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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: 

 

 Voorwoord 
 
Redactielid Jaap Koper heeft aangegeven zijn redactiewerk niet meer te 
kunnen combineren met andere taken. Dit betekent dat wij afscheid van hem 
hebben genomen. Vanaf deze plek bedanken wij hem voor zijn inzet en 
mooie verhalen. 
  
Wat is er nu leuker dan, na een aantal uren werken in onze natuur, thuisko-
men en met een kop dampende thee en een informatief, leuk blad op de 
bank weg te kruipen? Niet alleen mooie verhalen maar ook mooie foto’s ma-
ken deze Nieuwsbrief weer compleet.  
  
We zijn erg blij dat we diverse inzendingen voor de Fotohoek hebben ont-
vangen! Met name Ben Hopman en Michiel de Haseth hebben ons mooie 
natuurmomenten gestuurd. Lees over en kijk dan ook meteen naar de na-
tuurbeleving van Paul ten Havel!   
In deze editie ook informatie over het Vafamilterrein, Wintervlinders en de 
Pestvogel. Ook vindt u een  overzicht van de top 30 Rode lijst soorten.  
De vrijwilligerspagina op de PWN-website is verbeterd en aangepast. In de-
ze editie krijgt u via een ‘pijlenplan’ een korte uitleg hoe u zich gemakkelijk 
kunt aanmelden voor een natuurklus. 
 
Nogmaals, PWN is erg blij met uw inzet want zonder uw hulp kunnen de 
mooie projecten waarover o.a. in deze brief gesproken wordt, niet uitgevoerd 
worden. Daarom past PWN graag een beetje op u: u krijgt goed gereed-
schap, koffie en thee tijdens werkzaamheden, voorlichting (bijv. over het ge-
vaar van teken) en meerdere vrijwilligersavonden.   
Maar past u ook een beetje op uzelf? Met deze donkere dagen is het belang-
rijk dat u goed zichtbaar bent! Controleer daarom uw autoverlichting of fiets-
verlichting eens extra en vervang zonodig een lampje. Zichtbaarheid ver-
kleint de kans op ongelukken aanzienlijk.  
Wij zien en  spreken u volgend jaar weer graag!  
 
Namens de andere redactieleden wens ik u heel fijne feestdagen toe. 
 
Ellen Roosloot, 
Redactielid  
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DWAT: Totale vernieuwing diepinfiltratie 

Castricum – Zwaar materieel in de duinen: pijpleidingen, vrachtwagens, hijskranen, zelfs een boorinstallatie. Er 

komt heel wat kijken bij de grote beurt die PWN laat uitvoeren aan de injectie- en winningsputten van zijn instal-

latie Diepinfiltratie Watervlak (DWAT).  

Na 25 jaar is Diepinfiltratie Watervlak toe aan een totale renovatie. De deels dichtgeslibde putten, die water ver-

pompen op een diepte tussen de vijftig en honderd meter, worden grondig gereinigd. Ze krijgen nieuwe pompen 

en moderne meet- en besturingsapparatuur. Vijf putten waren ingestort. Zij worden opnieuw geboord. Vandaar 

die boorinstallatie. Het werk, al bijna drie maanden gaande, moet uiterlijk 01-04-2017 klaar zijn. 

                                       

De diepinfiltratie is nabij het zweefvliegveld Castricum, alwaar voor dit werk een compleet machinepark is inge-

richt. Er zijn diverse aannemers aan de slag. Duinbezoekers moeten uitkijken in deze buurt. Het wemelt van de 

waarschuwingsborden, er liggen rijplaten, er kan zo maar een shovel uit de bosjes komen. Vanuit NR houdt bos-

wachter Veronique van Meurs in de gaten dat het werk niet ten koste gaat van de natuur. 

De operatie had een lange voorbereidingstijd. Een jaar geleden zijn bijvoorbeeld stukken bos verwijderd om de 

injectie- en winningsputten toegankelijk te maken voor de grote machines. De (zeldzaam geworden) konijnen zijn 

onder professionele begeleiding met zachte hand bewogen om te verkassen. Bomen met roofvogelnesten zijn 

opgespoord. Die bomen zijn zoveel mogelijk gespaard. Ook is beoordeeld waar de zware machines mogen rij-

den, en waar per se niet.  

2 
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De doorgaande fietspaden blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Enige hinder voor de duinbezoekers is 

niet te vermijden. De meeste overlast is medio december voorbij waarna het vooral een kwestie van afwerken is. 

Klachten van het publiek krijgt Veronique niet. “Er zijn op meerdere plekken informatiepanelen geplaatst. Het werk 

is ten gunste van de waterwinning, daar hebben de bezoekers wel begrip voor.’’  

Van belang voor de leveringszekerheid  

De diepinfiltratie in het duinperceel Watervlak is in 1989 als experiment begonnen. De methode houdt in dat voor-

gezuiverd oppervlaktewater uit het IJsselmeer rechtstreeks in de diepe bodem wordt geïnjecteerd. Om het later 

terug te winnen. 

Infiltreren is noodzaak. Nadat de winning van natuurlijk grondwater een grote vlucht nam, begon de natuur vreselijk 

te verdrogen. In 1957 is daarom besloten om via open kanalen voorgezuiverd IJsselmeerwater in te brengen. Dit 

infiltratiewater zakt in de bodem weg. Na enkele weken wordt het water (bacteriën en virussen zijn dood) opge-

pompt als ‘natuurlijk’ grondwater. PWN heeft infiltratievelden bij Castricum en Heemskerk. Capaciteit: 50 miljoen 

kuub per jaar. 

                     

Een alternatief is het injecteren van IJsselmeerwater via honderd meter diepe putten in de omgeving van het zweef-

vliegveld. De capaciteit is vijf miljoen kuub per jaar. Er is niets van te zien, behalve 43 putdeksels. Het huidige on-

derhoudswerk is vrij kostbaar, al valt dat per kuub erg mee, vindt PWN. Het bedrijf houdt de diepinfiltratie graag in 

ere vanwege het van belang voor de leveringszekerheid.  

