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    Deze nieuwsbrief is door en voor vrijwilligers van PWN. Opmerkingen, suggesties of bijdragen, kunt U mailen 
naar de redactie: vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl 

   Colofon 
 

 De redactie van de Nieuwsbrief Vrijwilligers 
 PWN wordt gevormd door : 
 
   Ellen Roosloot JanJaap Moerkerk 
   Klaas Pelgrim Hermine Smit 
   Monique Verhaar   

In dit nummer: 

 

  
 

Van de redactie 

Het is weer lente, de klok is weer vooruit gezet en daardoor is het 's avonds 

weer langer licht. 

Dat vind ik persoonlijk altijd een heel prettig gevoel, lekker na het eten nog 

een paar uurtjes de natuur in! Vorige week ben ik nog op zoek geweest naar 

de ijsvogel en daar word ik gelukkig van. Ook een ontmoeting met een 

mooie sperwer later in de week maakte een dag van drukte en stress op het 

werk weer helemaal goed.  

We hebben als redactie weer niet stil gezeten. Ons enthousiasme is af en 

toe niet te stuiten en dat levert veel mooie artikelen op! Daar word ik ook 

heel blij van. Zo maken we, denk ik, toch elke keer weer een mooie en inte-

ressante nieuwsbrief voor u!  

We hebben aandacht voor de lente in de vorm van een artikeltje over de 

schaapskooi in Bergen, waar ondertussen de lammetjes alweer rondlopen. 

Het lentegevoel optima forma, toch? 

Ter ere van hun 60-jarig jubileum heeft de vogelwerkgroep Midden Kenne-

merland een artikel met aandacht voor de diverse werkgroepen aangeleverd.  

 

Dat is trouwens een mooi bruggetje naar óns aankomende jubileum, de 50
e
 

uitgave van onze Nieuwsbrief einde van het jaar! Als redactie zijn we alvast 

begonnen met brainstormen over deze uitgave. Het belooft mooi te worden, 

zeker weten! 

Naar aanleiding daarvan vragen wij ons af of er thema's in de Nieuwsbrief 

zijn die u mist, of waarvan u graag zou zien dat wij daar wat meer aandacht 

aan besteden. Als dat zo is vragen wij u om  deze onderwerpen met ons te 

delen. U kunt ze sturen naar het bekende e-mailadres vrijwilligersnieuws-

brief@pwn.nl.  

Mensen, lees met veel  plezier deze nieuwsbrief en ga daarna lekker naar 

buiten om te genieten van de mooie natuur die we om ons heen hebben! En 

dat mede door jullie inzet als vrijwilliger bij PWN! 

Klaas Pelgrim 

 
 

Bloeiende duinen 

In het voorjaar van 2019 zal het boek Bloeiende Duinen verschijnen. 
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PWN heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze natuurgids langs de Nederlandse Kust. Het boek 

is bij voorintekening met korting verkrijgbaar. 

Bloeiende duinen neemt je mee op reis Van het Zwin in het grensgebied met België tot Rottumeroog, het bovenste 

Waddeneiland. In het boek staan prachtige foto’s en kaarten van de verschillende waddengebieden. Met het ABC 

van het duinlandschap leer je de typische duinbloemen en bijzondere fauna kennen. En wie zelf graag op pad gaat 

om de duinen te ontdekken kan kiezen uit circa 50 wandelroutes door de meest bijzondere duingebieden. Deze 

hotspots kun je nu al bekijken op: http://duinenenmensen.nl/hotspots-bloeiende-duinen-overzichtskaart/ 

Voorintekening 

Geïnteresseerden kunnen het boek bij voorintekening bestellen voor € 25,- i.p.v. € 34,50. Dit kan via 
www.bloeiendeduinen.nl. 
 

Bloeiende Duinen is een uitgave m.m.v. Duinbehoud, Cultuurfonds, FLORON, AVN, PWN, Provinciale Landschap-

pen, KNBV, De Vlinderstichting, en vele anderen. 

Realisatie door Uitgeverij Natuurmedia 

 
 
 

Project  IKief 

In vorige edities van de Nieuwsbrief is met enige regelmaat aandacht geschonken aan grootschalige projecten die 

in het duin zijn uitgevoerd. Deze keer aandacht voor een groot project in het Noord-Hollands duinreservaat, meer 

specifiek bij het Kieftenvlak, niet ver van pompstation Wim Mensink bij Wijk aan Zee. 

 

Boswachter Ronald Slingerland (begeleidt het werk in het veld) was zo welwillend om mij mee te nemen naar het 

betreffende gebied en hij kon mij uiteraard van heel veel interessante informatie voorzien.   

De instantie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van onze kusten is het Hoogheemraadschap. In dit geval het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Mede op basis van de gevolgen van de te verwachte zeespiegel-
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stijging hebben de Hoogheemraadschappen berekeningen gemaakt of ons duingebied in staat zal zijn te zorgen 

voor droge voeten in het achterland. Criteria die daarin van belang zijn: 

Is de waterkering in staat om een hele grote calamiteit, die eens in de 10.000 jaar voor kan komen, het hoofd 

te bieden? Een superstorm. 

Is de waterkering hoog en robuust genoeg om het peil van de te verwachte zeespiegelstijging voor de komen-

de 200 jaar het hoofd te bieden? 

De uitkomst van de berekeningen was, dat op zeven plaatsen aan de westkant van het Kieftenvlak, het duinprofiel 

onvoldoende veiligheid zal bieden. Kortom: er was werk aan de winkel. 

Ten westen van het infiltratiegebied ligt feitelijk een dubbel rij duinen. De zeereep en een tweede rij daarachter. De 

achterste rij duinen zorgt, met deze werkzaamheden, voor de veiligheid van het achterliggende gebied. De zeereep 

kan door deze constructie zijn dynamiek behouden. Er stuift zand vanaf het strand het gebied in.  

Een dynamische zeereep is voor de duinnatuur heel belangrijk. Stuivend zand is in de duinen de motor van het sys-

teem. Nu kan de zeereep stuiven en is de veiligheid door een tweede rij duinen gegarandeerd. 

 

De start van het verhaal begint eigenlijk bij de, door PWN beheerde, gebieden in “Zuid”. Bij meerdere duinherstel-

projecten was ongeveer 45.000-50.000 m3 zand “overgebleven” en daar in depot opgeslagen. 

Dit zand kwam uit de gebieden in de Kennemerduinen en het Kraansvlak waar diverse duinherstelwerkzaamheden 

zijn uitgevoerd. Het zand heeft vijf jaar in depot opgeslagen gelegen in duinvallei de Zijpe, achter de oude vuilnis-

stortplaats van de gemeente Bloemendaal. Het zand was tijdelijk in depot gezet voor later gebruik. Mogelijk zelfs 

verkoop van zand. Met de zandvraag voor deze klus was PWN blij dit nog te hebben. Gebiedseigen zand verdient 

altijd de voorkeur. Dit kalkrijke zand heeft dezelfde samenstelling als de duinen bij Heemskerk. 

Waar het zand is weggehaald, wordt het gebied omgevormd tot een mooie natte duinvallei, plas-draszones, stui-

vend zand en duingrasland.   

