een habitat te creëren voor de bijzondere planten. Het gebied heeft er 
tenslotte zijn huidige reputatie aan te danken. Gelukkig worden niet alle bomen  
gemaaid. Bomengroepjes blijven staan, terwijl het gebied grotendeels omringd is door 
geboomte. Het maaien vind elke herfst plaats. Het gebied is opvallend rijk aan kruipwilg. 
Elk voorjaar neemt de groei van de kruipwilg weer een aanvang en in mindere mate doen
andere boomsoorten dat zoals grauwe/geoorde wilg, berk, zwarte els enz. Dat het 
maaien een must is voor de aanwezige bijzondere flora zal iedereen duidelijk zijn. Dat 
het ook zijn impact heeft op de aanwezige paddenstoelen die er voorkomen is een keuze 
die je moet maken.

Met bomen samenlevende paddenstoelen
Ectomicorrhizavormers zijn paddenstoelen die met bomen samenleven tot wederzijds 
voordeel. De paddenstoelen pikken vooral vocht en suikers weg via de haarwortels van 
de bomen, terwijl de boom er allerlei elementen en voedingsstoffen voor terug krijgt. 
Schimmels missen het bladgroen waardoor er geen fotosynthese plaats vindt om suikers 
aan te maken. Om de symbiose te bewerkstelligen zitten er om de topjes van de 
haarworteltjes manteltjes, aangemaakt door de zwamvlok (mycelium) van de 
paddenstoel. Hierin vindt de uitwisseling van stoffen plaats. Omdat dit op grote schaal 
plaats vindt zijn bodemschimmels belangrijk voor de bomen, maar tegenwoordig weten 
we dat het ook  belangrijk is voor de planten. Bodemschimmels zijn zelfs zeer belangrijk 
voor kruidachtige planten. Zonder bodemschimmels zijn er bijvoorbeeld geen  
orchideeën, maar ook andere plantensoorten hebben schimmels nodig. De symbiose van 
planten en schimmels heeft meer voordelen maar het zou te ver voeren hier verder op in
te gaan. Kruipwilg (Salix repens) is een boomsoort waar veel duinpaddenstoelen mee in 
symbiose leven.

Kruipwilg en zijn mycorrhizapartners
Kruipwilg is belangrijk voor de Nederlandse paddenstoelen. In de duinen komt deze laag 
blijvende wilgensoort zeer algemeen voor. Kruipwilg staat bekend als boomsoort waar 
veel paddenstoelen  ectomycorrhiza’s mee vormen. (mee in symbiose leven). Kruipwilg 
behoort tot de boomsoorten die het jaarlijkse maaibeheer goed weet te overleven. Elk 
voorjaar beginnen ze vanaf de grond weer uit te lopen. Er zijn meer boomsoorten die dat
in meer of mindere mate kunnen, zoals de grauwe/geoorde wilg en zwarte els. Omdat 
kruipwilg grote oppervlakken van het Kennemerstrand bedekt, is deze boomsoort 
belangrijk voor de paddenstoelen van het Kennemerstrand.
Behalve de algemeen voorkomende  tweekleurige vaalhoed (Hebeloma mesophaeum) en 
de radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme) komen er ook zeldzamere vaalhoeden bij 
kruipwilg voor zoals de wilgenvaalhoed (Hebeloma pusillum) en de geringde 
wilgenvaalhoed (Hebeloma collariatum). De meest algemene paddenstoel bij kruipwilg is 
zonder twijfel de gewone viltkop (Inocybe dulcamara). De gewone viltkop is een vezelkop
(Inocybe) die al vroeg in het jaar bij Kruipwilg is te vinden. De gewone viltkop treedt 
onregelmatig  in groot aantal op.  De meest bijzondere vezelkop van het 
Kennemerstrand is de grote duinvezelkop (Inocybe serotina, RL; Kwetsbaar). Het is een  
vrij zeldzame opvallend grote vezelkop die op vochtig kalkrijk zand vrijwel uitsluitend bij 
kruipwilg wordt gevonden. Vochtige kale onbegroeide zandige plaatsen bij kruipwilg zijn 
favoriete standplaatsen waar je een goede kans hebt ze tegen te komen. 
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Door nog onbekende oorzaak is de grote duinvezelkop in het binnenland  vrijwel 
verdwenen.  Een paddenstoel die iedereen wel kent en die gewoon tussen al die 
zeldzame veeleisende planten van het Kennemerstrand kan worden gevonden  is de 
gewone krulzoom (Paxillus involutus). Deze paddenstoel  behoort tot de meest 
opportunistische paddenstoelen van Nederland en misschien wel van heel Europa.  Het is 
een gemakkelijke paddenstoel die  in symbiose treedt met vele boomsoorten (ook 
naaldbomen) en zowel op vochtige als op droge, voedselarme tot voedselrijke, zand-, 
leem-, veen- en kleibodems genoegen neemt. De gewone krulzoom behoort dan ook tot  
de groep meest algemene paddenstoelen van Nederland. 

Het grote oppervlak aan kruipwilg  op een overeenkomstig bodemtype is er de oorzaak 
van dat er regelmatig veel paddenstoelen van dezelfde soort zijn te vinden. Dit 
verschijnsel betekend niet dat het dan altijd om algemene soorten gaat. Zo troffen we op
een dag tientallen kleine moerasgordijnzwam (Cortinarius helobius) aan, verspreidt over 
een groot oppervlak. Dit fenomeen werd ook opgemerkt bij de siersteelgordijnzwam 
(Cortinarius decipiens).  Het massale verschijnen van slechts enkele soorten is geen 
uitzonderlijk verschijnsel,  want bij paddenstoelen in de buurt van de zeereep zie je dat 
wel meer. Vaak is het alles of niets in de duinen van de zeereep. 

Figuur 2: Siersteelgordijnzwam (foto: Martijn Oud).

Figuur 1: Grote duinvezelkop (foto: Martijn Oud).
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Paddenstoelen op dood organisch materiaal
Deze grote groep van paddenstoelen is flink vertegenwoordigd op het Kennemerstrand 
maar  aanvullend onderzoek is gewenst. Veel soorten behoren tot de ascomyceten of 
zakjeszwammen. Bekerzwammen behoren tot de ascomyceten of zakjeszwammen. Twee
opvallende bekerzwammen komen ook op het Kennemerstrand voor. Dit zijn het 
zandtulpje (Peziza ammophila, RL; Bedreigd) en het zandputje (Geopora arenicola, 
RL;Kwetsbaar). Het zandtulpje is een echte soort van de buitenduinen, waar hij 
saprotroof leeft op de afgestorven wortels van Helm (Ammophila arenaria). De 
bekerzwam is een belangrijke telsoort van het Netwerk Ecologische Monitoring. Voor 
informatie, ga naar: http://nem.paddestoelenkartering.nl/zeereep/index.html. Het 
zandputje behoort tot de grondbekerzwammen en is geen strikte duinpaddenstoel. Ze 
komen verspreid door het hele land matig algemeen voor op humusarm zand. 
Waarschijnlijk leven ze op het Kennemerstrand in symbiose met de aanwezige kruipwilg 
of een andere boomsoort, maar daar zijn de meningen over verdeeld. De ascomyceet die
het meest van zich liet spreken, omdat de vondst uitgebreid werd beschreven in een 
natuurbericht, is de rietlandwimperzwam (Scutellinia umbrorum, Rode Lijst; Bedreigd). 
De vondst vond plaats op een met vocht verzadigd verrot stukje hout op de oever van 
het meer. Het is overigens niet de enige vondst, want meerdere bezoekers vonden hem 
op de oeverzone van het meer. De gewone wimperzwam (Scutellinia scutellata) werd er 
ook gevonden.
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Wasplaten
Er werden de afgelopen jaren drie soorten wasplaten gevonden in het gebied maar dat 
zouden er veel meer kunnen worden. De meeste graslanden die een reputatie hebben 
vanwege de vele wasplaten betreffen oude (duin)graslanden waar een zeer lange periode
van extensieve  begrazing of een lange periode van maaien met afvoeren van het 
maaisel heeft plaatsgevonden. De bodem moet er ook een lange perioden onberoerd zijn 
gebleven. Het Kennemerstrand is waarschijnlijk nog een te jong gebied voor veel 
wasplaatsoorten.

Soms staan er tientallen exemplaren van de algemeen voorkomende zwartwordende 
wasplaten (Hygrocybe conica) door het hele gebied heen, maar dat garandeert niet  dat 
er ook zeldzamere wasplaten kunnen worden gevonden. In 2017 werden er (voor het 
eerst?) puntmutswasplaten (Hygrocybe acutoconica, RL; Kwetsbaar) gevonden. Deze 
wasplaat wordt bij veroudering niet zwart. Deze vondst betekend waarschijnlijk, dat er in
de aankomende jaren meer soorten wasplaten te verwachten zijn. 