Jan Butter  
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Rode lijstsoorten in de duingebieden 

Overheid 

De Nederlandse overheid maakt wetgeving en beleid om doelstellingen op het gebied van natuurbehoud te realise-

ren. Op het gebied van wetgeving is vooral de implementatie van de Europese Habitatrichtlijn in de nieuwe Wet Na-

tuurbescherming die januari a.s. ingaat van belang. 

Op het beleidsvlak zijn biodiversiteit en invasieve exoten belangrijke speerpunten van de overheid.  

Op diverse manieren probeert de overheid de biodiversiteit in Nederland te behouden en te verbeteren. Eén van de 

instrumenten daarvoor zijn de zogenaamde “Rode lijsten” van flora en faunagroepen. Soorten op een Rode lijst krij-

gen extra aandacht bij beleid en beheer. De Rode lijsten werken met gestandaardiseerde categorieën van de mate 

van bedreiging van een soort, die gebaseerd zijn op de zeldzaamheid en de trend. 

PWN wil graag weten in welke mate zij bijdraagt aan de overheidsdoelstellingen voor het behoud van biodiversiteit. 

Zij meet dit jaarlijks met behulp van de zgn. prestatie-indicator biodiversiteit. 

Methode 

De prestatie-indicator biodiversiteit bestaat uit 30 soorten waarvan de populatie in de door PWN beheerde terreinen 

jaarlijks wordt gemonitord. De soorten op deze lijst zijn geselecteerd op basis van de bijdrage die PWN ermee levert 

aan de biodiversiteit op nationale schaal. In concreto zijn het soorten die aan een van de volgende twee criteria vol-

doen: 

1. De soort komt binnen Nederland exclusief voor in PWN-terreinen of heeft er landelijk gezien een van de grootste 

populaties (bijv. de orchidee het hondskruid). Het criterium hierbij is dat áls de soort zou verdwijnen uit de terreinen 

van PWN, de soort minstens één Rode lijstcategorie achteruit zou gaan. 

2. De soort heeft in PWN-terreinen een belangrijke voorpost in het verspreidingsgebied binnen Nederland (bijv. de 

boommarter) 

Van alle soorten op de PWN-lijst worden jaarlijks zoveel mogelijk kwantitatieve gegevens over de populatiegrootte 

verzameld. Deze cijfers worden per soort door een soortexpert geïnterpreteerd en beoordeeld op drie aspecten: 

Duurzaamheid populatie (positief of negatief) 

Trend afgelopen 10 jaar (positief, neutraal of negatief) 

Trend lange termijn (sinds er gegevens zijn) (positief, neutraal of negatief) 

Beschouwde soortgroepen 

Alleen soortgroepen waarvan een Rode lijst is gepubliceerd zijn beschouwd. In principe kan de lijst in een later sta-

dium worden uitgebreid met soortgroepen zonder Rode lijst (zoals bijv. nachtvlinders). De paddenstoelen, een 

soortgroep waar wel een Rode lijst van is, zijn niet beschouwd vanwege onvoldoende kennis over het voorkomen. 

 

De volgende 7 soortgroepen zijn opgenomen in de prestatie-indicator: 

 

1. Zoogdieren 

2. Vogels 

3. Dagvlinders 

4. Libellen 

5. Slakken 

6. Hogere planden 

7. Mossen 
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Het gaat dan om: 

1. Boommarter  

2. Tapuit, Paapje en Grauwe klauwier 

3. Duinparelmoervlinder, Bruine eikenpage, Kommavlinder en Aardbeivlinder 

4. Gevlekte witsnuitlibel  

5. Heideslak en Genaveld tonnetje  

6. Hondskruid, Torenkruid, Vogelnestorchis, Gegroefde veldsla, Harlekijn, Kruisbladgentiaan, Bonte paarden-

staart, Rozenkransje, Zandviooltje, Piramidezenegroen, Stofzaad, Klein wintergroen, Veldgentiaan,  Dwerg-

vlas, Aardkastanje en Kleine steentijm 

7. Rozetmos, Flesjesroestmos en Hakig kronkelbladmos.  

 

 

Hondskruid. Foto Fred Hopman 

In het algemeen gesteld is de populatieontwikkeling van soorten het resultaat van een veelheid aan factoren zoals 

voedselomstandigheden, weer, concurrentie, predatie, begrazing, situatie in overwinteringsgebied e.d.. Beheer heeft 

hier invloed op, maar is niet allesbepalend. Het streven van PWN is er uiteraard op gericht voor alle soorten een 

duurzame populatie te realiseren, maar ook door factoren buiten de invloedssfeer van de beheerder kunnen popula-

ties achteruit gaan. Bovendien is het beheer van PWN niet primair op het behoud van soorten gericht maar op het in 

stand houden en verbeteren van hun habitats.  

De hier gepresenteerde soorten dienen daarom vooral als indicator voor de kwaliteit van de duinkarakteristieke habi-

tats. De Prestatieindicator biodiversiteit geeft aan het management van Natuur en Recreatie de signalen voor evt. 

nader onderzoek naar de achtergronden. 

Hubert Kivit, 

Expertiseteam Natuur & Recreatie 
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Pestvogels: het ene jaar niet en het andere jaar wel. Waarom? 

Pestvogels bewonen de dichte taiga van Noord-Rusland en bosrijke gebieden van Scandinavië. Als er in die gebie-

den in de winter te weinig bessen te vinden zijn, komt deze vogel naar Nederland. Zo'n invasie van grote aantallen 

treedt onregelmatig op; in andere jaren is de vogel een schaarse gast tijdens de winter. 

In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z'n naam: pestvogel.  