Ongeveer 2500 vrachtwagenritten van 20 m3 elk, zorgden voor het overgrote deel van de benodigde 55.000 kubie-

ke meter. Voor met name de bewoners van de toegangsweg tot het duin best belastend en om het duingebied en 

de transportwegen bij Wijk aan Zee te beschermen moest een flinke hoeveelheid stalen rijplaten in het duingebied 

worden neergelegd. Met name het leidingnetwerk onder de duinwegen moest met die platen worden beschermd. 
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So far so good.  

Men kwam dus nog wel zo’n 5.000-10.000 m3 zand tekort. Ook daar was een oplossing voorhanden. Bij ieder 

pompstation moet een mogelijkheid zijn/worden gemaakt om overtollig water (soms wel 5000 m3) in geval van een 

storing op een “nette” manier kwijt te kunnen. Ervaringen, opgedaan in de omgeving van Bergen, hebben geleerd 

dat het natuurlijk milieu van de diverse vijvers niet gebaat is met een plotselinge toevoer van heel veel water. Reden 

om het bij het aanleggen van een buffer bij pompstation Wim Mensink, voor een andere oplossing te kiezen.  

Ten zuiden van dat pompstation zal binnen afzienbare tijd een grote betonnen bak worden gemaakt en het zand dat 

daarbij vrijkomt is ongeveer 10.000 m3. Cirkel dus gesloten!  

Inmiddels zijn de versterkingswerkzaamheden al een heel eind op streek en zullen de eerste zes “gaten” voor de 

aanvang van het broedseizoen gesloten zijn.  
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Tijdens ons “tripje” wees Ronald mij nog op een speciaal fenomeen voor dat gebied:  

70 jaar oude hele lage zomer eiken. 

 

Om die goed te kunnen beschermen leek het geen goed idee om daar iedere keer zwaar verkeer over heen te laten 

gaan. Besloten werd om éénmalig een kraan door dat specifieke gedeelte te laten gaan en verder gebruik te maken 

van een transportband om het zand van de vrachtwagen naar het duin te transporteren. 
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Over ongeveer één jaar zal er nauwelijks meer iets te zien zijn van de sporen die er noodgedwongen worden ach-

tergelaten. 

Vermeldenswaardig is dat tijdens dit project er een nauwe samenwerking is geweest tussen Natuur (Ronald Slinger-

land in Noord en Ina Roels en Coen van Oosterom in Zuid), Drinkwater van PWN, Rijkswaterstaat en niet in de laat-

ste plaats het Hoogheemraadschap. 

Dat men in de loop der jaren toch heel anders is gaan denken over kust- en duinbeheer blijkt uit het feit dat in geval 

van zandsuppletie op het strand, Rijkswaterstaat ongeveer 10-15% meer zand op laat spuiten dan feitelijk nodig is. 

Het surplus moet dienen om extra zand naar het achterliggende duingebied te laten verstuiven. 

Over het Kieftenvlak valt natuurlijk veel meer te vertellen, omdat het ook nog eens een infiltratiegebied is. 
Net als in het infiltratiegebied bij Castricum, zijn er 11 kanalen (2-3 meter diep) om water vanuit Andijk in het gebied 

te infiltreren. In tegenstelling tot het gebied bij Castricum waar het water in een grote “bel” wordt gepompt, wordt in 

het Kieftenvlak ieder kanaal, 24 uur per dag, apart van water uit Andijk voorzien. Parallel aan de kanalen staat een 

rij pompen die het water uit het kanaal in het duinzand trekken. Het water blijft dan 21 dagen in een zuurstofloze en 

donkere omgeving waar het de laatste bacteriologische en virologische zuivering ondergaat alvorens het als drink-

water het leidingnet van Noord Holland in zal gaan. 

De afstand tussen Andijk en pompstation Jan Lagrand is 52 kilometer. De reden dat water bij Andijk wordt ingeno-

men en destijds niet voor een meer zuidelijke locatie is gekozen, komt doordat er toen nog plannen waren om het 

Markermeer in te gaan polderen. 

Dank aan boswachters Ronald Slingerland en Ina Roels voor hun tijd en de informatie verstrekking. 

Jan Jaap Moerkerk    
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Nieuws van Schaapskooi Bergen 
 
In de wintermaanden staat 90 tot 95% van de schapen buiten in weiden. Zelfs bij sneeuwval weten de schapen 
onder het sneeuwdek gras te vinden: zo scharrelen ze hun kostje best bij elkaar. Sommigen reageren echter niet 
goed op een maaltijd met een licht diepvriesgehalte. Ze gaan dan een paar weken naar de beschutte behuizing van 
onze schaapskooi om daar weer op krachten te komen met een aangepast menu van brokken, hooi en soms een 
licht medicijn.  
 
Lammertijd    
De ooien die moeten lammeren gaan eind januari in ploegen naar binnen om te lammeren of ‘onen’ zoals ze in 
Noord-Holland zeggen. Daarvoor is de schaapskooi Bergen helaas te krap bemeten maar Rinnegom Landschaps-
beheer (Marijke Dirkson en Martin Orij) heeft een grote schuur gevonden waar ze, naast lammerende ooien, ook de 
materialen en voer langer kunnen parkeren.  
Zodra de ooien van de ‘schrik’ zijn bekomen en hun jonge kroost aan zich hebben doen binden – eerst in een privé-
hokje, daarna in een groepje met een paar ooien en dan pas in de grote groep – worden ze in plukjes naar de 
schaapskooi gereden om hun beauty’s aan het publiek, in het bijzonder aan alle kinderen, voor te stellen.   
De ‘grote voorstelshow’ was bij het Lentefeest 2018 (zondag 25 maart jl.)  

 
 
Terugblik op 2017   
Buiten de traditionele hoogtijdagen op de schaapkooi heeft het jaar 2017 vooral in het teken gestaan van de uit-
bouw van het wolatelier. Het lukte de, uit een hechte groep wolliefhebbers bestaande groep, vrijwilligers het gehele 
jaar op de woensdagmiddagen van 12 tot 16 uur in de bezoekersruimte ‘open huis’ te houden. Daarnaast verzor-
gen deze vrijwilligers cursussen zoals machine-breien en spinnen.   
Tijdens de Kunsttiendaagse van Bergen heeft de schaapkooi weer veel bezoek mogen ontvangen. Dat gold ook 
voor het midwinterwolfeest op 17 december. Zowel in de bezoekersruimte als bij de schapen bleven bezoekers 
soms tijden ‘hangen’ omdat het zo gezellig was. Bijzondere trekpleister was de kerststal, met daarbij een grote kud-
de drachtige schapen van twee rassen.  
 
Buitenwerkgroepdagen  
Onder aanvoering van boswachter Egbert hebben we het terrein rond de kooi in 2017 bijgehouden. We verwachten 
uitbundige groei van minder gewenste gewassen de k(n)op in te kunnen drukken of met wortel en al te kunnen uit-
roeien als we twee ochtenden met een groep van zes tot tien deelnemers de handen uit de mouwen steken. Onder 
het motto: “Wie hier niet hoort komt ons tegen!” Heeft u belangstelling? Meld u dan aan bij secretaris@schaapkooi-
bergen.nl.  
 