Figuur 3: Zandtulpjes (foto: Martijn Oud).

Figuur 4: Zwartwordende wasplaat (foto: Martijn Oud).
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De meest bijzondere wasplaten in Nederland worden gevonden op oude kortgrazige 
schrale graslanden op zwak zure tot basische zand-, leem- en kleibodems. Dergelijke 
graslanden zijn in onze tijd zeer zeldzaam. Op de duinhelling aan de voet van het zgn. 
IJzeren monument vlak naast de houten trap worden al enkele jaren achtereen  mooie 
duinwasplaten (Hygrocybe conicoides) aangetroffen. Behalve door een aantal opvallende 
microscopische verschillen lijkt deze vrij zeldzame wasplatensoort veel op de 
zwartwordende wasplaat. De duinwasplaat heeft  plaatjes die eerst geelwit zijn en daarna
chroomgeel en tenslotte paarsrood tot roze. De zwartwordende wasplaat heeft plaatjes 
die eerst wit, grijs of grijsgroen zijn en daarna zwavelgeel tot oranje gele plaatjes. De 
duinwasplaat is steviger van consistentie en wordt veel langzamer zwart dan de 
zwartwordende wasplaat. 

Auteur:
Martijn Oud (mnaj.oud@ziggo.nl)

Figuur 5: Puntmutswasplaat (foto: Martijn Oud).
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Bericht uit Nature Today
Op 27 mei 2013 vond Theo Westra in het gebied rond het Kennemermeer ten zuiden van
IJmuiden een wimperzwammetje dat afweek van het gewone wimperzwammetje 
doordat, anders dan bij het gewone wimperzwammetje, de randharen wit waren en 
zowel kort als lang. Hoewel hij door rondsnuffelen op internet al een vermoeden kreeg, 
liet hij de zwammetjes microscopisch nakijken en na nauwkeurig onderzoek bleek het om
de rietlandwimperzwam (Scutellinia umbrorum) te gaan. Een zeldzame en 
achteruitgaande soort bekend van natte gebieden. Een mooie aanwinst voor een gebied 
dat al bekend staat om zijn bijzondere soorten.

Figuur 6: Rietlandwimperzwam (foto: Theo Westra).
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Zoogdieren
Marc Janssen

Eén van de dieren die heeft kunnen profiteren van het natuurbeheer van de afgelopen 10
jaar is het konijn. Doordat delen van het droge duingebied zijn vrij gemaakt van 
duindoorn en de opslag van wilg is het leefgebied voor konijnen vergroot. Het jaarlijks 
maaien van deze duingebieden zorgt voor de in stand houding van een kruidenrijk 
grasland en daar profiteert het konijn van. Op de droge duintjes zijn overal de keutels 
van konijnen te vinden en ook het graafwerk van de konijnen is zichtbaar. Het 
omgekeerde gebeurt ook. Door het eetgedrag van konijnen krijgen struiken en bomen 
minder kans om te groeien en blijven de duingraslanden open.
Naast het konijn zijn op “www.waarneming.nl” ook veel meldingen te vinden van de vos. 
Deze rood/bruine alleseter wordt regelmatig waargenomen in het gebied. Een andere 
regelmatige waarneming is de wezel. Dit kleine, slanke roofdiertje (bruin van boven en 
wit van onder) weet er kennelijk voldoende voedsel te vinden. Incidentele waarnemingen
komen we tegen van hermelijn, bunzing, egel, ree en damhert.
Van de muizen komen we diverse meldingen tegen van de gewone bosmuis, de rosse 
woelmuis en de veldmuis.
Heel bijzonder is de melding van de gewone zeehond in 2016. Deze werd waargenomen 
op de parkeerplaats.

Auteur:
Marc Janssen (marc@mpj.demon.nl)

Bron:
website www.waarneming.nl 

Figuur 1: Konijn (foto: Hans Schouten).
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Watervogels
Marc Janssen

Eén van de onderdelen van het Kennemerstrand is het Binnenmeer. Een gegraven 
waterplas waar veel watervogels zijn te vinden.
De meest algemene soorten die we er tegenkomen zijn de meerkoet, waterhoen, wilde 
eend, tafeleend, bergeend, zilvermeeuw, stormmeeuw, grote en kleine mantelmeeuw, 
krakeend, drieteenstrandloper, oeverpieper, grauwe gans, grote canadese gans, 
knobbelzwaan, wintertaling, fuut, dodaars, brilduiker, kuifeend en pijlstaart.

Bijzondere waarnemingen worden er ook gedaan op het water. Zo werden afgelopen 
jaren diverse waarnemingen gedaan van de ijsduiker, de ijseend, de grote en de kleine 
burgemeester, de grote aalscholver, de grauwe franjepoot, de kuifaalscholver, de kleine 
alk en de witvleugelstern.

Auteur:
Marc Janssen (marc@mpj.demon.nl)

Bron:
website www.waarneming.nl

Figuur 1: IJsduiker (foto van internet).
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Bijlage 2

De ontwikkeling van het Kennemerstrand op kaart 
(Bron: Kadaster, website www.topotijdreis.nl)

IJmuiden eind jaren-50. Het strand is nog relatief smal en de havenhoofden kort. De 
Heerenduinweg is nog niet aangelegd, de na-oorlogse woonwijken zijn nog niet gebouwd en 
het spoor loopt nog recht door over het Noordzeekanaal. Let op de Duitse werkweg langs de 
kust. Deze loopt nog door vanaf het havenhoofd naar het zuiden.
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IJmuiden eind jaren-60. De havenhoofden zijn verlengd en het strand wordt langzaam breder. 
Nieuwe woonwijken zijn gebouwd en het spoor is omgelegd via de Velsertunnel. Een deel van 
de Duitse werkweg langs de kust is verwijderd.
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IJmuiden eind jaren-70. Het strand is aan de noordkant al bijna een kilometer breed en de 
woonwijken komen steeds verder het duingebied in. De Heerenduinweg is aangelegd, inclusief 
de IJmuiderslag en de parkeerplaats. Nabij de haven is camping De Duindoorn verschenen. De
Duitse werkweg is geheel verwijderd en het duingebied is aan de noordkant afgesloten voor 
publiek.
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IJmuiden eind jaren-90. Het strand is aan de noordkant inmiddels anderhalve kilometer breed 
en de jachthaven is aangelegd en het Kennemermeer is gegraven. In het duingebied zijn de 
laatste uitbreiding van IJmuiden gerealiseerd. Goed zichtbaar in het duingebied zijn de 
waterpartijen van het Zuidervlak die zijn ontstaan als gevolg van het stoppen van de 
waterwinning.
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Bijlage 3

De ontwikkeling van het Kennemerstrand op foto.
(Bron: Rijkswaterstaat, website beeldbank.rws.nl)

IJmuiden 1982 : Het strand langs het zuidelijk havenhoofd is aan de noordkant al meer dan 
een kilometer breed en de jonge duintjes met biestarwegras zijn goed zichtbaar. De 
strandhuisjes staan nog langs de oude duinvoet.
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IJmuiden 1990 : Het strand van IJmuiden vlak voor de aanleg van de jachthaven. Goed 
zichtbaar op het brede strand zijn de jonge duintjes die inmiddels zijn begroeid met helm. De 
oude zeereep komt, op plaatsen waar geen strandhuisjes staan,  langzaam het strand op.
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IJmuiden 1993 : Het strand van IJmuiden kort na de aanleg van de jachthaven en het graven 
van het Kennemermeer. Duidelijk zichtbaar zijn de stuifschermen die zijn geplaatst in de 
nieuwe zeereep om zand in te vangen.
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IJmuiden 1993 : Op deze foto is ook het zuidelijk deel van het Kennemerstrand zichtbaar. Let 
op de forse duinaangroei die daar al heeft plaats gevonden en de strandtent (rechtsonder) die 
korte tijd later is verplaatst.
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IJmuiden 2011 : De strandhuisjes zijn verplaatst van de oude naar de nieuwe zeereep. De 
gebied rond het Kennemermeer is vrijwel geheel begroeid en de duintjes aan de zuidkant zijn 
voor een verdwenen door de zee en het recreatief gebruik.
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Bijlage 4

Natuuronderzoeken Kennemerstrand 2013-2016
auteur: Joop Mourik

Bijgevoegd zijn 3 eerder gepubliceerde artikelen van de KNNV-Haarlem over uitgevoerd 
onderzoek op het Kennemerstrand in de periode 2013-2016.
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KNNV Afdeling Haarlem e.o. 