De pestvogel is ongeveer zo groot als een spreeuw en heeft een opvallende kuif. Ze beschikken over een rossig 

beigebruin verenkleed, met opvallende kuif. De brede staartpunt en de toppen van de handpennen zijn helder geel 

van kleur. Een zwart oogmasker en zwarte bef maken het af. Het mannetje heeft een bredere gele staartband en 

meer felrode wasachtige aanhangsels aan het eind van de armpennen dan een vrouwtje. Jonge vogels hebben min-

der wit op de toppen van de handpennen. Op afstand en in vlucht lijkt de pestvogel op een spreeuwachtige. De ge-

oefende vogelaar herkent hem aan zijn opvallende roep als een rinkelend belletje.  

De Engelse naam Waxwing verwijst naar de wasachtige aanhangsels aan de vleugeltoppen.  

De vogels zijn tijdens een invasie eerst op trek waar te nemen op de Waddeneilanden en langs de Noordzeekust 

waarna ze later samenklonteren tot grote en kleine groepjes in onze woonwijken en stadsparken. Pestvogels zijn 

echte besseneters en zijn verzot op bessen van Gelderse roos, Lijsterbes, Liguster en  sierappeltjes.  

 

Mannetje adult Pestvogel Vinkenbaan Castricum. Foto Luc Knijnsberg 
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Pestvogel man. Foto Luc Knijnsberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen najaar zijn er ook verschillende gezien in het duingebied en de vogelringers op de Vinkenbaan (waar 

ondergetekende ook actief is) hadden het geluk om maar liefst 13 Pestvogels te vangen en van een ring te voor-

zien. Een kans die zich dus niet elk jaar voordoet. En als ringer kan ik melden dat het een juweel van een vogel is 

van zo dichtbij! Hopelijk krijgen we mooie terugmeldingen van deze vogels uit hun wintergebied of nog mooier: hun 

broedgebieden. 

Luc Knijnsberg 

Boswachter PWN 

7 

 

Wasachtige vleugelaanhangsels op vleugel van pestvogel. Foto Luc Knijnsberg 
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Beheerswerkzaamheden nabij het Vafamil-terrein in de Kennemerduinen 
 
Het Vafamil-terrein ligt iets ten noorden van de rotonde op de Zeeweg bij restaurant de Hemelse Pannenkoek. 
 
Geschiedenis van dit terrein 
Dit terrein was vroeger in gebruik als schietbaan voor defensie. Later is het terrein ingericht als een zeer eenvoudi-
ge camping ten behoeve van (ex-)defensiepersoneel. Ongeveer twee jaar geleden heeft defensie de stekker eruit 
getrokken en was de toekomst van de camping en het terrein enige tijd onduidelijk. In november 2016 heeft defen-
sie het gebied definitief overgedragen aan PWN onder de voorwaarde dat de camping de komende 25 jaar in de 
huidige vorm blijft bestaan. 
 
Beheerplan 
Intussen is wel een mooi beheerplan opgesteld. De uitleg hiervan treft u hierbij aan.    
De bossen in de Kennemerduinen en Kraansvlak hebben elk een functie/ doel toegewezen gekregen. (Bossenplan 
Zuid). Zo hebben we hier onder andere: ‘bos op bosgroeiplaats’, ‘cultuurhistorisch bos’ en ‘Zoombos’.  
Van verreweg het meeste aangeplante dennenbos is vastgesteld dat dit niet op een plek is aangeplant waar vanzelf 
een bos zou kunnen ontstaan. 
Eén van de kenmerken voor een aangeplant bos op een niet-bosgroeiplaats is wel een gebrekkige onderbegroeiing. 
Het betreft vaak een monotoon naaldbos. Allemaal even oud en even lang en ongeveer gelijktijdig toe aan het einde 
van hun levensomloop.. Er is nauwelijks verjonging in zo’n bos. Terwijl er wel sprake is van verjonging daarbuiten. 
Je kunt het zien als een houtakker met als enige onderbegroeiing duinriet. Duinriet houdt wel van een zure bodem 
en vestigt zich daarom graag in het oude naaldenpakket op de bodem.  
 

 
Op bovenstaand kaartje ziet u links het Wed in de Kennemerduinen liggen. 
 
In Zuid-Kennemerland is het  meeste dennenbos aangeplant op de toppen van de duinen. Door deze methode 
wordt het reliëf van het duin visueel versterkt. (Thijsse). Deze bosjes zijn bij uitstek het voorbeeld van bos op een 
niet-bosgroeiplaats. Prachtig idee overigens van Jac. P Thijsse. Ik vermoed dat deze plantenman heeft ingeschat 
dat op die schrale en droge duintoppen niet het mooiste hout zou groeien in het kader van de houtoogst. Maar hier-
door heeft hij destijds wel de vele kwetsbare en waardevolle natte duinvalleien van Zuid-Kennemerland kunnen be-

