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Op 6 juni zie ik de eerste rietorchis in het Twiske; een paar dagen later een ware explosie. PvD 
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Beste allen, 

De corona-crisis lijkt af te zwakken nu velen van ons gevaccineerd zijn en groepsactiviteiten langzamerhand weer 
op gang kunnen komen. Dit is de 65ste Nieuwsbrief en voorlopig laatste Nieuwsbrief.  
Het is al weer lang geleden, dat ik op 65-jarige leeftijd mijn pensioen kreeg. Daarom een mooi symbolisch moment 
om deze episode van de Nieuwsbrieven af te sluiten en te kijken of onder onze leden iemand is, die deze aktiviteit 
wil overnemen.  
Stuur mij een email ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl als je zin hebt om de Nieuwsbrief – in welke vorm van 
ook – voort te zetten. Bij deze ook dank voor alle bijdragen en aardige reacties. Paul van Deursen 
 

Rondje Westwouderpolder 
Simon Pepping 

Rondje Westwouderpolder is een rondwandeling van het wandelnetwerk Noord-Holland, startpunt no. 40, De 
Woude. Deze wandeling geeft je rust, ruimte en wind; aan de ene kant de vochtige weilanden, aan de andere kant 
het ruime water. De prijs is de wind, die hier altijd steviger en kouder is dan elders. 
De Westwouderpolder was een stuk veenland dat lag aan het water van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en het 
Stierop. Het werd een eiland toen in de 19e eeuw de Markervaart werd doorgetrokken tot en met het 
Noordhollands Kanaal. Daarom begint de wandeling met een oversteek op de pont. Daarna loopt de route langs 
de buitenkant om het eiland heen. 
De Westwouderpolder is een goed weidevogelgebied. Volgens de topografische kaart liggen de meeste weilanden 
op minder dan 1m onder NAP. Dat is heel weinig, want de Waterlandse boezem  ligt op 1,56m beneden NAP. Zo'n 
hoge ligging kan alleen maar doordat het land hier nooit diep bemalen is, en dat is goed voor de weidevogels en 
andere natte natuur. Aan de zuidkant zitten de meeste weidevogels. Je kunt de wandeling dan ook het best met de 
klok mee lopen, dus eerst in zuidelijke richting langs de Markervaart. Je ziet en hoort Grutto's, Kieviten, Tureluurs 
en Scholeksters. Je wordt vaak verblijd met het jubelen van de Veldleeuwerik. Het is iedere keer weer een wonder 
hoe lang dat kleine vogeltje zijn trillende zang hoog in de lucht volhoudt. Ganzen zitten er ook legio. Aan de andere 
kant van de dijk kijk je over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Op mooie dagen is het hier druk met zeilboten en 
motorjachten.  
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Langs de Markervaart ligt een lang boezemland, in beheer bij Staatsbosbeheer. Vroeg in de lente ontrollen hele 
groepen varenschichten zich uit. Het zijn Koningsvarens. Er groeit veel Reukgras. Bijzonder is het Veenreukgras, 
dat hier in kleine aantallen groeit, maar moeilijk te ontdekken is vanaf de weg. In de polder vind je allerlei vochtige 
plantensoorten. Op de weilanden veel Reukgras, Pinksterbloemen, Veldzuring, Zachte Dravik. Langs de sloot mooi 
blauw bloeiende Hondsdraf op de steile kanten, Watermunt waar de oever vlak is. Daar kwaken ook de Groene 
Kikkers. In de ondiepe sloten foerageren grote Karpers. Hier en daar kom je langs een vochtig landje met veel 
Oeverzegge en ook Valse Voszegge. Op de dijk zie je ingezaaide soorten die ook op andere dijken van het 
hoogheemraadschap HHNK gebruikelijk zijn: Knoopkruid, Groot Streepzaad en enkele planten Gewoon 
Barbarakruid. 
Het startpunt De Woude is goed met de auto te bereiken. Voor het OV is dit een wit gebied. Je kunt er  komen met 
de fiets vanaf station Krommenie-Assendelft, of met Connexion bus 123 vanaf Alkmaar naar de halte Viaduct 
West-Graftdijk en ruim 2km lopen over het fietspad van de N246. 