Vrienden van het Kennemerstrand 

 

Jaarverslag natuuronderzoek Kennemerstrand 2013 
Tekst: Joop Mourik 

 

Vlinders tellen 
Anneke Koper en Joop Mourik 

 

 
          Oranje luzernevlinder op koninginnenkruid  

 

Een looproute voor dagvlindermonitoring is in 2009 uitgezet en 

in 2010 aangepast.  De route (Vlinderstichting nr 1737) bestaat 

uit 20 secties van 50 meter en loopt rond in een noord-zuid lus. 

De heenweg gaat over het oude werkpad, langs de oude zeereep 

en door het zuidelijke vlak. Terug langs het Kennemermeer, over 

het heivlinderduin, de westbaan en het sileneduintje bij de 

parkeerplaats.  Daardoor maken allerlei verschillende 

vlinderbiotopen deel uit van de route: van open, droog duin en 

natte vallei, tot beschutte veldjes en randen in het struweel. In 

2012 is de route 14 keer in 12 weken gelopen, het meest  in de 

periode juni tot half september.  In totaal telden we 1511 vlinders van 20 soorten dagvlinders en 2 soorten 

dagactieve nachtvlinders: gamma uil en Sint Jansvlinder.  Door de mooie zomer was 2013 een topjaar ten 

opzichte van de drie voorgaande jaren met resp. 400, 771 en 579 vlinders. Icarusblauwtje, hooibeestje en klein 

koolwitje waren het meest algemeen, dwz op alle secties van de route aanwezig. Bijzonder was de trek van 

gamma uil en oranje luzernevlinder in augustus. In de eerste twee weken telden we zelfs 261 gamma uiltjes. 

Aan het eind van de maand kwam ook de kleine vos massaal af op de nectarkroeg aan zee: 50 vlinders in één 

telronde (week 35) is veel. Landelijke zeldzaamheden als heivlinder en argusvlinder deden het bovengemiddeld 

goed. Ook deze soorten profiteren van de openheid en de zomerse bloemenweelde van het Kennemerstrand, 

met dank aan de vele vrienden die zich hiervoor inzetten.  

 

Vegetatieopnamen van permanente kwadraten  
Joop Mourik en Maarten Bongertman 

 

Tien permanente kwadraten (PQ's) zijn in 2011 uitgezet, ingemeten met GPS en met ijzeren buisjes op twee 

hoekpunten gemarkeerd. Daarna zijn vegetatieopnamen gemaakt. Deze kwadraten zijn in 2013 met GPS en 

metaaldetector opgezocht -alle markeringen zijn teruggevonden!- en opnieuw opgenomen. Hier bespreken we 

de ligging en kenmerken van de PQ's en enige resultaten van de vegetatieopnamen in 2011 en 2013: structuur 

en soortensamenstelling, de gemeenschappelijk voorkomende en de typische soorten. 

 

 Secties Vlinders 

argusvlinder 10 20 

atalanta 2 2 

bont zandoogje 6 9 

bruin blauwtje 4 6 

bruin zandoogje 18 120 

citroenvlinder 4 7 

dagpauwoog 6 10 

distelvlinder 1 1 

gamma uil 19 305 

groot dikkopje 2 2 

groot koolwitje 4 4 

heivlinder 3 11 

hooibeestje 20 203 

icarusblauwtje 20 515 

klein geaderd witje 3 3 

klein koolwitje 20 183 

kleine parelmoervlinder 3 5 

kleine vos 16 72 

kleine vuurvlinder 2 2 

oranje luzernevlinder 7 7 

Sint Jansvlinder 2 6 

zwartsprietdikkopje 5 18 

Eindtotaal  1511 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overzichtskaart van het Kennemerstrand (luchtfoto sept. 2005) met de PQ's 

 

Ligging en kenmerken  

De tien PQ's liggen verspreid over het Kennemerstrand (kaartje) en hebben een oppervlakte van 4 tot 9 

vierkante meter. In totaal zijn 94 soorten vaatplanten en mossen aangetroffen, d.w.z. op 59 vierkante meter 

van het Kennemerstrand. Gemiddeld 31 soorten per PQ. Konijnenkeutels als teken van activiteit van deze 

kleine grazers, zijn in bijna alle opnamen aangetroffen; in lage aantallen. De meeste kwadraten zijn vlak tot 

licht hellend naar het westen maar sommige hebben kleine hobbels die als hoogwatervluchtplaatsen voor 

planten functioneren. Deze hobbels, evenals ingestoven pollen van knopbies, zijn ook woonplaats van mieren. 

Deze zijn belangrijk voor zaadtransport en kieming van bepaalde plantensoorten.  
 

De steenrode vorm van vleeskleurige orchis is een typische soort in 

PQ9 

 

Vier PQ's liggen in het natte zuidelijke deel dat 

plaatselijk tot ver in het voorjaar onder water kan staan. 

Zilte zegge, zilt torkruid, melkkruid en in 2013 ook 

moeraszoutgras wijzen hier op enige (of inmiddels 

voormalige?) invloed van zeewater. PQ9 en PQ10 staan 

langdurig onder water. Vleeskleurige (steenrode) orchis 

is een typische soort.  

PQ5 en PQ6 zijn een tikje droger en begroeid met flinke 

pollen knopbies. Typisch voor PQ5 zijn blauwe zegge en 

echte koekoeksbloem, soorten van graslanden op natte, 

tamelijk voedselarme grond. PQ6 is groeiplaats van onder andere vlozegge en aardbeiklaver.  

De PQ's 1 tot en met 4 liggen op de oever van het Kennemermeer, in een reeks van middenoost naar zuidwest 

(fig. 1). Ook deze staan 's winters onder water maar vallen vroeg in het voorjaar droog. Gemeenschappelijk zijn 

o.a. moerasbasterdwederik en moerasvergeetmijnietje. Typisch voor PQ4 is groenknolorchis en voor de PQ's 1 

tot en met 3 moeraskartelblad en zilt torkruid.  

Vrij noordelijk en hoger op het strand liggen de PQ's 7 en 8. PQ7 is een van de oudste groeiplaatsen van 

knopbies. De vegetatie heeft zich ontwikkeld tot het type van kalkrijke, vochtige duinvalleien zoals we dat ook 

elders in de duinen van Zuid Kennemerland kennen. Bevertjes, zeegroene zegge, rode ogentroost, kleine 

ratelaar en slanke gentiaan zijn typische soorten.  

PQ8 is uitgezet op een gedeelte waar in de winter van 2011 struiken verwijderd zijn en de bodem oppervlakkig 

geschraapt is. De uitgangssituatie in de zomer van 2011 was dus een vrijwel onbegroeid vlakje.  

 

De vegetatie in 2013 

We bespreken opmerkelijke verschillen in vegetatiestructuur en soortensamenstelling van de permanente 

kwadraten ten opzichte van 2011. Door de zeer natte winter en het koude voorjaar kwam de vegetatie in 2013 

maar langzaam op gang. Vooral de vroege soorten zoals rietorchis en vleeskleurige orchis (PQ 9 en 10) kwamen 

door het hoge water maar mondjesmaat tot bloei. Het aantal planten was ook lager dan in 2011. In PQ9 stond 

veel meer melkkruid (van enkele planten in 2011 naar zeer vele in 2013, 5% bedekking). Nieuw was 



moeraszoutgras (enkele planten). In PQ10 verschenen moeraskartelblad en grote ratelaar, beide soorten in een 

bedekking van ruim 10%. De vegetatie van de iets drogere kwadraten 5 en 6 was in 2013 vrijwel onveranderd. 

Nieuw waren een plant van groenknolorchis en enkele stengels van bevertjes in PQ6. 

 
PQ hoekpunt teruggevonden met behulp van GPS en metaaldetector.  

Wel even uitgraven! PQ9 2013 

 

In de moeraszone van de meeroever veranderde over 

het algemeen ook niet erg veel, behalve op plaatsten 

met intensieve tred van mensen en honden. Ter hoogte 

van PQ1 liep in 2013 een paadje naar het meer, waar 

honden kunnen zwemmen. PQ4 was onderdeel 

geworden van een breed uitwaaierend (sluip)pad langs 

de zuidrand van het Kennemermeer naar het strand. De 

kruid- en moslaag was in beide PQ's flink veranderd in 

soortensamenstelling en/of bedekking. In PQ1 was o.a. 

moeraskartelblad sterk achteruitgegaan (van ruim 10% 

bedekking naar enkele stengels) en dwergzegge vooruit (van 5% naar 35%). De moerasoever was veranderd in 

een tredvegetatie met een gem. vegetatiehoogte van minder dan 5cm.  