 
 
 
De natuurspeelplaats  
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De plannen voor de natuurspeelplaats wachten nog op akkoord en ondersteuning door PWN. We steken voorlopig 
in op een waterpomp die door kinderen kan worden bediend en die de poel van extra water kan voorzien.   

 
 
Voor informatie over activiteiten, die de herder en het bestuur, PWN en IVN in en rond de schaapskooi organiseren, 
wijzen we u op de websites: www.schaapskooi-bergen.nl, www.rinnegom.nl, www.pwn.nl en www.ivnnkl.nl    
 
Actuele informatie staat op onze facebookpagina www.facebook.com/schaapskooi-bergen en op twitter 
@puurherder (waarop Marijke Dirkson te volgen is).  
 
Kees Boon,  
penningmeester bestuur van de Stichting Schaapskooi Bergen   
 
 
 
 
 
 

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland bestaat 60 jaar 
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Misschien niet bij iedereen bekend, maar in de omstreken van Castricum is een behoorlijk actieve vogelwerkgroep: 
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, voorheen vogelwerkgroep Castricum. De vogelwerkgroep heeft ruim 200 
leden en is opgericht in 1958. 
Deze werkgroep werkt nauw samen met PWN en het SOVON. Veel leden zijn tevens geregistreerd als vrijwilliger bij 
PWN, omdat ze regelmatig de duinen en omstreken bezoeken voor hun werkgroep. Ook is er een verenigingsboekje 
dat elk kwartaal uitkomt: De Winterkoning. Met daarin veel interessante artikelen, verslagen en een agenda van ex-
cursies, waarnemingen e.d. in het werkgebied. 

  
 
 De vereniging stelt zich tot doel: 

Het bestuderen van vogels; 
Het verrichten van onderzoeken op dit gebied; 
Het beschermen van de natuur; 
Het bevorderen van kennis der natuur 

 
Er zijn verschillende werkgroepen actief, te weten: 

Jeugdvogelgroep; 
De Vinkenbaan; 
Lezingen en excursies; 
Kerkuilen en Steenuilen; 
Ruimtelijke ordening; 
Roofvogels; 
IJsvogels 
Slechtvalken 

 
De jeugdvogelgroep 

 
 
 
De vogelwerkgroep heeft een heel actieve jongerengroep die het hele jaar door diverse activiteiten ontplooien, van 
broedkasten maken tot vogelkijkexcursies naar de pier van IJmuiden. 
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 Het programma met activiteiten staat vermeld op de website;  
http://www.vwgmidden-kennemerland.nl/index_htm_files/Jaarprogramma%202017_%20voor%20de%
20werkgroep.pdf 
 
Een mooie manier om de jeugd kennis te laten maken met vogels en natuur! 
 
De Vinkenbaan 

 
 
De Vinkenbaan is midden in de duinen gesitueerd en doet voornamelijk onderzoek naar trek- en standvogels in ons 
werkgebied. De baan is ontoegankelijk voor publiek. Bijna dagelijks vangen, registreren en ringen een aantal vrijwil-
ligers vogels voor onderzoek. De resultaten worden doorgegeven aan het SOVON. 
 
Lezingen en excursies 
Gedurende het gehele jaar worden er vogelexcursies georganiseerd en zijn er lezingen in het bezoekerscentrum de 
Hoep in Bakkum. De lokale kranten verzorgen de berichtgeving over excursies en lezingen. Het is zeker de moeite 
waard om dit in de gaten te houden want er zijn, voor iedereen die van natuur en vogels houdt, interessante onder-
werpen! 
 
Kerkuilen en Steenuilen 
 
Deze werkgroep inventariseert en observeert de aanwezige kerk- en steenuilen in ons gebied. Als er nesten zijn 
waar gebroed wordt dan worden, na het uitkomen van de eieren, de jonge vogels geringd. De gegevens worden ge-
noteerd en gedeeld met het SOVON. 
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Ruimtelijke ordening 
Dat de natuur in Nederland op vele manieren en telkens maar weer bedreigd wordt, is algemeen bekend. Door hui-
zenbouw, aanleg van wegen en industrieterreinen verdwijnt er steeds meer groen. Ook binnen het werkgebied van 
de vogelwerkgroep is dat het geval. Bovendien wordt het groen nog aangetast door de uitstoot van auto's, vliegtui-
gen, verwarmingsinstallaties en industrie. Denk in dit verband alleen maar eens wat Tata Steel uitstoot aan broei-
kasgassen en componenten van zure regen. In de statuten van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland staat als 
één van de doelstellingen van de vereniging het beschermen van de natuur (en daarmee van de vogels). Om hier-
aan handen en voeten te geven is een werkgroep opgericht die zich tooit met de naam: Werkgroep Ruimtelijke Or-
dening. Deze groep houdt binnen het werkgebied alle activiteiten van gemeenten, provincie, industrie enz, in het oog 
om bij aantasting van de natuur actie te ondernemen. Deze actie bestaat meestal uit het schrijven van bezwaar-
schriften, brieven, het woord voeren    op hoorzittingen etc. In Castricum, Uitgeest, Egmond, Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen (Noord), hebben wij zogenaamde "natuurspionnen", leden van onze vereniging, die speciaal letten op de 
plannen van de gemeente. Behalve actie tegen natuuraantasting, poogt de werkgroep ook voorstellen te ontwikke-
len om op bepaalde plaatsen de natuur te verbeteren. Een voorbeeld hiervan dat op dit moment loopt: Van het groe-
ne poldergebied tussen de dorpen Castricum, Uitgeest en Limmen worden alle gegevens over - in dit geval vooral 
weide - vogels verzameld en in een rapport vastgelegd. Dit rapport zal aan de provincie en de betreffende gemeen-
ten worden aangeboden om zo de grote waarde van dit gebied nog eens extra onder hun aandacht te brengen. 
 
Roofvogels 

 
 
De roofvogelwerkgroep is in zekere mate een echte observatie-/speurwerkgroep.  Hun seizoen begint eind februari 
met het observeren van roofvogelvluchten in de duinen. Aan de hand van hun observaties brengen ze de nesten in 
kaart van de verschillende roofvogels; havik, buizerd, sperwer, torenvalk, boomvalk. Gedurende het broedseizoen 
worden de nesten geobserveerd op activiteiten van de betreffende roofvogels. Na het uitkomen van de eieren wor-
den ook hier de jongen geringd voor onderzoek. Er wordt bijgehouden hoeveel jongen uiteindelijk uitvliegen. Deze 
gegevens worden gedeeld met PWN en het SOVON. 
 
IJsvogelwerkgroep 
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Dit is de bouwgroep binnen de vogelwerkgroep. Zij creëren langs de oevers van meren, kanalen, beken en sloten in 
ons werkgebied, broedwanden voor de ijsvogel. Er zijn ondertussen tientallen broedwanden aangelegd en positieve 
resultaten met broedgevallen breiden elk jaar nog uit. Ook zij rapporteren de broedgevallen en zo mogelijk de uitge-
vlogen jongen aan PWN en het SOVON. 
 
Slechtvalken 

 
 
Hier worden de actieve Slechtvalken op het TATA terrein gevolgd en worden de jongen geringd. Ook deze gege-
vens gaan naar het SOVON, maar ook TATA wordt geïnformeerd over de stand van zaken en het broedresultaat. 
 