8 
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houden. De “Thijsse bosjes” zijn beeldbepalend voor de duinen van Zuid-Kennemerland en worden daarom ook cul-
tuurbos genoemd. 
Het precieze plantjaar van de dennen is onduidelijk. Waarschijnlijk zijn ze rond 1930 aangeplant. Het doel van deze 
aanplant was om hout te produceren voor de mijnbouw in Limburg. Hout van dit type dennenbomen had voor het 
gebruik in de mijnen het grote voordeel dat het gaat kraken voordat het gaat breken. Krakende stutpalen in de mijn-
gang was voor de mijnwerkers het teken om snel de mijngang te verlaten vanwege een mogelijke instorting.   
Er werden in die tijd twee soorten zwarte dennen aangeplant. De herkomst van deze bomen? Oostenrijk en voorna-
melijk Corsica. De dennen zijn, door de menselijke aanplant, een ‘exoot’. Nadeel van uitheemse soorten is vaak dat 
inheemse soorten daar, vooral in het begin, weinig tot niks mee willen doen. Dit geeft de exoot een ideale concur-
rentiepositie ten opzichte van inheemse soorten. Waardoor ze makkelijker kunnen gaan woekeren. In Zuid-
Kennemerland kan de Corsicaanse den soms uit de band springen. Zaailingen in de spinnenkop van Corsicaanse 
den onder een opstand van Oostenrijkse den bijvoorbeeld. De Oostenrijker gedraagt zich hier niet invasief. 
Een verschil met Noord-Kennemerland is het voorkomen van esdoorn. Esdoorn kwam oorspronkelijk niet voor in 
West-Nederland (in Oost-Nederland wel. Zo zijn Meppel en Meppen aan hun naam gekomen). 
Vroeger werd de esdoorn “mapulja” genoemd.  Later werd dat “maple” “Mapultreo” werd “Mapletree” 
De esdoorn is in dit gebied een welkome soort in het bos. Hij wordt gezien als bodemverbeteraar, dan wel 
‘kalkkanon’. Esdoorn verzamelt kalk uit de bodem en slaat deze op in zijn bladeren. Als de bladerenin de herfst op 
het maaiveld vallen, komt deze kalk vrij in de strooisellaag. Veel bodemleven is afhankelijk van die kalk. Zo hebben 
pissebedden bijvoorbeeld kalk nodig voor hun harnas. Je vindt vele malen meer bodeminsecten in het strooisel van 
een esdoornbos dan in dat van een eiken- of beukenbos.  
Het is aannemelijk dat de esdoorn zich ook op eigen gelegenheid, zonder toedoen van de mens, heeft kunnen ver-
spreiden in West–Nederland. Een esdoorn is een liefhebber van schaduw en verstoorde grond.  
De dennenbossen zijn in Zuid-Kennemerland op een andere wijze aangeplant dan in Noord-Kennemerland. Daar 
werd vaak de hele oppervlakte omgespit voordat er dennetjes werden geplant. Vandaar dat de esdoorn veel meer, 
haast invasief, voorkomt in de bossen van Noord-Kennemerland. In Zuid-Kennemerland werden dennetjes met een 
stuk turf in een plantgat geplant waardoor veel meer bodemoppervlak ongeschonden bleef. 
De functie ‘Zoombos’ is gegeven aan de bossen die bebouwing rondom het gebied uit het zicht houden. Als je op 
een duintop gaat staan zie je in het zuiden de flats van Zandvoort en in het noorden de schoorstenen van IJmuiden. 
Het duin lijkt hierdoor van noord naar zuid gezien smal. Als je naar het westen kijkt lijken de duinen juist uitgestrekt. 
De afstand tussen Zandvoort en IJmuiden is 18 km. De breedte van het duin tussen Bloemendaal en het strand is 
slechts 4 km. Dit visueel effect is puur te danken aan de dennen van onze zoombossen. Deze bossen zijn van groot 
belang voor de natuurbeleving: 2.000.000 bezoeken per jaar. (B.O.P) 
 
Wat PWN gaat doen en waarom 
Het doel is om de biodiversiteit in het Vafamil-gebied te vergroten door afwisseling te creëren van verschillende bio-
topen: open zand, duingrasland, struweel en bos. Een bos met een onderbegroeiing van meerdere soorten kruiden, 
struweel en verschillende leeftijden van diverse boomsoorten levert niet alleen een hogere biodiversiteit op maar is 
ook een garantie dat het bos weer een toekomst heeft. 
Het hele gebied is vooraf onderzocht op kwetsbare plekken als mierennesten, holle bomen en horsten. Deze zijn 
aangegeven in het terrein. Op diverse plekken zullen exoten bestreden worden (Mahonie, Amerikaanse vogelkers, 
dwergmispel, witte en grauwe abeel, Corsicaanse den, sneeuwbes).  
PWN gaat bomen kappen om ruimte maken voor open zand en duingrasland. De kansen voor ontwikkeling van 
duingrasland en struweel doen we door te plaggen, soms heel oppervlakkig en soms weer ietsje dieper. Door met 
niveaus te spelen worden verschillende uitgangssituaties gecreëerd voor het ontstaan van duingrasland, struweel en 
bosrand. 
Het was een hele klus om een nieuwe bosrand te bepalen en uit te zetten. Om de overgang van open duin naar bos 
zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Terwijl een bosrand heel belangrijk is omdat de meeste dieren daar gebruik 
van maken. 
Daarnaast wordt het bos gedund om een kruidenlaag, struweel, loofhout, leeftijdsopbouw en soorten te stimuleren. 
Voor een deel zullen de dennenstobben van een kaalkap worden uitgegraven. Dit doen we niet overal. Stobben wor-
den vaak gebruikt als schuilplaats. Dus laten we her en der groepjes stobben zitten. Zo kunnen dieren veilig migre-
ren over een langere afstand open duin. ‘Stapstenen’ ook voor een dier zonder voeten, de hazelworm, die zich nog 
wel eens graag ophoudt onder een boomstronk……  
 
Werkzaamheden 
In de maanden november en december vindt de kap en dunning plaats. Deze werkzaamheden worden met een pro-
cessor verricht. In januari en februari gaan we plaggen met graafmachines. Twee maanden wordt er gezaagd. Twee 
maanden wordt er geplagd. Vier maanden lang vindt er transport plaats van hout en grond. Wielsporen worden ge-
maakt en gewist in open duin. De sporen in het bos laten we achter. Deze geven immers meer kansen voor bosver-
jonging.   
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Tja, en als het dan wordt opgeleverd ziet het er waarschijnlijk de eerste twee jaar niet uit. Uiteindelijk zal de natuur 
het zelf inrichten. PWN heeft dan enkel een goede basis gecreëerd waardoor er zoveel mogelijk kansen zijn ont-
staan voor natuurontwikkeling, behoud en uitbreiding van het aantal soorten op lange termijn. 
Dank aan boswachter Wout te Boekhorst, die bovenstaande informatie heeft opgesteld. 
 
Jan Jaap Moerkerk  
 
 

Dood doet leven  

Wellicht bent u tijdens uw verblijf in het duin of bos weleens een kadaver tegengekomen van een of ander dier. 