Dat was ook zo in PQ4, in 2011 nog de grootste groeiplaats van groenknolorchis op het Kennemerstrand. De 

moerasoever met ijl riet, veel waternavel, witte klaver en watermunt was veranderd in een platgelopen 

tredvegetatie (foto's). Waternavel was gereduceerd van 30% bedekking naar minder dan 1%, ofwel enkele 

blaadjes. Groenknolorchis was sterk afgenomen: van 26 planten naar 4 "tredknollen". Rietorchis (12 planten in 

2011) was verdwenen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQ4 richting zuidwest in 2011 (links) en richting noordwest in 2013 (rechts). Op de foto van 2011 staat op de achtergrond het paadje dat in 

2013 breed uitgelopen is 

 

De vegetatie van PQ 7, op het hogere strand, veranderde nauwelijks. Alle soorten werden teruggevonden, zij 

het in ander aantal of bedekking. De kale zandbodem van PQ8 was in enkele jaren begroeid met een kruidlaag 

van 15% en een moslaag van 5%. Het aantal soorten nam toe van 10 tot 27, met als meest voorkomende 

gekroesd plakkaatmos, waternavel en zomprus. Fraai duizendguldenkruid, sierlijke vetmuur, parnassia, stijve 

ogentroost en geelhartje zijn de voorlopers in de ontwikkeling tot valleivegetatie. Nieuw op het kale zand van 

de Oostervallei, maar net niet in de opname, was dwergbloem.  

 

Conclusie: Het weer had in 2013 merkbare invloed op de plantengroei. Vooral de langdurig hoge waterstand en 

de lage temperatuur in het voorjaar remden groei en bloei. Ook 2012 was al koud en nat. Het aantal planten, 

het formaat en de bloei waren beduidend minder dan in 2011, vooral van vroege soorten. Rietorchis, 

vleeskleurige orchis en moeraskartelblad bloeiden veel minder dan in 2011. Zomersoorten als 

moeraswespenorchis, grote ratelaar en witte honingklaver bloeiden beter maar toch niet zo uitbundig als in 

2011. De een- of tweejarigen die steeds weer uit zaad moeten opgroeien, kwamen laat op gang maar maakten 

een inhaalslag in de mooie zomermaanden.  

 

Planteninventarisatie van de beheervakken  
Maarten Bongertman 

 

De vakken die in de winter van 2012-2013 ontdaan zijn van wilgen en duindoorn, raakten in 2013 alweer snel 

begroeid. Op het kale zand kwamen de kleine pioniersoorten van duinvalleien plaatselijk al tevoorschijn, elders 



forse en uitbundige bloeiers van ruigten en struweelzomen. In totaal zijn 14 vakken onderzocht: de 

voorkomende soorten zijn genoteerd, met aantalschatting in klassen (Floron methode). Dauwbraam is de top 

kolonisator op het kale zand, in 12 vakken en in hoge aantallen. Hij wordt op de voet gevolgd door grote 

ratelaar (11), akkermelkdistel (10), akkerdistel (9), koninginnenkruid (9) en witte honingklaver (9), allemaal 

soorten die op het begroeide deel van het Kennemerstrand zeer talrijk zijn. De snelle opkomst van grote 

ratelaar in het kale zand is opmerkelijk omdat deze soort een halfparasiet is van graslanden. Ook 

duinvalleisoorten vestigden zich direct, vooral pioniers zoals bitterling (8), strandduizendguldenkruid (6), stijve 

ogentroost (5), geelhartje (5) en parnassia (5). De elders zeer talrijke moeraswespenorchis en rietorchis zijn er 

na één seizoen nog nauwelijks.  

 

Groenknoltellingen 
Maarten Bongertman, Joop en Annet Mourik, Jos en Elly Lammers, Jaco Diemeer 

 
Een getelde groenknolorchis, met schelpje 
 

Op onze veldtochten voor het vegetatieonderzoek troffen we vanaf 

half juni op steeds meer plaatsen groenknolorchis (Liparis loeselii) 

aan. Minuscule blaadjes tot forse, bloeiende planten nodigden uit tot 

een integrale telling over het hele strand. We kozen voor de 

methode die op de Hompelvoet (Zeeland) gebruikt wordt om 

herfstschroeforchissen te tellen. Bij elke getelde plant, klein of groot 

legden we een schelpje. Die waren tevoren op het strand geraapt en 

per 50 stuks in zakjes gedaan. Op deze manier zijn de aantallen 

gemakkelijk bij te houden en de tellingen door meerdere tellers uit 

te voeren. Alle vindplaatsen van groenknolorchis, clusters van 

planten of enkelingen, werden met GPS ingemeten en de aantallen 

genoteerd. Looproutes en vindplaatsen wisselden we uit met Google Earth kaartjes. Tussen 1 en 20 juli kamden 

we zo het hele strand uit. In totaal vonden we 440 planten op 160 verschillende (GPS) locaties, van het uiterste 

zuiden tot op de noordoost oever van het Kennemermeer. Ten opzichte van de 123 planten die Anneke Koper 

en Joop Mourik in 2010 telden, met stokjes als markering, is dit een flinke toename.  
 

Nieuwe plantensoorten 
Jaco Diemeer 

 

Aan de lange lijst van planten die zich spontaan op het vroegere strand gevestigd hebben konden we in 2013 

als nieuwe noteren: Zweedse meelbes, Krentenboompje, Vogelkers, Ruwe iep, Canadese populier, Witte abeel, 

Ontariopopulier, Peterselievlier, Duinroos, Smal beemdgras, Hoog struisgras, Moerasbeemdgras, Glanshaver, 

Rietgras, Zilverhaver, Walstrobremraap, Kluwenzuring, Avondkoekoeksbloem, Blaassilene, Hokjespeul, Zwarte 

nachtschade, Kleine lisdodde en Grote waterweegbree. 
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Natuuronderzoek Kennemerstrand 2014 

 

Joop Mourik, maart 2015 

KNNV Plantenstudiegroep, Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland, Vrienden van het Kennemerstrand 

 

De winter van 2014 was nat en zacht. Slechts een enkele nachtvorst deed aan winterweer denken. In de droge 

duinen begon het groeiseizoen daardoor vroeg. In de laaggelegen delen van de duinvallei duurde het nog lang 

voordat het regen- en drangwater onder het maaiveld zakte. Daar kwam de plantengroei dan ook laat en 

aarzelend op gang en was aanvankelijk niet zeer uitbundig. Rietorchis en vleeskleurige orchis bloeiden 

mondjesmaat. Wat later bloeiende soorten als moeraskartelblad en groenknolorchis herpakten zich en 

kwamen in de zomer tot uitbundige groei en bloei. Spectaculair was de vondst van honingorchis, een kroon op 

het werk van de Vrienden en in het bijzonder van Jaco Diemeer, die vanaf de maaimachine ook nog een paar 

bijenorchissen ontdekte en van de messen redde. Door de nattigheid was de route voor dagvlindermonitoring 

tot medio mei niet volledig beloopbaar. Mede daardoor was de jaarsom van vlinders vrij laag.  

 

Vlinders tellen  

 

De route voor dagvlindermonitoring is vanaf eind mei tot eind 

september veertien keer gelopen, evenveel als in 2013. Het aantal 

vlinders was beduidend lager maar het aantal soorten hoger. Medio mei 

waren de voorjaarsvlinders al bijna gevlogen; een maand later stond de 

teller op slechts 122 vlinders. De zomer maakte veel goed. Van half juni 

tot half augustus telden we 413 vlinders en in de nazomer nog eens 170. 

De relatief lage aantallen gaan vooral op voor de standvlinders die hun 

winterverblijf in open delen (grasland) van de vallei hebben zoals 

icarusblauwtje, klein koolwitje en hooibeestje (tabel). Mogelijk zijn veel 

poppen en rupsen om het leven gekomen door de langdurige nattigheid 

en de hoge waterstand. Standvlinders die hun winterverblijf in droge 

ruigten of struweel hebben zoals bruin zandoogje en bont zandoogje, kwamen er veel beter vanaf. Lange 

afstand trekvlinders (atalanta, distelvlinder en oranje luzernevlinder) waren vanaf juli weer present. Goede 

vliegers op de korte afstand zoals citroenvlinder, kleine vos en gehakkelde aurelia waren er meer dan het 

voorgaande jaar. De kleine vos bleef wat achter maar die was in de nazomer van 2013 korte tijd erg talrijk. Een 

derde generatie van het landkaartje werd in september gelokt door de bloemenrijkdom van het 

Kennemerstrand.  