60 jarig Jubileum  
Vanwege het jubileum zijn er tussen 10 maart en 21 april diverse activiteiten in en rond het Bezoekerscentrum De 
Hoep in Castricum. In de Hoep is een expositie van en over de vogelwerkgroep met stands van de verschillende 
werkgroepen. Daarnaast zijn er gedurende deze periode verschillende lezingen te bezoeken in de filmzaal van de 
Hoep. Voor de leden was er een zeer gevarieerde bijeenkomst in de Hoep op zaterdag 24 maart. 
 
Meer informatie 
Als u meer informatie wilt hebben over de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, kunt u terecht op de website; 
http://www.vwgmidden-kennemerland.nl/index.htm 
 
Daar kunt u ook gegevens vinden over de contactpersonen van de verschillende werkgroepen. 
 
Klaas Pelgrim 
 

Jan Nielen: nestor van de PWN vrijwilligers  
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Het is natuurlijk geen verassende mededeling, dat er bij PWN heel veel vrijwilligers actief zijn. In de educatie, achter 

de balie in de bezoekercentra, als gids en – vooral -  mannen en - iets minder - vrouwen in het veld. 

Mensen van verschillende pluimage, maar over het algemeen wel personen die iets met de natuur hebben. Eén van 

die vrijwilligers is Jan Nielen, de nestor van de hele groep. Inmiddels 80 jaar oud,  al is hem dat totaal niet aan te 

zien. 

  
Jan Nielen 

 

Jan is geboren en getogen in IJmuiden Oost, waar zijn vader een slagerij had. Nadat de slagerij verkocht was is het 

gezin verhuisd naar Uitgeest. 

Na zijn huwelijk werd Laren NH de woonplaats waar hij in het notariaat is gaan werken. Twee jaar later werd Werk-

hoven zijn woonplaats en daar is hij gebleven tot na zijn pensionering. De kust en de duinen bleven toch trekken en 

dus werd besloten naar zijn huidige woonplaats Castricum te verhuizen. 

Stil gaan zitten leek hem geen goed plan en dus was de weg naar PWN en Landschap Noord Holland gauw gevon-

den. 

PWN voor het buitenwerk en bij LNH draagt hij iedere donderdag zijn steen bij om die organisatie te assisteren met 

allerlei contractuele en juridische zaken. Niet vreemd als het notariële werk zo in je bloed zit! 

Bij PWN maakt Jan deel uit van de dinsdagploeg in Heemskerk en behoudens de maanden juni, juli en augustus 

werkt die ploeg in het gebied achter de ingang Kraaiennest. Snoeien, zagen en vrijhouden van ruiter- en wandelpa-

den zijn de meest voorkomende werkzaamheden. Met grote regelmaat worden ook esdoornzaailingen verwijderd 

door de groep. Amerikaanse vogelkers komt, in tegenstelling tot de Kennemerduinen, veel minder in het NHD voor. 

De ploeg bestaat uit maximaal acht personen en ze werken van ongeveer 09:00u tot uiterlijk 15:00u. 

Tussen de middag is er soep en broodjes en onderlinge gezelligheid. Een grappig detail is dat er een soort natuurlij-

ke tafelindeling in de keet is ontstaan: De oudsten aan de ene en de jongeren (60+) aan de andere tafel. 

Zolang zijn mobiliteit het nog toelaat zal PWN kunnen blijven rekenen op de inzet van onze nestor.  

Jan Jaap Moerkerk 

De duinen: natuur, rust, ruimte en stilte..... 
 
… maar niet alles verloopt even vredig 
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Boswachters besteden ongeveer 25 – 30% van hun reguliere werkzaamheden aan toezicht. Alle boswachters zijn 
dan ook Boa: Buitengewoon Opsporingsambtenaar in domein II: Milieu, Welzijn en Infrastructuur. Hiermee hebben 
zij een aantal politionele bevoegdheden zoals het uitschijven van een proces verbaal. Ook dit hoort bij goed gast-
heerschap. 
 

 
 
Helaas hebben de Boa’s ook met enige regelmaat te maken met agressie en geweld, vaak na het aanzeggen van 
een boete. Het blijft niet altijd bij kleineren, schreeuwen en/of schelden. Soms wordt ook gedreigd met fysiek geweld 
of vindt er daadwerkelijk fysiek geweld plaats. 
De Boa’s zijn professionals en worden getraind hoe hiermee om te gaan. Jaarlijks volgen de Boa’s dan ook de trai-
ning RTGB: Regeling Toetsing Geweldsbeheersing. Tijdens deze training wordt geleerd signalen van agressie en 
geweld vroegtijdig te herkennen en leert men hierop te anticiperen o.a. met zelfverdedigingstechnieken.  
In 2013 is de richtlijn “Omgaan met agressie en geweld” opgesteld. Dit geeft de Boa’s richting hoe met agressie en 
geweld om te gaan. Het standpunt van PWN is helder: agressie en geweld tegen medewerkers wordt niet getole-
reerd. Feitelijk is iedere vorm van agressie onacceptabel, maar als professional moet je soms je schouders ophalen 
of het afdoen als een waarschuwing.  
Van onacceptabel geweld wordt door de Boa en/of PWN aangifte gedaan. Zo kan de schade worden verhaald op de 
overtreder. Indien nodig kan de toegang tot het duin worden ontzegd. 
Sinds oktober 2017 maken de boswachters gebruik van C2000, het communicatienetwerk van de hulpdiensten. Zij 
hebben de beschikking over een portofoon met noodknop en hebben daarmee een directe verbinding met de meld-
kamer.  
Binnen twee weken na ingebruikname van C2000 heeft deze zijn nut bewezen tijdens een zeer ernstig incident bij 
een gezamenlijke handhavingsactie. Een verdachte haalde met een stalen pijp uit naar een wijkagent en één van 
onze boswachters. Ze wisten deze te ontwijken en sprongen hem vervolgens op z’n rug. Sinds 2012 vinden er ge-
middeld 3 - 5 incidenten met agressie en geweld per jaar plaats die onder de noemer onacceptabel geweld mogen 
worden geplaatst.  
Recentelijk is de richtlijn met de boswachters geëvalueerd.  
Het bespreken en registreren van incidenten is nog een aandachtspunt. Agressie en geweld komt op iedere Boa 
weer anders over, maar het is belangrijk om daar zoveel mogelijk op dezelfde manier op te reageren. Ook de rol van 
naaste collega’s na een ingrijpend incident is van groot belang. Dit heeft grote invloed op het welzijn en veiligheids-
gevoel van de boswachters. In april/mei  worden de boswachters hier verder in getraind. Boswachters hebben bij de 
evaluatie aangegeven zich goed gesteund te voelen door het bedrijf. 
Nog bezien wordt of deze richtlijn ook PWN-breed kan worden ingezet voor alle medewerkers die met agressie en 
geweld te maken (kunnen) krijgen/hebben. Gastheerschap staat hoog in het vaandel bij PWN, maar (duin) bezoe-
kers dienen zich ook als gast te gedragen. 
 