Doordat in regio Zuid het aantal herten vele malen groter is dan in het gebied boven het Noordzeekanaal, is de kans 

om in die regio het kadaver van een relatief groot zoogdier aan te treffen, dus groter. Tijdens controlerondes van de 

rasters is mij dat een paar keer overkomen en wat mij echt verbaasde, was de hoeveelheid leven op/in die kadavers 

en de sporen van allerlei aaseters, die hun maag al hadden volgegeten. Ook de snelheid waarmee het kadaver 

wordt “opgeruimd” vond ik verbazingwekkend.  

ARK Natuurontwikkeling is in 2008 met het programma ‘Dood doet Leven’ gestart. Want hoe ga je om met de kada-

vers van gehouden vee (met name paarden en runderen) die in natuurgebieden overlijden en op onbereikbare of 

zeer kwetsbare plekken liggen? Of al zo ver zijn ontbonden als ze worden opgemerkt, dat verplaatsen niet meer aan 

de orde is? In samenspraak met het betreffende Ministerie en de Voedsel- en Warenautoriteit is overleg gevoerd en 

uiteindelijk een akkoord bereikt om die kadavers in de (nabije) toekomst officieel te mogen laten liggen. Zij leveren 

daarmee geen gevaar op voor de volksgezondheid.  

Dood vee in natuurgebieden werd in principe altijd weggehaald. Dit met het oog op reacties vanuit het publiek. Dat 

zal ook zo blijven. Maar uitzonderingen gaan dus gemaakt worden voor kadavers op onbereikbare of kwetsbare 

plekken, of voor kadavers die al ‘te ver heen zijn’. Deze kadavers krijgen de naam ‘kringloopkadaver’. Kleine en gro-

te aaseters zorgen voor de afbraak van zo’n kadaver en waardevolle stoffen kunnen zo worden teruggegeven aan 

de natuur.  
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Het kunnen laten liggen van de grote kadavers van ‘gehouden vee in beheerde natuurgebieden’ is weer een stapje 

dichter bij de ambitie om te komen tot een echte kringloopnatuur. In de loop van 2017, als alles officieel is geregeld, 

zal door ARK Natuurontwikkeling het project ‘Dood doet Leven’ geïntroduceerd worden bij het publiek.  

Jan Jaap Moerkerk 

 

Vlinders in de winter 
 
Wintervlinders behoren tot de nachtvlinders en dan tot de grote groep der spanners, die hun naam danken 
aan de wijze waarop de rups zich voortbeweegt: met gekromde rug om zich daarna weer uit te strekken. Al 
deze spanners hebben hun eigen vliegtijd en tijd om zich voort te planten. De wintervlinders vliegen dan ook 
in de wintertijd. 
 
Er bestaan er drie: de meest algemene Kleine wintervlinder, de wat grotere Grote wintervlinder en tot slot de zeldza-
me Berkenwintervlinder. De grote- en kleine wintervlinder komen ook in onze duinen voor terwijl de Berkenwinter-
vlinder meer in het oosten van het land opduikt. 
Er is iets afwijkends met deze vlinders ten opzichte van andere spanners. 
De mannetjes van de soort hebben gewoon vleugels, maar de vrouwtjes daarentegen missen de vleugels. Eigenlijk 
hebben ze een soort kleine stompjes, die met het blote oog vrijwel niet te zien zijn. 
 
 
 

Levenscyclus 
De levenscyclus van de Kleine wintervlinder ziet er 
als volgt uit: 
De rupsen leven massaal in eikenbossen. In som-
mige jaren worden de eiken dan ook totaal kaal 
gevreten. Na het rupsenstadium spint de rups een 
lange draad om vervolgens te verpoppen in de 
bosbodem. In de herfst en winter komen de vlin-
ders uit hun pop. 
De mannetjes, met vleugels, vliegen in de nacht 
rond en komen graag op licht af. De vrouwtjes, 
zonder vleugels, klimmen in een boom en gaan 
rustig op de stam zitten. Vervolgens produceren 
ze lokstoffen (feromonen) om de mannetjes te lok-
ken, die deze stoffen tot op vele honderden me-
ters afstand waarnemen en dus op de vrouwtjes 
afkomen.  

 
 

Er volgt een paring. Het vrouwtje klimt vervolgens 
verder de boom in waar zij vervolgens de eitjes 
afzet op de takken van de eik. 
De rupsen komen vanaf april uit hun eitje, waarna 
ze zich te goed doen aan de frisse jonge eiken-
blaadjes. En zo start de cyclus weer opnieuw. 

 
De aantallen variëren sterk van jaar tot jaar. Som-
mige jaren gaat het om vele duizenden exemplaren 
met als gevolg een bijna kaalgevreten eikenbos het 
voorjaar daarop. 
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Dus ziet u in de winterperiode in de nacht een vlindertje vliegen, dan weet u nu dat dit een mannelijke wintervlinder 
moet zijn. En let eens op de stammen. Misschien treft u daar dan de vleugelloze vrouwtjes aan. 
 
Luc Knijnsberg, 
Boswachter PWN 

 

De vrijwilligerspagina op www.pwn.nl 
Sinds september 2016 is het voor de vrijwilliger mogelijk om op een eenvoudige manier zelf aan te geven voor wel-

ke werkzaamheden je de handen uit de mouwen wilt steken. De werkwijze is als volgt: 

 

 

Als je een aanmelding hebt ingevoerd ontvang je een e-mailbericht terug dat je als vrijwilliger staat ingedeeld. In 

deze e-mail staat nog een link waarmee je je eventueel weer kunt afmelden!  

Als je nog onbekend bent als vrijwilliger krijg je de eerste keer dat je je wilt aanmelden een bericht dat je bij PWN 

nog onbekend bent: "Dit e-mailadres is niet bekend bij PWN. Als u geen geregistreerde vrijwilliger bent meldt u zich 

dan eerst aan via de website van PWN".    

Als je jouw e-mailadres wilt laten wijzigen kun je contact opnemen met je PWN-contactpersoon. Deze zorgt er dan 

voor dat dit in het systeem wordt aangepast en je dus geen mailtjes mist! 