Veldwerk: Anneke koper, Joop Mourik, Maarten Bongertman 

 

Flora inventarisatie van de werkvakken  

De flora van de werkvakken van 2011-2013 is opnieuw geïnventariseerd, in het bijzonder de delen die begin 

2013 van struikopslag geschoond zijn. In totaal zijn 109 plantensoorten in 16 vakken aangetroffen. Daarvan zijn 

  2013 2014 

argusvlinder 20 9 

atalanta 2 12 

bont zandoogje 9 20 

bruin blauwtje 6 10 

bruin zandoogje 120 145 

citroenvlinder 7 11 

dagpauwoog 10 4 

distelvlinder 1 4 

gehakkelde aurelia 0 4 

groot dikkopje 2 1 

groot koolwitje 4 1 

heivlinder 11 5 

hooibeestje 203 127 

icarusblauwtje 515 204 

klein geaderd witje 3 3 

klein koolwitje 183 77 

kleine parelmoervlinder 5 12 

kleine vos 72 20 

kleine vuurvlinder 2 1 

landkaartje 0 5 

oranje luzernevlinder 7 1 

zwartsprietdikkopje 18 17 

Totaal 1200 693 

Landkaartje in zomerkleed. Foto: Pieter Kan 
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Dwergbloem met bloeiwijze van zomprus (links) Foto: Joop Mourik 

Kleverige ogentroost en strandduizendguldenkruid 

in een geschoond werkvak . Foto: Joop Mourik 

er 19 typisch voor duingrasland en duinvallei. Nieuw waren de elf onderstaande soorten, een mix van de 

omgeving van droge duinen, struikgewas en de vochtig-natte duinvallei.  

Veldwerk: Maarten Bongertman 

 

 

 

Permanente kwadraten  

 
In juli en augustus zijn vegetatieopnamen gemaakt van 14 

permanente kwadraten (Pq's). In totaal zijn 90 soorten mossen en 

vaatplanten waargenomen. De methode en de bestaande 

kwadraten van 2011 zijn beschreven in het jaarverslag 2013 

(Mourik, 2014). Op de meeroever zijn de permanente kwadraten 

KS01, in 2011 met oa moeraskartelblad en zilt torkruid, en KS04, in 

2011 met veel groenknolorchis, niet meer opgenomen. Deze 

locaties maken nu deel uit van druk belopen paden met een korte 

tredvegetatie.  

Ter verbetering van de spreiding van de opnamen over de hele 

duinvallei en om de ontwikkeling van de gerooide werkvakken van 

2011-2013 te volgen zijn enkele nieuwe pq's (KS11-16) uitgezet. De 

jongste werkvakken zijn nog in de fase van 

"verstoringsverwerking"; deze worden de komende jaren in de 

monitoring opgenomen. De opnamen van 2014 zijn een weergave 

van de fasering van verschillende duinvalleivegetaties. De reeks 

loopt van pioniervegetatie op vochtig, vrijwel kaal zand tot de 

volledig begroeide vochtige tot natte duinvallei.  

 

PQ Korte typering Karakteristiek 2014 Winter 2014 Topografie 

KS02  Moerasvegetatie Moeraskartelblad dras Midden meeroever 

KS03  Moerasvegetatie Moeraskartelblad dras Midden meeroever 

KS05  Moerasvegetatie Knopbies, blauwe zegge, zilte zegge onder water Zuiden, met zandbultje 

KS06  Moerasvegetatie Knopbies, zilte zegge, aardbeiklaver dras Zuiden, met zandbultje 

KS07  Kruipwilgvegetatie Knopbies, bevertjes, zeegroene zegge vochtig Hoge strandzone 

KS08  Pioniervegetatie Waterpunge, dwergbloem nat Gerooid en kaal 2011 

KS09  Moerasvegetatie Melkkruid, moeraszoutgras onder water Zuiden 

KS10  Moerasvegetatie Moeraskartelblad, vleeskleurige orchis onder water Zuiden, met zandbultje 

KS11  Moerasvegetatie Moeraskartelblad, vleeskleurige orchis dras Zuiden 

KS12  Kruipwilgvegetatie Moeraswespenorchis nat Hoge meeroever 

KS13  Duinrusvegetatie  Armbloemige waterbies dras Hoge meeroever 

KS14  Kruipwilgvegetatie  Vlozegge, zeegroene zegge vochtig Hoge strandzone 

KS15  Parnassiavegetatie  Knopbies, aardbeiklaver vochtig Hoge strandzone 

KS16 Parnassiavegetatie  Rode ogentroost, groenknolorchis dras Meeroever, kaal 2011 

Lat-naam Ned-naam Nr 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 1 

Cornus sanguinea Rode kornoelje 1 

Arctium minus Gewone klit 1 

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver 1 

Carex otrubae Valse voszegge 1 

Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 2 

Ranunculus flammula Egelboterbloem 1 

Liparis loeselii Groenknolorchis 1 

Juncus alpinoarticulatus Rechte rus (duinrus) 1 

Herminium monorchis Honingorchis 1 

Centuculus minimus Dwergbloem 1 
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Groenknolorchis op het Kennemerstrand: geteld en met schelpen gemarkeerd. Foto: 

Joop Mourik 

Op het vroegere strand zijn kruipwilg en knopbies de toonaangevende soorten. In het laag gelegen zuidelijke 

deel en in de oeverzone van het Binnenmeer heeft zich een moerasvegetatie ontwikkeld met puntmus en/of 

sikkelmos en moeraskartelblad als typische soort.  

De vegetatie van het schaars begroeide kwadraat KS08 is te rekenen tot de Associatie van 

strandduizendguldenkruid en krielparnassia (27Aa2). De overgangsvegetaties naar een volledig gesloten 

begroeiing (parnassiavegetatie van KS15, KS16 en duinrusvegetatie van KS13) hebben kenmerken van de 

Associatie van duinrus en parnassia (9Ba3). De moerasvegetatie met een moslaag van gemiddeld vijf cm dikte 

en de kruipwilgvegetatie van KS07, KS12 en KS14 behoren tot vele gezichten van de Knopbies-associatie (9Ba4). 

De komende jaren zal blijken met welke snelheid en in welke richting de vegetatie zich bij jaarlijks maaibeheer 

ontwikkelt tot opvolgende stadia.  

Veldwerk: Joop Mourik, Maarten Bongertman 

 

Plantendemografie 

 
Groenknolorchis (Liparis loeselii) 

 

 

De Vrienden telden en karteerden 

opnieuw het aantal planten van de 

groenknolorchis, volgens de beproefde 

schelpenmethode (Mourik, 2013). Van 

20 juni tot 22 juli telden we in totaal 

730 planten, de meeste in bloei maar 

ook jonge planten die uit oppervlakkig 

liggende knolletjes ontspruiten. De 

laatste zijn bijzonder lastig in de 

vegetatie te vinden.  

De verspreiding is verder uitgebreid en 

reikt nu van het uiterste zuidwesten 

tot de noordoost oever van het 

Binnenmeer. Ook hoger op het strand 

zijn planten gevonden, vooral in kwelzones langs de Oostbaan. Figuur 1 toont de exponentiële groei vanaf de 

eerste twee planten in 2005; in 2012 is niet geteld. De meeste planten staan in het moerassige zuiden, vaak 

tientallen in clusters bij elkaar. De bloeitijd loopt uiteen van eind juni tot begin augustus. De groeiplaatsen aan 

de oever van het Binnenmeer zijn, mede door tred van mens en hond, gefragmenteerd. De grote groeiplaats 

op de zuidwestelijke oever (2011) is daardoor nagenoeg verdwenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1. Exponentiële toename van groenknolorchis (Liparis loeselii) op het 

Kennemerstrand  
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Honingorchis op het Kennemerstrand, in een kruipwilgvegetatie met moeraswespenorchis, 

stijve ogentroost en geelhartje (Knopbies-associatie) Foto: Jos Lammers 

Plantendemografie 

 
Honingorchis  

(Herminium monorchis) 

 

 

Tijdens de groenknoltellingen 

ontdekten we op 20 juni de 

eerste twee planten van de 

uiterst zeldzame honingorchis. 

Op speciale zoektochten daarna 

kwam het totaal op 21 bloeiende 

planten en 13 rozetten. 

Nederland is weer een stukje 

rijker geworden.  

Honingorchis behoort vanouds 

tot de zeldzame orchideeën met 

de hoofdverspreiding in de 

kustduinen en in het heuvelland van Zuid-Limburg( Kreutz & Dekker, 2000). Eén van de oudste en zekere 

waarnemingen van de kust is afkomstig uit de duinen bij Velsen (1781). Daar heeft de soort zich tot 1999 weten 

te handhaven, wel op verschillende locaties want over een tijdsperiode van ruim 200 jaar is het een komen en 

gaan van geschikte milieuvoorwaarden. Ook in het Noord-Hollands duinreservaat verdween honingorchis rond 

de eeuwwisseling. Daarna herbergde Schiermonnikoog nog enige tijd een duingroeiplaats maar ook daar werd 

de soort de laatste jaren niet meer aangetroffen, ook niet tijdens een speciale excursie door de Werkgroep 

Europese Orchideeën in de zomer van 2013. De enige groeiplaats in Nederland was nog het 

Lauwersmeergebied.  