Jan van Mourik, 
Boa-coördinator bij PWN 
 

Bouw ecoduct Duinpoort  
 
De bouw van het Ecoduct over de spoorlijn Haarlem - Zandvoort vordert gestaag.  
Begin december 2017, toen er aan de spoorlijn werd gewerkt, is men allereerst gestart met de opbouw van het talud 
aan de zuidkant van het spoor. Men heeft een tijdelijke brug over de spoorlijn aangelegd om alle machines en mate-
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rialen op de juiste plek te kunnen krijgen. Aanvoer via de Vissersduinen was geen optie, dus is alles via de werk-
weg aan de noordzijde aangevoerd. 

    
 
Laag voor laag werden de taluds opgebouwd, waarbij gebruik is gemaakt van granulaat. Dit is een mengsel van 
natuursteen en puin. 
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Nadat de bouw van het talud aan de zuidzijde klaar was werd begonnen met de bouw van het talud aan de noordzij-
de (Kraansvlak).  

 
 
 
De plaatsing van de liggers gebeurde tijdens de uitdienststelling van het spoor in de eerste week van maart.  
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Maandag 5 maart werden de 28 betonnen liggers, elk 22 meter lang, over de weg en via de werkweg aangevoerd 
naar het noordelijke talud.... 

 
… en met twee grote kranen op de landhoofden geplaatst.  
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Uiteraard was er belangstelling van diverse media en moest PWN-projectbegeleider boswachter Ko van der Bijl, zijn 
verhaal doen voor o.a. het Jeugd- en het NOS journaal. 
 

 
 
Van dinsdag 6 maart tot vrijdagochtend 9 maart werden de randelementen (zijpanelen) van de brug aangebracht. 
Ook werden de landhoofden verder afgewerkt door schanskorven gevuld met lavasteen te plaatsen.   
Na het plaatsen van de liggers in maart volgt de verdere afwerking van de natuurbrug. Daarna wordt het gebied in-
gericht door het aanbrengen van grond op de brug, plaatsen van beplanting en hekwerken. Deze werkzaamheden 
zijn naar verwachting voor de zomervakantie gereed.  
 
Foto’s: Prorail en Jan Jaap Moerkerk 
Jan Jaap Moerkerk 
 

Speenkruid: een echte voorjaarsbloeier 
 
Speenkruid heet in het Latijn Ranunculus ficaria en is familie van de Ranonkel. Ook wel vijgenwortel genoemd, 
oaneklootjes of kattenklootjes. Het is een van de eerste voorjaarsplanten in Nederland en Duitsland. In Duitsland 
wordt het Scharbockskraut genoemd (Scheurbuikkruid). Het werd op lange reizen meegenomen om scheurbuik te 
bestrijden. Speenkruid blijft laag en vind je in heel Europa, Kaukasus, West-Siberië en Midden-Azië. De bladeren 
zijn hartvormig, vlezig en glanzend groen. De stengels zijn 5-30 cm en het bloeit veelal van maart t/m mei. De bloe-
men zijn geel en hebben 3 kelkbladeren en 8 tot 12 kroonbladeren. Het lijken net sterretjes als zij open gaan in de 
zon. Het komt veel voor in vochtige eiken- en beukenbossen en langs waterranden op voedselrijke grond. Ook zie je 
ze in tuinen, weides en hagen. Het wordt speenkruid genoemd vanwege de wortelknolletjes die op speentjes lijken. 
Deze breiden zich uit in de grond en kunnen gaan woekeren. Dit jaar heb ik al enkele bloemen gezien in februari. 
Het plantje sterft bovengronds af in de zomer en slaat de voedingsstoffen op in de knol. 
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Je kunt het uitstekend eten en de verse jonge bladeren gebruiken in een salade of soep. Het blad bevat veel vitami-
ne C en voorkomt dus o.a. scheurbuik. De bloemknoppen zijn smakelijk als je ze net als kappertjes op pekel zet. 
Ook werd het vroeger gebruikt tegen aambeien (ook wel speen genoemd).  

Let op: gebruik ze niet tijdens of na de bloei in verband met de giftige stoffen protoanemonine en saponine die dan 
tot ontwikkeling komen! Je moet er dan ook wel veel van eten. Sommige personen schrijven dat zij er geen last van 
hebben. Ook zit er tannine in.  
 Je kunt speenkruid in een wortelsalade, aardappelsalade of gekookt en in azijn ingelegd bij vlees serveren. De 
wortelknollen kunnen  kort gefrituurd, geblancheerd of rauw gegeten worden. 
Ik word altijd vrolijk wanneer ik hele tapijten van gele sterretjes op de bosgrond zie verschijnen. Gegeten heb ik ze 
echter nog nooit.  
 
Hermine Smit 
 

Nieuws uit het zuiden  
 
In de nieuwsbrief is al eerder aandacht geschonken aan het zandtransport bij het fietspad ter hoogte van strandslag 
Kattendel.  
Om een einde te maken aan het constante overstuiven van het fietspad en de kosten die gemaakt moesten worden 
om een shovel steeds weer het zand te verwijderen is destijds het fietspad verhoogd. De gedachte was dat het 
zand over het pad heen zou stuiven en in het achterliggende duin afgezet zou gaan worden. Welnu, het laatste is 
gelukt, maar het eerste doel is toch niet helemaal gehaald.  
Onderstaande foto’s geven beeld van de huidige situatie. Gelukkig was het “verkeersbord” nog niet weggegooid. 
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Jan Jaap Moerkerk 
 

 

IJsvogelwerkgroep bouwt hotel voor ijsvogels 
 
In februari heeft de IJsvogelwerkgroep van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland een mooie nestlocatie gebouwd 
voor de ijsvogel. 
Met subsidie van het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland, heeft de werkgroep een kubus, genaamd 
"kubus", ontwikkeld die drie broedgelegenheden biedt. De kubus heeft twee kunstnestgangen met een nestholte op 
het einde en tevens een ingang alleen gevuld met zand. De ijsvogel graaft meestal een nestgang van ongeveer een 
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halve meter diep, in een hoge oeverwand of in een kluit van een omgevallen boom, met op het einde een nestruim-
te. Hierin worden de eieren dan gelegd en uitgebroed.  
Wij leven hier in de polder op “harde” kleigrond en daar heeft de ijsvogel toch wel moeite mee, is ons de afgelopen 
jaren gebleken. Het liefst hebben ze grond van leem, zoals in Limburg. Om de ijsvogel te helpen met broedlocaties 
hebben twee leden van onze werkgroep een kubus bedacht en ontwikkeld, voortbordurend op de schotten met 
grond er tegenaan en gaten erin, die reeds op verschillende plekken zijn gecreëerd. Dit is echter een gesloten ku-
bus met kunstnestgangen en maar voor de helft gevuld met zand. 
We zijn heel blij met de subsidie van het IJsvogelfonds waardoor we in staat zijn om meerder van deze kubussen te 
bouwen en op mooie locaties te plaatsen. 
De eerste is ondertussen geplaatst en we zijn heel benieuwd of jonge ijsvogels de kubus dit jaar zullen verlaten.  

