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Excursie naar de Excursie naar de Excursie naar de Excursie naar de 
Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen     
 
Op zaterdag 15 augustus 2009 (reservedatum 
zaterdag 22 augustus) 
 
 
Op deze excursie zijn we van plan het noordelijk deel 
van de Schoorlse Duinen te bezoeken, in de buurt van 
Hargen. Het is een Natura 2000 gebied, een gebied dus 
van Europees belang. 
Deze kalkarme duinen horen floristisch gezien tot het 
waddendistrict. Enkele landschapselementen zijn de 
grijze duinen met hun bijzondere korstmos’flora’, de 
witte- stuifduinen, een vochtige duinvallei, duinheiden, 
duinbossen van zwarte den en (kalkrijke) bermen. 
We hebben dit gebied uitgekozen vanwege deze 
verscheidenheid aan landschapstypen en vanwege zijn 
bereikbaarheid. Maar natuurlijk ook vanwege zijn 
hymenopteren-rijkdom. Aan aculeaten kunnen we 
bijen als Megachile leachella , Hylaeus brevicornis en Andrena 
argentata verwachten. In de hei gaan we op zoek naar 
Andrena fuscipes, die hier tot nu toe nog niet gevonden 
is. Spinnendoders zoals Evagetes pectinipes en Dipogon 
subintermedius komen er voor en veel soorten 
graafwespen o.a veel Tachysphex soorten. 
 
We spreken om 10.30 af bij de ingang van het terrein 
bij restaurant ‘De Bokkensprong”, Heereweg 337, 
Hargen. 
Het is mogelijk treinreizigers om 10.00 op te halen bij 
station Alkmaar, achterzijde. Als je met de trein komt 
laat dat dan een week van te voren weten dan kunnen 
we vervoer naar en van Hargen regelen. Het is zo wie 
zo wel prettig als je je een week van te voren opgeeft 
bij: 

Hans Nieuwenhuijsen. 
Frans Halsstraat 10 
1816 CN Alkmaar 
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl 
Tel: 072- 5113975 

 op de dag zelf mobiel: 06-33975118 
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Figuur 1. APIS-hokken (Bron EIS-Nederland, maart 

2009; grootte van een hok is 5 x 5 km). 
Zwarte stippen (68): witte hokken. 
Open cirkels (3): witte hokken waarvoor iemand zich 

heeft opgegeven, maar die nogniet bezocht zijn. 
Vierkantjes (237): voormalige witte hokken. 
 
Graag nodig ik jullie hierbij uit deel te nemen aan een 
of beide van onderstaande dagexcursies. 
Op koninginnendag donderdag 30 april bezoeken we 
de omgeving van Alkmaar in Noord-Holland. 
Start om 10.00 uur vanaf de achterkant van station 
Alkmaar. 
Op vrijdag 1 mei bezoeken we Friesland om ten 
zuidwesten van Leeuwarden een tiental witte hokken 
te vullen. Start rond 10 uur vanaf station Leeuwarden. 
De excursies zijn met de auto, zodat we snel forse 
afstanden kunnen overbruggen op zoek naar de leuke 
bijenplekken in het Noord-Hollandse en Friese 
(polder)landschap. 
 
Theo Peeters is coördinator voor deze excursies en wil 
o.a. graag het aantal automobielen van te voren 
optellen (tel. 013-4560116/06-27327546, 
t.peeters@science.ru.nl).  
Bij slecht weer even bellen. 
 