Eigenaar en beheerder van deze inzetkalender is Cock Lammers.  

Er zijn nu 52 vrijwilligersgroepen ingevoerd in het systeem, dat voor alle regio's (Noord, Midden en Zuid) geldt. Zo 

zijn er o.a. de volgende groepen gedefinieerd: "baliemedewerker", "Wisentgroep", "Hekketeurs", "Onderzoekers". 
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Het programma geeft PWN ook inzicht in de inzeturen per groep vrijwilligers: er is per klus direct te zien hoeveel in-

zeturen door vrijwilligers gewerkt is en hoeveel deelnemers er waren.  

Hieruit blijkt dat de inzet van de vrijwilliger onontbeerlijk is om alle klussen, die PWN graag gedaan ziet, uit te voe-

ren.  

Met  dit instrument hoopt PWN dat het voor de vrijwilligers gemakkelijker is geworden om zich voor een klus aan te 

melden. PWN zorgt voor de koffie en thee, soep, gereedschappen en werkhandschoenen. De vrijwilliger zorgt voor 

de eigen lunch, stevige schoenen en geschikte (regen)kleding. Door je van tevoren aan te melden is het voor de 

organisatie inzichtelijk hoeveel koffie thee en soep er gemaakt moet worden, hoeveel man begeleiding nodig is  en 

last but not least, hoeveel mensen voor de vrijwilligersverzekering in aanmerking komen. 

 

Vragen over het inzetprogramma of suggesties voor de pagina? Neem contact op met Cock Lammers: 

cock.lammers@pwn.nl.   

 

 

Supportteam Wisentproject Kraansvlak 
 
Ieder grootschalig project kan niet draaien zonder een professioneel team van mensen uit verschillende disciplines. 
Dit geldt ook voor het Wisentproject in het Kraansvlak. 
Het project in onze duinen is zelfs onderdeel van een veel groter project, waarbij in Europa tot dusverre 23 landen 
betrokken zijn: The European Rewilding Network van “Rewilding Europe”. Een stroming om op diverse plekken in 
Europa te trachten om de natuur weer een beetje in zijn oorspronkelijke vorm terug te laten komen. 
Dat bereik je natuurlijk niet door alleen hier en daar wat wisenten rond te laten lopen, want daar is veel meer voor 
nodig. Het creëren van goede leefomgevingen en biotopen staat uiteraard boven aan de lijst en dat moet dan wor-
den ingevuld met de daarbij behorende fauna. Wisenten zijn daar een onderdeel van. Elders in Europa worden o.a. 
taurus, lynx, lammergier en de steur een handje geholpen bij de (her)introductie.  
ARK Natuurontwikkeling is één van de partners van de organisatie Rewilding Europe. Naast de projecten met de 
wisenten in het Kraansvlak, Maashorst en de Veluwe is ARK bijvoorbeeld ook betrokken bij het geven van meer 
ruimte aan bijvoorbeeld het stroomgebied van de Waal in de buurt van Nijmegen. Bevers, reeën en een samenwer-
king met rivierklei winnende bedrijven uit dit gebied, zijn o.a. onderdeel van dit project. ARK werkt nauw samen met 
beheerders als NM, SBB en PWN, het WNF en wordt jaarlijks ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.  
  
Wisenten 
Terug naar de wisenten in Zuid Kennemerland. De kudde bestaat nu uit 16 dieren en inmiddels is geconstateerd dat 
de twee (Franse) stieren die afgelopen juni aan de kudde zijn toegevoegd hun werk doen en dus is de verwachting 
gerechtvaardigd dat komend voorjaar weer kalfjes geboren zullen worden. 
Om gezonde populaties in stand te houden worden dieren uitgewisseld tussen de diverse gebieden. Stieren vanuit 
het Kraansvlak naar Spanje, 8 dieren naar de Maashorst, twee stieren uit Frankrijk naar Zuid Kennemerland, drie 
dieren vanuit Duitsland naar de Maashorst en ook drie naar de Veluwe zijn zo maar een paar voorbeelden van de 
complexiteit van het kuddebeheer.  
Dat moet ook allemaal georganiseerd worden en de drijvende kracht hierachter is Yvonne Kemp .Yvonne is in dienst 
van ARK Natuurontwikkeling en werkt deels voor PWN om de coördinatie van het project in het Kraansvlak te ver-
zorgen. 
Yvonne kwam eigenlijk door puur toeval in aanraking met de wisenten. Na haar studie aan de Agrarische Hoge 
School in Den Bosch is zij vervolgens Ecologie gaan studeren aan de VU. Onderdeel van deze masterstudie was 
het doorlopen van twee stageperioden. Eén daarvan ging zij lopen bij PWN met het idee om onderzoek te doen naar 
het leven van zoogdieren in het duingebied. 
Zij kwam in 2010 bij PWN in Overveen terecht en viel dus bij toeval met de neus in de “wisentboter”, want dit project 
liep inmiddels al drie jaar. Vanuit ARK was haar voorganger Leo Linnartz bij het project betrokken en vanuit PWN 
begeleidde ecoloog Hubert Kivit studenten bij diverse onderzoeken. Een van de studenten die net gestart was met 
onderzoek, was Esther Gonzalez. Samen met haar ging Yvonne het foerageergedrag en habitatgebruik van de wi-
senten en Konik paarden bestuderen. 
Samen het veld in, bij weer en wind in de winterperiode, daarbij geholpen door zowel één wisent als  één paard die 
van een zender waren voorzien.   
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Het onderzoek werd afgesloten en gold als 
laatste studiefase voor Yvonne. Vervolgens 
is zij in dienst getreden van ARK.   
Yvonne is eindverantwoordelijk voor de wi-
sentkudde in het Kraansvlak. Zij doet dit 
uiteraard in overleg met de andere leden 
van het wisentteam. Tevens coördineert zij 
alles rond het transport van dieren, afstem-
ming met veterinair arts Mark Hoyer, PR & 
promotie, en maakt zij deel uit van de we-
tenschappelijke commissie die het onder-
zoek begeleidt.   
 