 
Foto: Fons en Hans bij hun kubus 
IJsvogelwerkgroep 
Ov VWG Midden-Kennemerland 
Website: http://www.vwgmidden-kennemerland.nl 
Email: ijsvogelwerkgroep@vwgmidden-kennemerland.nl 
 

Stand van zaken N2000 
 
Bij PWN beheren we ruim 7300 hectare natuur. Het grootste gedeelte van deze oppervlakte bestaat uit duinen en 
die duinen worden onder andere beschermd door Natura 2000-wetgeving. Ten noorden van het Noordzeekanaal is 
het Noordhollands Duinreservaat (NHD) vrijwel helemaal N2000-gebied en ten zuiden van het kanaal zijn de door 
PWN beheerde duingebieden onderdeel van N2000-gebied Zuid-Kennemerland (KLZ). Voor beide gebieden is een 
N2000-beheerplan geschreven. Hoe is het nu met die beheerplannen? En wat betekent dat voor het beheer? 
 
N2000 
Eerst nog even in een notendop: wat is Natura 2000? Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde na-
tuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het 
beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Om dat doel te bereiken zijn voor elk gebied N2000-
beheerplannen opgesteld. Hierin staat wat moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat 
gaat doen. Ook staat erin welke activiteiten in het gebied mogen plaatsvinden zonder dat daar een vergunning voor 
nodig is. Deze activiteiten mogen de natuur niet schaden. Verder moeten de beheermaatregelen haalbaar en be-
taalbaar zijn. Voor PWN geldt dat er twee van dergelijke N2000-beheerplannen zijn, namelijk die van het NHD en 
het plan voor KLZ. 
 
Status N2000-beheerplannen 
Een N2000-beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) onder-
nemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. In dit proces worden alle belangen afgewogen. Het 

21 



2222 

 

 

TOP                                HOME 

natuurbelang is doorslaggevend maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de gevolgen en mogelijkheden voor 
andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie. Het opstellen van beide N2000-beheerplannen waar PWN 
bij betrokken is, is een tijdrovende klus geweest. Het N2000-beheerplan voor het NHD is vanaf 1 februari 2018 offici-
eel in werking getreden. Het beheerplan voor ZKL is in concept af en wacht nog op definitieve vaststelling die hope-
lijk snel zal komen. Beide beheerplannen zijn via de website van de Provincie Noord-Holland te vinden 
(www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natura_2000_beheerplannen). 
 
Werkzaamheden 
Er is in beide beheerplannen een overzicht van maatregelen benoemd die als doel hebben de duinen te bescher-
men, te herstellen en te ontwikkelen. Hierbij kiezen we ervoor om de natuurlijke processen in het duin zoveel moge-
lijk de ruimte te geven. Soms is het nodig om beheerwerkzaamheden uit te voeren om (verstoorde) processen weer 
op gang te brengen. Een overzicht van de actuele beheerwerkzaamheden in het duin is te vinden op onze website 
(www.pwn.nl/werken-aan-de-duinen). 
 
Dick Groenendijk, 
Senior Adviseur Natuur 
 

Het gaat goed met de overwinterende vleermuizen in het duin 
 
Afgelopen winter zijn de, in bunkers overwinterende, vleermuizen weer gemonitord. 
In het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) liggen verspreid gro-
te bunkercomplexen uit de tweede wereldoorlog. Een flink aantal van deze bunkers is afgesloten met een deur met 
invliegopening en binnenin de bunkers zijn planken en gaas opgehangen waarachter de vleermuizen beschutting 
zoeken om zo hun winterslaap te volbrengen. Omdat het in de meeste bunkers nooit vriest en de temperatuur zo 
rond de 7 graden blijft is het ideaal voor overwinterende vleermuizen. Een keer per jaar tellen de boswachters sa-
men met vrijwilligers de vleermuizen in deze bunkers. 
In het NHD gaat het om ruim 35 bunkers met vier soorten vleermuizen. De meest algemene vleermuis is de Water-
vleermuis waar maar liefst 391 exemplaren van werden geteld. Deze soort neemt elk jaar verder toe in de bunkers.  

 
Watervleermuis en grootoorvleermuis (foto Luc Knijnsberg) 
 
De tweede soort is de Gewone Grootoorvleermuis die dit jaar iets minder algemeen was met 19 exemplaren. Deze 
soort komt pas bij strenge vorst richting bunker en blijft in warme winters op hun zomerkolonies in holle bomen en 
zolders van oude gebouwen hangen. Gezien de temperatuur van afgelopen winter dus niet verwonderlijk dat er we 
er iets minder telden dan vorig jaar.  
De Franjestaart tellen we pas de laatste 10 jaar in de bunkers en die blijft stabiel met rond de 5 exemplaren. De fran-
jestaart is gebonden aan oud bos en we tellen de soort dan ook in de bunkers die in of nabij oud bos liggen.  
De laatste soort die we sinds vorig jaar aantreffen is de Meervleermuis. De eerste hing vorige wintertelling in een 
bunker in Wijk aan Zee. Groot was de vreugde dat in diezelfde bunker nu twee Meervleermuizen hingen. Ook werd 
er een Meervleermuis gevonden in een bunkertje in de Wimmenummerduinen. Kennelijk is deze soort dus met een 
opmars bezig. In totaal telden we 414 vleermuizen in het NHD. 
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Meervleermuis (foto Luc Knijnsberg) 
 
In het NPZK wordt er elk jaar geteld in drie groepen. De eerste groep neemt de bunkers in het PWN-gebied voor 
zijn rekening . De tweede groep bezoekt alle bunkers in het gebied van Natuurmonumenten en de derde groep doet 
de ijskelders op de buitenplaatsen in de binnenduinrand, aan.  Sommige van deze objecten worden al meer dan 30 
jaar elke winter gecontroleerd op vleermuizen.  
Net als in het NHD is de watervleermuis( 302) de algemeenste soort die we slapend aantroffen. Daarna komt de 
grootoorvleermuis (16), de Franjestaat (6) en de Meervleermuis (20). De laatste twee soorten komen we al jaren-
lang tijdens de telling tegen en kunnen nog weleens voor verrassingen zorgen.  
De verrassing van de afgelopen twee jaar was toch wel de uitbreiding van het aantal Meervleemuizen. Jarenlang 
hadden wij in de telgroep PWN  slechts twee bunkers met Meervleermuizen.  Niet veel, in totaal ging het om 2 á 3 
dieren. Tot vorig jaar toen we in twee ander bunkers Meervleemuizen vonden. Het goed nieuws is dat deze dieren 
bij de laatste telling weer terug zijn gekomen. In totaal hebben we nu vier bunkers met daarin  6 Meervleermuizen.   
Dank aan boswachters Walter Oosterom (Zuid) en Luc Knijnsberg (Noord) voor hun bijdrage. 
 
Jan Jaap Moerkerk 
 

Mestonderzoek Kraansvlak  
 
 
Gedurende een aantal maanden in 2017 en de eerste twee maanden van 2018 zijn honderden mestmonsters geno-
men van de grote planteneters in het Kraansvlak. Dit onderzoek wordt in Europa breed uitgevoerd om inzicht te krij-
gen in het soort voedsel dat deze beesten eten en ook wat de verschillen in voedsel zijn gedurende het seizoen. De 
monsters worden opgestuurd naar en onderzocht door Umeå University in Zweden.  
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De werkwijze van het verzamelen was als volgt:  
Per ronde (twee keer per maand) proberen om tien mestmonsters van wisenten, Schotse Hooglanders, Konik paar-
den, damherten en reeën te verzamelen. Op een min of meer vaste route werden de monsters genomen en als het 
getal van tien was bereikt, dan werden de overige aangetroffen uitwerpselen simpelweg geteld. 