In de kustduinen groeit honingorchis in jonge (primaire) duinvalleien, bij voorkeur op de vochtgradiënt van 

kleine bultjes of richels (Kreutz & Dekker, 2000), maar ook in oudere, grazige valleien of onder struweel van 

kruipwilg, aan oevers van duinplassen, aan paden en op afgeplagde plekken (Vermeulen, 1958). De vegetatie in 

jonge duinvalleien behoort tot het knopbies verbond. De kensoorten knopbies, parnassia, 

moeraswespenorchis, groenknolorchis, vleeskleurige orchis, armbloemige waterbies en zeegroene zegge zijn 

wijd verspreid op het Kennemerstrand te vinden. Binnen het knopbies verbond is honingorchis een zeldzame 

verschijning in de associatie van duinrus en parnassia (9Ba3) en in de knopbies associatie (9Ba4) (Schaminee et 

al., 1997).  

De eerste waarnemingen van honingorchis werden op 20 juni gedaan en na uitgebreidere zoektochten liep het 

totaal in juli op tot 21 bloeiende planten. Bovendien werden tijdens een nauwkeurige inspectie nog eens 13 

rozetjes in de buurt van bloeiende planten gevonden. De bloeistengels waren gemiddeld 16 cm hoog (25 cm 

max) en droegen 22 vruchtcapsules. De standplaatsen voldeden geheel aan de omschrijving van Kreutz & 

Dekker (2000) en Vermeulen (1958) namelijk op de vochtgradiënt van lage richels, onder struweel van 

kruipwilg, aan de rand van paden en in vakken die in 2011 van struikgewas ontdaan zijn. Gezien de wijde 

verspreiding denken we dat honingorchis zich al enkele jaren geleden op het Kennemerstrand heeft gevestigd 

maar onopgemerkt is gebleven. De kleine rozetten en bloemstengels zijn dan ook erg lastig in de vegetatie te 

vinden. Reden temeer om zoveel mogelijk op de paden te blijven en de bloeiende planten vandaar af te 

bekijken.  

Veldwerk: Joop Mourik, Maarten Bongertman, Jos en Elly Lammers, Jaco Diemeer, Thijs van Trigt 
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Natuuronderzoek Kennemerstrand 2015 en 2016 
 

Joop Mourik, februari 2017 
KNNV Plantenstudiegroep, Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland, Vrienden van het Kenne-
merstrand 
 

De jaren 2015 en 2016 waren beide zeer warm, zonnig en in 
Zuid-Kennemerland vrij droog. Zoals we langzamerhand ge-
wend zijn, werden opnieuw warmterecords gebroken. Hoe 
reageert onze natuur op al die veranderingen? Komen er 
meer vlinders, eerder en/of langdurig bloeiende planten? Zo 
duidelijk is dat niet, want beide jaren kenmerkten zich ook 
door het laat op gang komen van de lente en koele, sombere 
perioden in de zomermaanden. In 2015 had juli een mooi be-
gin maar een stormachtig einde en in 2016 kwam de zomer 
pas eind augustus goed op gang. Vrijwilligers hebben weer 
heel wat uren besteed aan het planten- en vlinderonderzoek 
en aan de registratie en archivering van alle waarnemingen. 
Bij elkaar opgeteld waren we per jaar zeker 260 uur in het veld 
voor de vlindertellingen, de vegetatieopnamen van perma-
nente kwadraten, de inventarisatie van de flora, de tellingen 

van orchideeën en de metingen van honingorchis. We verstrekten informatie aan studenten van Gym-
nasium Felisenum in Velsen (Tjallema, 2016) en van Wageningen Universiteit, Entomologie. De laatste 
in het kader van promotieonderzoek over de effecten van insectenvraat op bloemeneigenschappen 
van bloeiende planten en de gevolgen daarvan voor de aantrekking van bestuivers en bloemeters. 
 
Vlinders tellen  

 
De dagvlindermonitoringroute is 
beide jaren vijftien keer (weken) 
geteld. Met een totaal van 523 en 
484 dagvlinders was de jaarsom 
aan de lage kant. 
Het soortenaantal was met zes-
tien soorten zelfs veel lager dan 
het gemiddelde aantal van 21 
van de zes voorgaande teljaren.  
Twee Rode lijstsoorten, bruin 
blauwtje en groot dikkopje, zijn 
in 2015 en 2016 niet gezien en de 
heivlinder niet in 2016. Ook 
kleine vuurvlinder en landkaartje   
zijn beide jaren niet gezien.  
Na een gestage toename in de 
periode 2000 tot 2014 is het aan-

deel van bos- en struweelsoorten de laatste jaren sterk afgenomen (figuur).  In 2014 werden nog bijna 
twee keer zoveel bos-en struweelvlinders gezien als open duinvlinders, in 2016 was dat omgekeerd. 
Dit verloop is te verklaren door de aanvankelijk sterke uitbreiding van bos en struweel op het Kenne-
merstrand, ook op de secties van de telroute. Tussen eind 2011 en begin 2013 is een deel van de 
opdringende struwelen verwijderd om plaats te maken voor open duinvallei vegetatie. De vlinders 
reageren op die verandering maar niet direct. Na de struweelverwijdering kwamen veel secties op 

Jaarsom van vlinders van bos/struweel ten opzichte van 

open duin
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Figuur 1. Soldaatjes op honingorchis 
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afstand van de randen te liggen, dus ook minder in de beschutting. Bos- en struweelvlinders als bont 
zandoogje en bruin zandoogje verminderden niet alleen in aantal maar vlogen op diverse secties ook 
buiten bereik van de tellers. Soorten die minder gevoelig zijn voor weer en wind en/of laag boven en 
tussen de kruidenvegetatie vliegen zoals hooibeestje en klein koolwitje, werden relatief meer gezien.  
In absolute aantallen liet icarusblauwtje, een typische pionier van bloemrijke kruidenvegetaties in 
duinvalleien, het de laatste jaren een beetje afweten en ging licht achteruit.  Dat geldt ook voor enkele 
soorten die landelijk zeldzaam zijn of sterk achteruitgaan. De argusvlinder ging van gemiddeld twintig 
vlinders in de periode 2009-2013 terug naar drie vlinders in 2015 en één in 2016. De heivlinder zagen 
we  jarenlang in aantallen fluctuerend tussen vijf en twaalf maar was afwezig in 2016. En dan de kleine 
parelmoervlinder die het strand maar niet weet te bereiken. Hoewel 2016 een goed jaar was voor de 
kleine  parelmoervlinder in de duinen van Zuid-Kennemerland, konden we toch maar één vlinder spot-
ten. Droge en warme secties waar de kleine parelmoervlinder en ook de heivlinder vanuit de duinen 
op af komen, liggen onderaan de trap bij de IJmuiderslag. Deze hobbelduintjes lopen steeds meer dicht 
met duindoornstruweel en verliezen daardoor hun functie als stapsteen tussen de achterliggende dui-
nen en het strand. Als verblijfgebied in de winter en voor voortplanting is de betekenis van het Kenne-
merstrand nog niet groot. Er zou meer ruimte moeten komen voor droge duinvegetaties met braam, 
buntgras en duinviooltjes en voor konijnenbegrazing. Verbetering van het biotoop duingrasland in de 
oude zeereep is bevorderlijk voor de lokale trek van duinvlinders (en andere kleine duindieren). Het 
kan een verbindende stapsteen zijn tussen de jonge en jongste duinen.  
Veldwerk: Maarten Bongertman en Joop Mourik 

 
Flora inventarisatie 
Elk jaar ontdekken we wel weer nieuwe soorten 
binnen de Natura 2000  grenzen van het Kenne-
merstrand. Groeiplaatsen van (zeldzame) Rode lijst 
soorten leggen we vast met GPS. De gegevens de-
len we met de Nationale Database Flora en Fauna. 
Na de zachte en natte winter van 2015 stonden de 
laaggelegen delen van de duinvallei in het voorjaar 
nog langdurig onder water. Daardoor kwam de 
plantengroei laat op gang. De winter van 2016 was 
zo mogelijk nog zachter maar ook droger. Daarvan 
profiteerden de relatief vroeg bloeiende steenrode 
orchis, vleeskleurige orchis en rietorchis. De voor-
zomer was daarentegen somber en nat. Dat was 
goed voor de slakken maar slecht voor de planten-
soorten die zich dan opmaken voor de bloei in de 
zomer. 
De soortenlijst van het Kennemerstrand is geba-
seerd op het werk van Lidy de Boer (2008) maar bij-
gewerkt tot en met 2016. Soorten die tien jaar of 
langer geleden voor het laatst zijn waargenomen, 
zijn afgevallen. De soortenlijst maakt onderscheid 
tussen waarnemingen in het Natura 2000 gebied 
en in de gebieden daaromheen, incl. de zuidpier, 
parkeerplaats, Seaport Marina en IJmuiderslag. Op 
de website plaatsen we de actuele lijst per 2016 van het Natura 2000 gebied Kennemerstrand, gelegen 
in km hokken 99-496, 99-495 en 98-496. Vooralsnog telt deze lijst 389 soorten en ondersoorten (van 
der Meijden, 2005, Stace, 2010) maar we hebben vast nog wel enkele soorten gemist. Aanvullingen 
met vindplaatsaanduiding zien we graag via het contactadres van KNNV Haarlem eo.  Onder de waar-
genomen soorten zijn 42 Rode lijstsoorten waarvan negen bedreigd in Nederland (Rode lijst2012) en 
57 typische soorten voor Habitattypen. 