Simon Pepping 
 

Berichtje van Hanneke Waller 
 
In Nieuwsbrief nr. 63 meldde ik dat er nog een deel 4 van de presentatie Stinzenplanten zou volgen. Dit deel heb ik 
inmiddels op een Jitsi-avond aan de Plantenwerkgroep getoond. De eindversie van de presentatie (de 4  
delen samen, versie 06) kunnen jullie bekijken via deze link:  
https://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/Districten/D14/stinzenplanten_V06_(20210516)_compressed.pdf?ver=r
Dm9sXCJTsvjY0s8TU9G_g%3d%3d 

 
Veel vroege bloeiers zijn al uitgebloeid, maar we kunnen nog genieten van diverse voorjaarsbloeiers. Aronskelk, 
vogelmelk en sleutelbloem beginnen nu, halverwege mei, in bloei te komen. Kortom: er is nog veel te zien! 

Met vriendelijke groet, Hanneke Waller 
 

Over Nachtegalen gesproken 
Frans van der Feen 

In de vorige Nieuwsbrief schreef Evert Pellenkoft over zijn eerste Nachtegaal van dit jaar en dat doet ons denken 
aan ónze eerste waarneming. Daarvoor gingen we op een avondexcursie naar de Waterleidingduinen en daar 
lukte het inderdaad om een enkele Nachtegaal te horen. Later zijn we nog wel eens mee geweest met de 
traditionele Nachtegalenexcursie in de Lange Bretten, ook meestal in de schemering. 
We hebben in het verleden veel vogels geleerd bij excursies met Evert. Van hem leerden wij ook om op een plek, 
waar bepaalde soorten vaker worden gezien, geduld te hebben. Verder was een vogelcursus in het Wiedijkpark 
een goede leerschool. 

Monnikenpad 
Op 30 april liepen wij het zogenaamde Monnikenpad rondom de Egmonden, een route met veel historie uit de tijd 
dat monnik Adelbertus er het Christendom heeft gebracht. Uit die tijd stammen een abdij (Egmond-Binnen) en een 
slotkapel, met ruïne van het kasteel (Egmond aan den Hoef). 
We startten in Egmond-Binnen en liepen over het jaagpad langs de Egmonder Binnenvaart. Er zijn daar veel 
bloemenbollenvelden en het is er rustiger dan rond Hillegom en Lisse. 
We zagen er heel veel Gele en Witte kwikstaarten. 
Na een pauze in Egmond aan den Hoef, waar we een kijkje in de Slotkapel konden nemen ging het richting 
duinen. We moesten er linksaf het Nachtegalenpad op. Dat pad deed zijn naam alle eer aan, want onmiddellijk 
hoorden we er de ene na de andere Nachtegaal! Maar ook Grasmussen lieten zich horen en zien, alsmede een 
paar Kneuen. Een leuk landschap daar met duinhuisjes en tuintjes, het echte zeedorpenlandschap. 
Vlak voor Egmond aan Zee werden we verrast door een Blauwborst boven in een struik. 
Ook in het volgende deel door de duinen weer enorm veel Nachtegalen, maar ook hoorden we daar onze eerste 
Koekoek. 
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 Dichtersnarcissen     Geen KNNV-natuur, maar wel mooi  Kasteelruïne Egmond aan den Hoef. 

Frans van der Feen 

Nachtvlinders in de spotlights: in Amsterdam fladderen er meer rond dan gedacht\ 
Trees Kaizer 

https://www.parool.nl/nederland/nachtvlinders-in-de-spotlights-in-amsterdam-fladderen-er-meer-rond-dan-
gedacht~b8f664e3/ 
Afgelopen jaar zijn voor het eerst in de geschiedenis de nachtvlinders van Amsterdam structureel onderzocht. 
Daarbij werden vijf voor de stad nieuwe soorten ontdekt. 
Kirsten Dorrestijn 21 mei 2021, 7:00 
 

 
Braamvlinder.Beeld Edo Goverse 

 

Wandelen in beschutte paradijzen 
De Amstelveense heemparken zijn wereldberoemd en behoren 

tot de mooiste van het land. 
Wim Pijbes wandelt er in alle rust en  

geniet van de inheemse planten. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/15/wandelen-in-beschutte-

paradijzen-a4039793 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fogol.nl/mailing/view/35?email=599&hash=9308d25f62 
 

 

 

https://www.parool.nl/nederland/nachtvlinders-in-de-spotlights-in-amsterdam-fladderen-er-meer-rond-dan-gedacht~b8f664e3/
https://www.parool.nl/nederland/nachtvlinders-in-de-spotlights-in-amsterdam-fladderen-er-meer-rond-dan-gedacht~b8f664e3/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/15/wandelen-in-beschutte-paradijzen-a4039793
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/15/wandelen-in-beschutte-paradijzen-a4039793
https://www.fogol.nl/mailing/view/35?email=599&hash=9308d25f62