  
 
Met uitzondering van de keutels van reeën werden de monsters vrij eenvoudig gevonden. Op zich is het nog best 
lastig om mest van wisenten en Hooglanders uit elkaar te houden, maar gaande het traject krijg je er toch steeds 
meer oog voor. Om zeker te stellen dat een aantal mestmonsters aan wisenten of Hooglanders toegewezen kon-
den worden zijn er op twee dagen monsters genomen van vers geproduceerde mest. De damp kwam er zogezegd, 
nog vanaf! 
Telkens legden twee personen het parcours te voet af en men noteerde, naast het meenemen van monsters, te-
vens op welk gedeelte van de route, op welke coördinaten en in wat voor soort landschap de bemonstering was 
uitgevoerd. Het is derhalve praktischer om het rondje met twee personen te lopen. 
Per ronde waren we toch al gauw vier tot vijf uur onderweg, want je moet toch ook profiteren van het vertoeven in 
een prachtig gebied, waarin je op dat moment meestal ook nog slechts met zijn tweeën bent.  
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In het gebied lopen naast damherten, slechts een paar reeën, drie 
Schotse Hooglanders (stier, koe, kalf), vier merrie Konik paarden en 
22 wisenten rond.  
Lang niet altijd kwamen we alle dieren tegen. De Hooglanders lieten 
zich het minst zien en op twee ronden lieten de wisenten verstek 
gaan. Wat wel opviel is dat de Konik paarden en de Hooglanders 
totaal geen belangstelling voor ons hadden en rustig bleven doen 
waarmee ze bezig waren.  
De wisenten waren ook niet echt onder de indruk van onze aanwe-
zigheid al werden we wel altijd door één van de dieren in de gaten 
gehouden, ondanks het feit dat we ons heel netjes hebben gedragen 
en op gepaste afstand zijn gebleven. We hopen maar dat ons goede 
voorbeeld gevolgd wordt door een aantal bezoekers dat zich niet 
aan de regels wil houden en gewoon op zoek gaan naar de kudde.  
Uiteraard kom je tijdens die tochten van alles tegen en om u daar 
een kleine indruk van te geven volgt hierbij een collage van onze 
herinneringen. 
  
 
Jan Jaap Moerkerk 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
           

 
 
 
  

 
 

Arti-
kelen uit de nieuwsbrief natuur en re-
creatie PWN 
 
De editie van november, was net te laat om te plaatsen in nieuwsbrief nummer 46! 
Hier nog wat samenvattingen uit de november editie. 
Redactie: Myrthe Fonck & Hubert Kivit 
 
Pas exoteninventarisatie 

Dit en komend jaar vindt een complete en nauwkeurige inventarisatie van exoten plaats in al onze terreindelen. Dit 

gebeurt in het kader van de PAS en heeft een dubbele doelstelling: enerzijds voorbereiden van de bestrijding en 

anderzijds monitoren van de doelmatigheid van die bestrijding. 

Lees meer>> 

Dynamiek in Buizerdvlak, Lazeretduin en Duvelshoek 

Onze grootste verstuivingsprojecten in het NHD worden nauwlettend gevolgd door onderzoeker Bas Arens. Deze 

maand is het rapport verschenen over de ontwikkelingen t/m 2016. 

Lees meer>> 

Hoge Toren tellingen 2017 
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Dit jaar zijn voor de 15de keer tellingen uitgevoerd vanaf het uitzichtduin de Hoge Toren. Deze jaarlijkse tellingen 

geven inmiddels een goed beeld van de trend in recreatie-aantallen en activiteiten in dit deel van het duingebied. 

Lees meer>> 

Broedsucces van IJsvogels 

 

Na het succesvolle jaar voor de ijsvogel in 2015 en 2016 gaat 2017 dit topjaar misschien nog wel voorbij streven. In 

2015 werd het landelijk record gehaald, met 1050 tot 1200 paartjes. Daarmee kwam de ijsvogel op de tweede plaats 

te staan van soorten waarvan de populatie dat jaar het meest was toegenomen. 

Lees meer>> 

 

Hunting for fear 

De komende 8 maanden gaat stagiair Dylan Haanappel zich buigen over een relatief nieuw concept binnen het fau-

nabeheer: ‘hunting for fear’. 

'Hoewel ik al even rondhuppel binnen het bezoekerscentrum – sinds 2016 werk ik namens de Universiteit Utrecht 

aan het mens-wisent interactie onderzoek – mag ik mij per 1 november officieel stagiair van PWN, sector Natuur 

noemen.'Lees meer>> 

 

Leuke waarnemingen in PWN gebied in november 

26 

http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/nct3580979/pbaDM6yHj2kLkAi
http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/nct3580981/pbaDM6yHj2kLkAi
http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/nct3580980/pbaDM6yHj2kLkAi


2727 

 

 

TOP                                HOME 

 

Weinigen zal het bezoek van groepen grote kruisbekken zijn ontgaan die vooral in de Kennemerduinen (maximaal 

18-20 exemplaren) en terrein Bakkum, bij het Doornvlak (ten minste 12 exemplaren) aanwezig waren in de maanden 

oktober en november. 

Lees meer>> 

Hieronder artikelen uit de laatste nieuwsbrief natuur en recreatie PWN januari 2018 

Redactie: Myrthe Fonck & Wouter Bol 

Succes zet door op het weidevogelreservaat de Kampen 

Naast het beheer van het Noordhollands Duinreservaat en Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is PWN ook verant-

woordelijk voor het beheer van het landgoed Marquette en de weilanden aan de Noordermaatweg. 

Lees meer>> 

Het gaat goed met de overwinterende vleermuizen in het duin 

Afgelopen winter zijn de vleermuizen, die overwinteren in bunkers, weer gemonitord. In het Noordhollands Duinre-

servaat en het Nationaal park Zuid-Kennemerland liggen verspreid grote bunkercomplexen uit de Tweede Wereld-

oorlog. 

Lees meer>> 

Konijnentellingen najaar 2017 

 

In oktober 2017 zijn weer konijnen geteld langs de vaste telroutes in het Noord-Hollands Duinreservaat en het Natio-

naal Park Zuid-Kennemerland. De resultaten leveren nog niet echt een veranderd beeld op en de getelde aantallen 

blijven, vooral in Bergen, Castricum en Heemskerk, laag. 

Lees meer>> 

 

Wisentproject focust in 2018 op publicatie van wetenschappelijke resultaten 
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Het wisentenproject in de duinen van het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, vierde 

in 2017 haar 10-jarig jubileum. Hoewel de wisenten in een omheind gebied leven, zwerven die dieren in hun natuur-

lijke omgeving en leven het hele jaar door van de natuurlijke bronnen die de duinen van Zuid-Kennemerland bieden. 