Figuur 2. Veenpluis en moeraskartelblad 
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In 2015 was veenpluis (Eriophorum angustifolium), een soort van zwak zure vennen en veenmosriet-
landen, een bijzondere nieuwkomer in het kalkrijke systeem van het Kennemerstrand (Fig. 2). Alles 
lijkt hier mogelijk. Ook de vondst van tongvaren (Asplenium scolopendrium)in dicht struweel was een 
buitenbeentje. Deze varen is in Nederland voornamelijk een muurvaren, op stenen ondergrond dus en 
in de duinen vooral op en in bunkers. Moeraszoutgras (Triglochin palustrus) bloeide in 2016 buitenge-
woon talrijk in het zuidelijke moerasgebied. Melkkruid, Zeerus en Noordse rus wijzen op enige invloed 
van zeewater uit het verleden, aangevuld met saltspray. Nieuw in 2016 was addertong, minuscule 
plantjes op de rand van een schraapvak. Met de vondst van hondskruid (Anacamptis pyramidalis) en 
bijenorchis (Ophrys apifera) kwam aantal orchideeënsoorten op negen! We kijken uit naar de volgende 
soort, de eerste met dubbele cijfers.  
Veldwerk: Jaco Diemeer & Friends 

 
Flora inventarisatie van de werkvakken 
De werkvakken, die tussen 2011 en 2013 van struikopslag geschoond zijn, werden opnieuw geïnven-
tariseerd. Op het nog steeds vrij kale zand (50-70% zand) hebben zich inmiddels 168 plantensoorten 
gevestigd, waaronder een aantal zeldzame cq karakteristieke duinvalleisoorten. Tabel 1 geeft een 

overzicht van een aantal soorten 
die  in 2015 en 2016 voor het eerst 
in de werkvakken zijn waargeno-
men.  
Bijzonder maar te verwachten op 
het nog vrij kale en plaatselijk 
vochtige zand, zijn groenknolor-
chis, honingorchis, kleverige ogen-
troost en zeker ook de dwerg-
bloem, al is ‘t maar zo’n dwergje. 
Op paadjes rukt armbloemige wa-
terbies gestaag op en vormt daar 
gesloten grasmatten. Geel walstro, 
Sint Janskruid en hazenpootje wij-
zen op de ontwikkeling van duin-
grasland, gevleugeld hertshooi, 
moerasrolklaver, knopbies en 
rechte rus (duinrus) wijzen op het 
ontstaan van nat grasland en duin-
valleivegetatie.  
Tabel 2 is een rangorde van de 
waarnemingsfrequentie in de peri-
ode 2013-2016. Meest aangetrof-
fen is dauwbraam, gevolgd door 

witte honingklaver en op een mooie derde plek bitterling. Daar 
hebben de zomerse inventarisatiedagen (juli-augustus) zeker hun 
invloed op gehad. In de rangrijst is het aantal storingsindicatoren 
die te verwachten zijn na forse ingrepen en bodemberoering, 
zeer beperkt. Alleen akkerdistel en klein hoefblad zijn als zodanig 
te benoemen. Alle andere soorten in de ranglijst van algemene soorten in de werkvakken vinden we 
ook regelmatig in delen van de vallei die zich al langere tijd ongestoord ontwikkelen tot moerasvege-
tatie, duinvalleivegetatie of duingrasland. De lijst geeft een aardig inzicht in vier jaar kolonisatie van 
licht verstoorde maar al snel weer tot rust gekomen bodem. Behalve landelijk gewone plantensoorten 
zijn ook zeldzame plantensoorten bijna overal in staat om groeiplaatsen te veroveren. Daarbij past ook 
hulde aan de zorgvuldige uitvoering van het werk door Bert Korfage. 
Veldwerk: Maarten Bongertman 

Tabel 2. Meest aangetroffen soor-
ten in de werkvakken, in aflopende 
volgorde  

Rubus caesius 

Melilotus albus 

Blackstonia perfoliata 

Holcus lanatus 

Centaurium littorale 

Eupatorium cannabinum 

Linum catharticum 

Parnassia palustris 

Hippophae rhamnoides 

Leontodon saxatilis 

Mentha aquatica 

Phragmites australis 

Euphrasia stricta 

Rhinanthus angustifolius 

Cirsium arvense 

Salix cinerea 

Daucus carota 

Salix repens 

Tussilago farfara 

Sonchus arvensis 

Plantago lanceolata 

Carex oederi subsp. oederi 

Agrostis stolonifera 

Lycopus europaeus 

Epipactis palustris 

Odontites vernus s. serotinus 

Tabel 1. Nieuw 2015 en 2016 

Carex distans 

Centaurium pulchellum 

Centuculus minimus 

Eleocharis quinqueflora 

Epipactis helleborine 

Euonymus europaeus 

Galium verum 

Herminium monorchis 

Hieracium aurantiacum 

Hypericum perforatum 

Hypericum tetrapterum 

Isolepis setacea 

Juncus alpinoarticulatus 

Ligustrum vulgare 

Linaria vulgaris 

Liparis loeselii 

Lotus pedunculatus 

Orobanche picridis 

Parentucellia viscosa 

Pulicaria dysenterica 

Schoenus nigricans 

Trifolium arvense 

Trifolium fragiferum 
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Vegetatieopnamen  
In juli en augustus zijn weer tientallen vegetatieopnamen gemaakt en toegevoegd aan het Turboveg 
databestand. Aan de hand van zeventien permanente kwadraten (PQ's) volgen we de vegetatieont-
wikkeling. De kwadraten liggen verspreid over het hele natuurgebied: langs de meeroever, in het moe-

rassige zuiden en hoger op het vochtige strand. In en soms 
zelfs bovenop de dikke moslaag was de groene knol duidelijk 
zichtbaar (fig. 3). Twee kwadraten zijn ook telplots voor ho-
ningorchis (zie verderop). In 2015 en 2016 zijn in totaal 101 
soorten mossen en vaatplanten in de PQ’s waargenomen. 
Het in 2012 geschraapte en nog altijd schaars begroeide kwa-
draat KS08 bij het poeltje raakt slechts zeer geleidelijk be-
groeid. In de pioniervegetatie van de Associatie van strand-
duizendguldenkruid en krielparnassia (27Aa2) was in 2015 en 
2016 de opmars van dwergbloem opmerkelijk, maar ook de 
verschijning van groenknolorchis.  
Behalve de permanente kwadraten zijn in 2016 ook twee 
bultjes (strandduintjes) in het zuidelijke deel van de vroegere 
strandvlakte opgenomen. Deze vlakjes volgen de vorm en 
richting van de voet van het strandduintje en zijn daardoor 
min of meer eivormig met de punt naar het zuidwesten, in de 
richting van de overheersende wind. Op deze bultjes van 25 
resp. 45 cm hoog heeft de vegetatie van voet tot top een 

fraaie gradiënt van zeer nat/geïnundeerd tot altijd boven water en ’s zomers droog. De zelden droog-
vallende strandvlakte vormt de onderste rand. Deze is het domein van moerasplanten als riet, punt-
mos, watermunt, moerasrolklaver, groenknolorchis, rietorchis.  De laagste 10-20 centimeter (hoogte) 
van de helling is bijna altijd vochtig. De oppervlakkige bodem is compact en vettig door kalkneerslag. 
Hier vinden we duinvalleisoorten als knopbies, gekroesde pellia, dwergzegge en waterpunge. Om-
streeks het midden, op zo’n 15-30 cm hoogte, wordt de bodem zandiger en komen stijve ogentroost, 
bitterling en geelhartje in beeld. Op de top groeien onder andere duinriet, welriekende salomonszegel 
en rond wintergroen. Op de topjes heerst ook altijd activiteit van mieren: gegraven gangen en druk 
heen weer lopende werksters. Het beheer van deze miniduintjes bestaat uit jaarlijks maaien en de 
vestiging van struiken tegengaan. De werkzaamheden worden door medewerkers van Stichting Ecolo-
gisch Beheer zeer zorgvuldig en zoveel mogelijk met de hand uitgevoerd om het reliëf en de onder-
grondse woonplaatsen van mieren en andere insecten zo min mogelijk te verstoren. Mooi werk! 
Veldwerk: Joop Mourik, Maarten Bongertman 
 

