


• Foto: Erik van der Spek. 

Nieuwsflits 
omgeving van Amsterdam. Nu 
melde Cees Ooijevaar eind juli de 
vondst van een wespspin in Groet. 
Spectaculair is dat de soort de 
oversteek heeft gemaakt naar 
Texel. In de Mokbaai werd de soort 
deze zomer waargenomen. We zijn 
en blijven benieuwd naar de verde- 
re ontwikkeling en verspreiding van 
deze soort in Noord-Holland (bron 
o.a. Blad nr 6-2006, een uitgave 
van IVN Noord-Kennemerland en 
de KNNV afdeling Regio Alkmaar 
en infobulletin Staatsbosbeheer 
Texel). 

op kerkzolders gevonden en in 
vleermuiskasten. Voor hun winter- 
slaap gebruiken ze vaak bunkers. 
Watewleermuizen zijn in Nederland 
niet bedreigd, maar waren tot voor 
kort niet or) de Waddeneilanden 
aangetroffen. Wellicht is het water- 
beheer van de gemeente en 
Staatsbosbeheer positief voor de 
watervleermuis op Texel. 

Plaggen in De Muy, Texel 
Staatsbosbeheer laat in het reser- 
vaat De Muy, onderdeel van het 
Nationaal Park Duinen van Texel, 
3,6 hectare duinterrein afplaggen in 
het Ronde Gat, vlak bij de 
Bertusnol. Ook worden nog twee 
kleine valleitjes daar dichtbij afge- 
plagd. De vrijkomende grond blijft 
in het gebied, omdat die van 
belang is voor de zeewerende 
functie van de duinen. 
Staatsbosbeheer wil met het plag- 
gen vooral de natuur uit de natte 
en vochtige duinvalleien meer kans 
geven. Het Nationaal Park Duinen 
van Texel is een Natura-2000 
gebied, een gebied waarvan de 
natuur ook op Europese schaal 
van hoge waarde is. Daarom 
betaalt Europa mee aan het her- 
stellen van de natuurkwaliteit in dit 
gebied. 

Wespspin 
De wespspin is aan een sterke 
opmars bezig in Noord-Holland. In 
nummer twee van Tussen Duin en 
Dijk, jaargang 2006, beschreef 
Flombout de Wijs de ontwikkeling 
in het Gooi. Via waarneming.nl zijn 
al waarnemingen gemeld uit de 

Watervleermuis op Texel 
Op 8 september werd een vleer- 
muis aangetroffen tussen het zon- 
nescherm van een woning in Den 
Burg op Texel. Ecomare-medewer- 
ker Pierre Bonnet, lid van de 
Vleermuiswerkgroep Texel, zag dat 
het om een bijzondere soort voor 
het eiland ging: de watervleermuis. 
De watervleermuis is tot nu toe 
enkele malen eerder op Texel 
waargenomen. Vorig jaar en in 
2004 is in april een watervleermuis 
boven de vijver van de Elemert 
aangetroffen en Erik Menkveld 
heeft de soort ook in de eenden- 
kooi van Spang waargenomen. De 
watervieermuis is de zesde vleer- 
muissoort die op Texel op de 
gevoelige plaat is vastgelegd. De 
andere soorten zijn de laatvlieger 
de dwergvleermuis, de ruige 
dwergvleermuis, de grootoorvleer 
muis en de tweekleurige vleet 
muis. Watemleermuizen bewo 
nen vooral holle bomen 
maar worden ook wel 

iJsvogels 
2006 is een topjaar voor de ijsvo- 
gels in de regio Alkmaar. In totaal 
zijn 8 paar ijsvogels vastgesteld in 
Bakkum, Heiloo, Alkmaar, 
Heerhugowaard, Oudkarspel en 
Langendijk: een nieuw record. Ook 
uit andere delen van de provincie 
hoorden we positieve geluiden. Zo 
meldde stadsecoloog Fred Haaijen 
5 broedgevallen in Amsterdam- 
Noord. 
De soort profiteert van de zachte 
winters en de aanleg van broed- 
plaatsen. Kortom de vrijwilligers 
beleven veel plezier aan hun 
inspanningen om het de ijsvogels 
naar de zin te maken. Landschap 
Noord-Holland heeft een prachtige 
brochure over de bescherming van 
ijsvogels. De brochure is te down- 
loaden op www.iandschapnoord- 
holland.nl/publicaties.php onder 
het kopje soortenbeheer. 

• IJsvogel. Foto 
Han Bouwmeester 

Vrouwüe wespspm - Argiope 
bruenniChi. Foto: Bert 
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