De wisenten, die in Nederland leven zijn, 
juridisch gezien, eigendom van FREE Natu-
re. Deze zelfstandige organisatie is voortge-
komen uit ARK en richt zich vooral  op kud-

debeheer. Een beetje vergelijkbaar met Ekogrön (werkzaam in oa het NPZK), maar dan op een andere schaal.  
De dieren zijn ondergebracht in een “kuddefonds”, wat weer een onderdeel vormt van “Rewilding Europe”. Rewilding 
Europe is een Europese organisatie die momenteel in acht grote natuurgebieden van Europa werkzaam is. Het kud-
defonds maakt het mogelijk om dieren ter beschikking te stellen aan nieuwe gebieden. Zo dragen de wisenten uit het 
Kraansvlakproject bijvoorbeeld hun steentje bij aan de Spaanse projecten en de Maashorst. 

      
 Yvonne Kemp                                                        Verdoofde Wisent in de kraal 
 
Foto’s: Ruud Maaskant en Yvonne Kemp 
Jan Jaap Moerkerk 
 

Ecoduct Zeepoort  

Als u over de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal aan Zee of vv rijdt dan is de bouw van het Ecoduct inmid-

dels heel duidelijk zichtbaar. 

Hieronder vindt u een opsomming van de reeds voltooide én nog te verrichten werkzaamheden. 

September/oktober 2016: 

Afsluiting fiets- en voetpad zuidzijde  
Aanleggen tijdelijk fietspad (twee richtingen) en voetpad aan de noordzijde om het werkterrein heen  
Kap middenberm en zuidzijde in de eerste week van oktober 
Inrichten werkterrein (vanaf dan voor autoverkeer tot april 2017 één rijstrook per rijrichting beschikbaar en een 

gereduceerde maximum snelheid) 
  

 

14 



1515 

 

 

TOP                                HOME 

 
 
 

             

  

 Oktober 2016 

Verleggen kabels en leidingen 
Het bouwbord is geplaatst 
De bouwhekken zijn geplaatst 
Alle bomen en struiken zijn gerooid, vooral aan de zuidzijde (het hoge duin) is het een heel ander gezicht 
Het tijdelijk fiets- en voetpad voor beide richtingen aan de noordzijde is aangelegd. Dit loopt geheel om het 

bouwterrein heen: extra veilig, geen kruisend bouwverkeer op het fietspad!  
Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn genomen (omleiding voor fietsers zuidzijde en versmalling en snelheidsver-

mindering voor auto’s) 
De voor het project benodigde verlegging van kabels en leidingen is uitgevoerd (waaronder persleiding van ge-

meente Bloemendaal) 
Het werkterrein is ingericht, de bouwketen bevinden zich aan de zuidkant van het de Zeeweg, aan de 

“Overveense” kant. 
 

 

November: 

Heiwerkzaamheden en aanbrengen poer (funderingsonderdeel) in de middenberm 
Aanpassing tijdelijke verkeerssituatie tijdens heiwerkzaamheden (verplaatsing van autoverkeer naar één dub-

bele strook en verlaging van de snelheid naar 30km/h) 
 

Op 29 november vond er een officiële bijeenkomst plaats, waarbij Gedeputeerde van Provincie Noord-Holland Jaap 

Bond en de bestuurders (of vertegenwoordigers daarvan) van de partners PWN, Nationaal Park Zuid-
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Kennemerland, Gemeente Bloemendaal, Staatsbosbeheer, Waternet, Gemeente Zandvoort, Natuurmonumenten, 

ProRail en Ballast-Nedam aanwezig waren. 

De officiële handeling bestond uit het met verf aanbrengen van dierfiguren.  

  

 

December: 

Start bouw dek 
 

Oplevering brug: eind 2017  

Jan Jaap Moerkerk 

 

 

VARIA 

Voorlopig kustpact getekend   

Een groot aantal partijen, waaronder het ministerie Infrastructuur en Milieu, de kustprovincies, de Coalitie Bescherm 

de Kust, ANWB, Staatsbosbeheer en de drinkwaterbedrijven PWN, Evides, Dunea, Waternet en Vitens hebben eind 

november het ‘Kustpact’ ondertekend.  

Dit pact benoemt en onderschrijft de te beschermen kernwaarden van de kust: grootschaligheid, natuurlijkheid, vrij 

zicht, contrast tussen bebouwd en niet-bebouwd gebied. Verder zijn de nationale belangen waterveiligheid, drinkwa-

tervoorziening en natuur als randvoorwaardelijk bestempeld voor eventuele nieuwe ontwikkelingen. Alle betrokken 

overheden hebben de intentie uitgesproken om in duinen en op strand géén nieuwe bebouwing toe te staan, met 

uitzondering van bebouwing in reeds vergunde ontwikkellocaties. Dit geldt dus ook voor seizoensbebouwing.  

Verder starten de provincies een proces met betreffende stakeholders teneinde te komen tot een zonering, van zo-

nes met en zonder ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Deze zonering, inclusief de bijbehorende criteria, wordt uit-

eindelijk verankerd in de provinciale verordening van de nieuwe Omgevingswet. 

 

Zeepoort    

In november is gestart met de aanleg van de Zeepoort. Via deze natuurbrug over de Zeeweg tussen Overveen en 

Bloemendaal aan Zee kunnen dieren straks veilig oversteken. Goed nieuws voor de fauna én flora van het natuur-

gebied. En wel hierom. 

Met de aanleg van de Zeepoort ontstaat een groter aaneengesloten leefgebied voor dieren met meer mogelijkheden 

om zich voort te planten. Dat geldt ook voor de bomen, struiken en planten die er groeien. Herten, vossen en ander 

wild nemen bij hun oversteek zaden mee in hun vacht, en ook vlinders en insecten helpen een handje.  
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Er is al een natuurbrug bij Zandvoort, en ook over het spoor tussen Zandvoort en Haarlem is er eentje in voorberei-

ding. Met deze drie bruggen ontstaat een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare. Eind 2017 wordt 

het bouwproject voltooid. 