Lees meer>> 

Een steuntje in de rug voor de Tapuit 

 

Eind januari is een start gemaakt met het plaatsen van nestkasten voor de Tapuit op diverse locaties in het Noord-
Hollands Duinreservaat. Het plaatsen van de nestkasten is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Landschap 
Noord-Holland (stimuleringsregeling soortenbescherming). 
Lees meer>> 

 

Varia 

De redactie heeft weer wat artikeltjes bij elkaar gezocht uit diverse publicaties 

Yucca – van kamerplant tot invasieve exoot? 
27-FEB-2018 - Yucca is in Nederland een populaire kamer- en tuinplant. Recent verwildert hij in de natuur en ont-
wikkelt zich mogelijk tot een invasieve exoot. Onlangs is bij Zandvoort een verwilderde populatie Yucca’s gevonden. 
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In 2017 vonden vrijwilligers Niko Buiten en Corry van Breen tijdens een planteninventarisatie bij Zandvoort de Yucca 

(Yucca flaccida) op enkele duintoppen in het duingebied Kraansvlak (onderdeel van het Natura 2000-gebied Kenne-

merland-Zuid). Omdat de vestiging van de exoot in het duingebied een bedreiging vormde voor de duinflora en -

fauna in het zeedorpenlandschap van Zandvoort meldden zij de vondst aan duinbeheerder PWN. Begin februari 

2018 zijn de planten verwijderd uit het duin. 

Verder lezen: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24168 

 

Meetnet Vlinders laat nog steeds achteruitgang zien 

Deze week valt bij alle tellers van het Meetnet Vlinders het jaarverslag over 2017 in de bus. Net voor de start van het 
nieuwe telseizoen op 1 april weten we hoe het tot en met vorig jaar met de vlinders gaat. En dat is nog steeds.. 

 

Op ruim 800 routes verspreid door Nederland worden de vlinders nauwkeurig bijgehouden. Er wordt geteld op een 

vaste route en met een vaste methode. Er zijn routes die al vanaf 1992 op diezelfde manier worden onderzocht. Dat 

tellen wordt gedaan door vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij De Vlinderstichting. Samen met iemand van De 

Vlinderstichting wordt vervolgens een route uitgezet. Zo’n monitoringroute is maximaal een kilometer lang en loopt 

zoveel mogelijk door één soort leefgebied. Van 1 april tot eind september wordt die route wekelijks geteld, maar al-

leen bij goede weersomstandigheden: droog en redelijk warm of zonnig weer met niet teveel wind. De telling is een 

steekpoef, want je telt de vlinders in een smalle strook van vijf meter breed. Het tellen van een route mag ook niet 

veel tijd kosten, dus loop je er altijd, bij elke telling, in een rustige pas doorheen. Uiteraard mag je best even stil 

staan om een vlinder wat beter te bekijken, maar het is niet de bedoeling dat je de ene keer, als je veel tijd hebt, er 

drie uur over doet, terwijl je een andere keer er in een kwartiertje doorheen rent. Dan zijn de gegevens natuurlijk niet 

te vergelijken. 

29 

https://www.verspreidingsatlas.nl/8051
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24168
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24242


3030 

 

 

TOP                                HOME 

Verder lezen: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24242 

 

Nieuwe soort vleermuis gevonden bij onderzoek op St. Eustatius 

29-MRT-2018 - De vleermuizen van St Eustatius zijn voor het eerst in kaart gebracht in een samenwerking tussen 
een Amerikaans en een Nederlands team vleermuisonderzoekers. Bij zwembaden vingen ze drie soorten. De groot-
ste vleermuisdiversiteit vonden ze bij de rand van de krater van de Quill, de meest natuurlijke locatie van het eiland. 
Het Nederlandse team toonde er zelfs een nieuwe soort voor het eiland aan.  

St. Eustatius ligt in de Caribische zee en hoort bij het Nederlands Koninkrijk. Omdat het maar vier bij vijf kilometer 
groot is, loop je vanuit Oranjestad zo overal naar toe. Het vulkanische eiland heeft een vrij droog klimaat, het land-
schap is open en de begroeiing bestaat vooral uit stekelstruiken. Door de eeuwen heen hebben mensen het eiland 
grotendeels ontgonnen en daardoor het ecosysteem ernstig beïnvloed. Ook zijn er vele exotische dier- en planten-
soorten per ongeluk en moedwillig geïntroduceerd, en wordt het eiland geteisterd door overbegrazing door loslopen-
de geiten en koeien. Inheemse landzoogdieren komen er niet meer voor, met uitzondering van de vleermuizen. Aan-
gezien er geen referentiegeluiden van de inheemse vleermuizen beschikbaar zijn, is onderzoek met batdetectors 
vrijwel onmogelijk. Vleermuizen zijn daarom met mistnetten gevangen en zo in kaart gebracht. 
Verder lezen: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24238 
 
7-JAN-2018 - De Europese wilde kat is in Nederland bezig aan een heuse comeback. Vanuit de Eifel en Ardennen 
vindt de wilde kat zijn weg terug naar het Limburgse Heuvelland. Uit onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwik-
keling blijkt dat in 2017 minimaal veertien wilde katten aanwezig waren in Zuid-Limburg. Op minimaal twee locaties 
vond voortplanting plaats. 

 
Het afgelopen jaar is door onderzoeker Laura Kuipers, in opdracht van ARK Natuurontwikkeling, onderzoek gedaan 
naar wilde katten in Zuid-Limburg. Tevens werd gekeken naar aanwezigheid en verspreiding van boommarter en 
huiskat. Uit het onderzoek blijkt dat er minimaal 14 wilde katten aanwezig zijn. Op minimaal twee plaatsen werden 
jonge wilde katten geboren. 
Verder lezen: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24021# 

 

Wolf op ‘niet-bestaande’ grens bij Drenthe 

19-MRT-2018 - Woensdag 14 maart 2018 heeft een wolf het oostelijke deel van Drenthe bezocht. Het dier wandelde 
overdag over akkers in de buurt van Barger-Compascuum. Hierbij heeft deze wolf diverse keren de, in het landschap 
onzichtbare, landsgrens overgestoken. Om het dier voldoende rust te gunnen is besloten dit bericht met enkele da-
gen vertraging naar buiten te brengen. 
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De waargenomen wolf komt vermoedelijk uit Duitsland. De wolf is eerst door Jans en Gerda Hoogland bij Emmer-
Compascuum gezien en enige tijd later heeft Gerda het dier samen met natuurfotograaf Annie Snijder-van Oosten 
gezien nabij Barger-Compascuum. Annie had als natuurfotograaf de camera in de aanslag, zodat uitstekende foto's 
en films gemaakt konden worden. Dankzij deze duidelijke beelden hebben experts van Wolven in Nederland met 
zekerheid vast kunnen stellen dat de waarneming een heuse wolf betreft. 

Verder lezen: https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=17640 

 

 

 

 

   Inzendingen van Willie Doorn !                    

                                       

          De redactie heeft deze keer ook weer foto`s ontvangen voor de fotohoek. 
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Gevonden in de duinen, Jan Jaap Moerkerk.  

Onlangs kwam ik een niet alledaagse vondst tegen in de duinen van Texel. 

Het is een Hondshaai en is waarschijnlijk uit de lucht komen vallen.  
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