Bodemonderzoek  
In aanvulling op de vegetatieopnamen van de permanente kwadraten is in 2016 eenvoudig bodemon-
derzoek uitgevoerd, volgens de methode Stiboka. Door de hoge grondwaterstand reikte de bemonste-
ring van de kwadraten niet dieper dan 20 cm. Op de foto (figuur 4) ligt de steekboor met grondmonster 
in een vegetatie van zeegroene zegge, dwergzegge en kruipwilg. Rechts de slikkige, donkerbruine top-
laag die wat uit elkaar getrokken is.  Het onderliggende zand was grofkorrelig, rijk aan schelpgruis en 
(zeer) kalkrijk.  
Een duidelijk humeuze, donkergrijze tot zwarte toplaag is geen enkele PQ aangetroffen. In enkele ho-
ger en droger gelegen kwadraten met veel kruipwilg, had zich wel lichtgrijze, humus- en kalkhoudende 
A1 laag van 1-5 cm dikte gevormd (kalk 1). Het grootste deel van het Kennemerstrand en ook van de 
kwadraten is veel vochtiger en staat vrijwel het hele jaar onder invloed van grond- en/of kwelwater. 
De bodem is daar overwegend mineraal, dus zonder een duidelijk humeuze bovengrond. Door kwel en 
kalkneerslag heeft de bewortelde toplaag een hoog gehalte aan lutum, d.w.z. fijne, kleiachtige deel-
tjes. Deze laag is licht- donkerbruin, heeft een gemiddelde dikte van 4 cm en is (zeer) kalkrijk (kalk 2-
3). Onder de slikkige toplaag bevindt zich een laagje lichtgrijs-geel en zeer kalkrijk zand (kalk 3) met 

Figuur 3. Knol en worteluitloper van een  
groenknolorchis 
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roestvlekken (Cg laag met gleyverschijn-
selen). Deze laag is  gemiddeld 3 cm (2-9 
cm) dik. Op een diepte van 4-12 cm vin-
den we  de G ondergrond van grijs tot 
donkergrijs (gereduceerd) zand met een 
kalkgetal van 2-3. Dit zand bevindt zich 
permanent onder de grondwaterspiegel 
en is zuurstofloos.   
 
Veldwerk:  
Joop Mourik, Maarten Bongertman  
 
 
Orchideeëntellingen 
Aan de jaarlijkse orchideeëntelling werk-
ten in 2016 elf deelnemers mee. Acht 
dagen langs struinden de waarnemers 
voorzichtig door het veld om geen vier-

kante meter en geen orchis te missen. Elke plant of cluster van groenknolorchis en honingorchis werd 
met een schelp gemarkeerd en de groeiplaats met GPS geregistreerd. In totaal hebben ruim 2500 
schelpen een gecontroleerde ligplaats gekregen. De telgegevens werden opgeslagen in de centrale 
database vanaf 2005 en de unieke waarnemingspunten geprojecteerd met behulp van Google Earth 
(figuur 5).  

Figuur 5. Verspreiding van groenknolorchis (blauw) en van honingorchis (geel) in 2016. Luchtfoto: Google 

Figuur 4. Bodemprofiel aan de meeroever (PQ1). Rechts: donkerbruine 
(roestige) toplaag, midden: zandige laag met roestvlekken, links: egaal 
grijs zand onder de grondwaterspiegel 
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Opnieuw werden oude records gebroken. Groenknolorchis  was met 4177 planten aanwezig op 860 
groeiplaatsen. De zeer natte kom in het zuiden behaalt de hoogste dichtheid. In een dikke laag van 
vooral gewoon puntmos en moerassikkelmos groeit groenknolorchis samen met bijvoorbeeld moeras-
kartelblad, rietorchis, steenrode en/of vleeskleurige orchis.  
Een artikel over de ontwikkeling van aantal en de sociologie van groenknolorchis op het Kenne-
merstrand verschijnt in het blad Liparis. De komende jaren willen we ook de groeiplaatscondities en 
de mechanismen van verspreiding van groenknolorchis nader onderzoeken.  
 
De landelijk uiterst zeldzame honing-
orchis groeit op de hogere, maar voch-
tige delen van het strand, op vrij kale 
bodem of in dwergstruweel van kruip-
wilg.  
Honingorchis boekte flinke vooruit-
gang, fig. 6.  Verreweg de meeste 
waargenomen planten waren in bloei 
maar we telden ook de rozetten die 
meestal in de buurt van de bloemsten-
gels te vinden zijn.  Deze rozetten kun-
nen ontstaan zijn door kieming maar 
ook op uitlopers van een moeder-
plant.  
 
 
 
 
 
Veldwerk: Maarten Bongertman, Jaco Diemeer, Jan Elfrink, Jos en Elly Lammers, Joop Mourik,  Alie van Nijendaal, 
Serosja Tjallema, Lodewijk Reehorst, Thijs van Trigt, Desiree de Vries 

 

Demografie van honingorchis 

NOORD 2014 2015 2016 

Bladrozet (jun) ng 11 10 

Bloemdragend (stengel jun-jul) 3 6 3 

Vruchtdragend (stengel aug-okt)  3 5 1 

ZUID 2014 2015 2016 

Bladrozet (jun) ng 29 36 

Bloemdragend (stengel jun-jul) 1 23 18 

Vruchtdragend (stengel okt)  1 21 10 

    

 

De groei en bloei van individuele planten van honingorchis worden sinds het jaar van eerste waarne-
ming 2014 gevolgd in twee speciale, permanente telvlakjes van 6 resp. 10 vierkante meter. Van deze 
vlakjes maken we jaarlijks ook een vegetatieopname. Het noordelijke proefvlak is een vrijwel gesloten 
vegetatie (98-99%) met een bedekking van kruipwilg van 35% in 2014 tot 55% in 2016.  Het zuidelijke 
proefvlak maakt deel uit van een in 2012 gerooide, zandige baan langs dicht duindoorn-wilgstruweel. 
In dit proefvlak liep de totale bedekking op van 80% in 2014 tot 99% en in 2016.  

Figuur 6. Honingorchis Kennemerstrand 
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De tabel op p.6 geeft een over-
zicht van het aantal planten in 
verschillende fasen van groei. 
Begin juni tellen en meten we de 
rozetten, waarvan er vele al een 
bloemknop bevatten. In 2014 
zijn deze niet geteld (ng), want 
waren op dat moment nog on-
bekend.  

Eind juni-begin juli worden de 
bloemstengels geteld en opge-
meten (hoogte, aantal bloemen, 
etc). Dan staan de meeste plan-
ten in bloei maar er zijn ook laat-
komers die pas in augustus tot 
bloei komen. In augustus en sep-
tember-oktober volgen nog tel-
lingen van de aanzet tot vrucht-
zetting en van de gerijpte vruch-
ten die tot uiteindelijke zaadver-

spreiding leiden. De tabel geeft het aantal stengels met tenminste één bloem of rijp vruchtenkapsel.  

De kruipwilgvegetatie (noord) leek in 2014 kansrijk met drie bloemstengels en uiteindelijk ook succes-
volle zaadzetting. De jaren daarna laten zien dat de verschillen groot kunnen zijn: 2015 was ook suc-
cesvol, 2016 was een rampjaar met maar één vruchtdragende stengel. Hoe dat komt? Het KNMI geeft 
het antwoord. De maand juni was “Gemiddeld over het land zeer nat, somber en warm”, dus  gunstig 
voor slakken die zich in de dichte vegetatie dan ook maar al te graag tegoed deden aan de jonge sten-
gels van honingorchis.  

Het zuidelijke proefvlak heeft een kruidenvegetatie die zich vanaf het voorjaar geleidelijk ontwikkelt. 
Op deze plek is meer ruimte en een minder hoge dichtheid van begroeiing. Hier zien we een sterke 
toename van rozetten in 2015 die in 2016 stabiliseert. Het aantal bloemdragende stengels gaat van 1 
naar 23 in 2015 en 18 in 2016. Misschien heeft ook hier het ongunstige weer in de groeimaand juni 
een rol gespeeld in de lichte teruggang, hoewel geen vraat van slakken geconstateerd is. Ook het aan-
tal gerijpte vruchten dragende stengels was in 2016 beduidend lager dan in 2015. In de komende jaren 
zal blijken hoe deze planten zich verder ontwikkelen en waar nieuwe planten zich in de meetplots 
vestigen.  

Veldwerk: Maarten Bongertman 
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groep Europese en Mediterrane Orchideeën, Vlaanderen en de KNNV Werkgroep Europese Orchi-
deeën, Nederland 
Stace, C. 2010. New Flora of the British Isles, 3rd ed., Cambridge Press 
Serosja Tjallema, 2016. De Kennemer wildernis. Profielwerkstuk gymnasium Felisenum, Velsen 

Figuur 7. Meting en telling van honingorchis, met stokjesmarkering 
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