We zullen u in de Nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen! 

  

 
 

Inmiddels is gebleken dat ecoduct de Zandpoort zeer interessant is voor een groot aantal, soms zeldzame, loopke-

vers! 

Mountainbiken  

Mountainbiken in de duinen is lekker en sportief, maar de kwetsbare natuur en de veiligheid van mederecreanten 

moeten hier niet de dupe van worden.  

De hele maand november zijn mountainbikers daarom over de regels geïnformeerd en is er extra gecontroleerd op 

de naleving en het bezit van een duinkaart. Dit deed PWN in samenwerking met andere Noord-Hollandse natuur- 

en recreatieorganisaties en de provincie. 

In het gebied rond het circuit van Zandvoort zijn inmiddels vergaande plannen om daar een uitdagend mountainbi-

keparcours aan te leggen. PWN, de gemeente Zandvoort en de Fietsbond proberen deze plannen nog voor het be-

gin van het nieuwe broedseizoen te verwezenlijken. 

Kees Scharringa in Dijk & Natuur 

Kees Scharringa, één van onze vrijwilligers die vogels inventariseert, heeft meegewerkt aan de vogelatlas die in 

2018 uitkomt. Daarnaast werkte hij mee aan het themanummer  ‘Tussen Dijk en Duin” dat pasgeleden is versche-

nen. Een bezige  bij!  

Watertappunten tijdelijk weggehaald 

De gratis watertappunten die op verschillende plekken in de provincie te vinden zijn, zijn eind november tijdelijk 

weggehaald om bevriezing te voorkomen. In maart of april 2017 worden de watertappunten teruggeplaatst.  
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Drie artikeltjes van Natuurpunt ( nature today) 

Daarom blijven de vogels weg uit je tuin 

18-NOV-2016 - Een rijkelijk gevulde voederplank, de eerste vriesnachten maar toch nog geen of nauwelijks vogels 

in je tuin te bespeuren. Bijna dagelijks ontvangt Natuurpunt berichten van bezorgde mensen. Wat is er aan de hand?  

Ben je nieuwsgierig geworden lees dan het artikel op: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?

msg=23098 

 

Edelhert belangrijk voor de natuur 

27-NOV-2016 - Samen met Brabants Landschap brengt ARK Natuurontwikkeling het edelhert terug in de Brabantse 

natuur. Het edelhert vervult samen met andere grazers een belangrijke rol in de natuur. ARK tekenaar Jeroen Hel-

mer bracht deze sleutelrol in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden. Lees verder op: https://

www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23109 

 

 

Ook 2016 weer hopeloos broedseizoen voor grutto 

29-NOV-2016 - Het broedseizoen van onze nationale vogel de grutto is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden 

er veel te weinig jongen op. De landelijke telling leverde slechts 4.000 vliegvlugge jongen op. Veel minder dan de 

11.000 die nodig zijn voor behoud van de grutto voor Nederland. De ontluisterende cijfers laten opnieuw zien dat de 

weidevogels razendsnel verdwijnen uit ons landschap. Lees verder op: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-

reports/message/?msg=23116 

De redactie 
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Ingezonden foto van Paul ten Have 

Hallo, 
Een van mijn leukste herinneringen van het vrijwilligerswerk in de duinen was een keer in september 2006 toen een 
groep geiten bezig was in een tijdelijk afgesloten bosperceel in de Wimmenummerduinen dat bosje 'schoon te ma-
ken'.  

 

 

 
Paul Bedankt, mooi verhaal en mooie foto ! 
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Ingezonden foto`s van Michiel de Haseth 

De blaadjes van de Ratelpopulier vertonen nu de mooiste kleuren.  En ook nog een mooie herfst foto! Vr.gr, Michiel.    

 

 

Bedankt Michiel! 
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Ingezonden foto`s van Ben Hopman 

Ben Hopman een poging gedaan om de redactie te overstelpen met foto`s! U heeft al een foto van Ben gezien in 

het artikel van Hubert Kivit over de rode lijst soorten. 

Hierbij nog enkele foto`s van Ben. 

 

Blauwborst 

 

Canadese Ganzen 

We zullen nog regelmatig foto`s gaan zien in de aankomende nieuwsbrieven, Ben Bedankt! 
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Winter 2016 – 2017 
 
 

Het land is koud. 
Stil is het woud. 

De bladeren liggen op de grond. 
Zo maken zij de groeicyclus rond. 
Gezelligheid zoeken we binnen 

en we verzetten de zinnen 
met koken, kaarslicht, een goed boek, 

of film, tv en wellicht theater-/museumbezoek. 
Verlangen naar winters van weleer. 

Geen witte velden meer. 
Nu kunnen we alleen nog verhalen 

over ijs in sloten en kanalen, 
schaatsen kilometers ver. 

Koek- en zopietentjes her en der. 
In plaats daarvan doen we in Egmond de Fjoertoer: 

heel stoer wandelen langs lichtspektakels en met neptunus op de loer. 
Vrede in alle landen, 

Smeden van vriendschapsbanden 
Plannen maken voor volgend jaar. 

De bosuilen vormen een paar. 
Oehoe klinkt het door de maanverlichte nacht. 
Het schijnt dat zij hebben de wijsheid in pacht. 

Tv-kijkend schud ik mijn hoofd en zucht 
Al die ruziënde mensen nemen zo’n hoge vlucht. 

Ik kijk uit naar dagen die lengen, 
groepen mensen die vreet- en vreedzaam mengen. 

Zingen en feestvieren met elkaar. 
en dan in het volgend jaar 

vreugdige vrede vinden al te gaar. 
Ik wens jullie allen veel plezier in de natuur. 

We boffen maar met het NHD en NPZK als naaste buur. 
We kunnen niet zonder. 

We leven gezonder. 
Het is en blijft een wonder. 

 
Hermine Smit 
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