
11 

 

    
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 
   Jaap Koper 
   Monique Verhaar    

In dit nummer: 

 

  
 

Voorwoord  

 

We starten deze Nieuwsbrief met een traan. Helaas is boswachter Wout te 

Boekhorst ons begin dit jaar plotseling  ontvallen. Een In Memoriam treft u 

aan op de volgende pagina. 

Natuurlijk praten wij u bij over de bouw van verschillende ecoducten in Zuid-

Kennemerland waardoor de natuurgebieden van NPZK en AWD tot een ge-

heel worden gesmeed en de dieren kunnen migreren tussen de beide gebie-

den. Een goede stap voorwaarts. 

Er is weer van alles te lezen en te leren: over Tazz de boommarter, herten, 

vleermuizen en “gewone” muizen en natuurlijk de wisenten. In het NPZK 

kunnen in de winter en na de broedtijd de voetgangers het wisentenpad be-

wandelen. Nu kan men ook bij wijze van proef het hele jaar door ruitertoch-

ten maken.  

Wilt u weten waarom er bomen gekapt zijn nabij Kijkuit in de Zanderij te Cas-

tricum? Lees dan het artikel hierover.  

 

Onze vrijwilliger Theun vertelt over zijn maaiactiviteiten en wat daar allemaal 

bij komt kijken. 

Ook onze fotohoek levert weer mooie plaatjes op. 

In Varia ontdekt “Don Quichot” de windmolens en binden wij de strijd aan 

met zwerfvuil in het Bergerbos en tot slot treft u een mooi gedicht aan. Deze 

keer van de hand van Ellen. 

Kortom, weer een bomvol nummer! Ik wens u veel leesplezier. 

Hermine Smit, 

Redactielid 
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In memoriam Wout te Boekhorst 
 

 
 
Een hele valse start van dit nieuwe jaar is het gevoel dat bij ons, team de Kennemerduinen, overheerst, na het 
overlijden van onze Wout. Het is eigenlijk nog steeds niet te bevatten dat hij niet meer in ons midden is. 
Ik heb hem leren kennen in juni 1991, toen hij vanuit de gemeente Bloemendaal bij de toenmalige “Stichting het 
Nationale Park de Kennemerduinen“ ging solliciteren voor de functie van boswachter. Mijn eerste indruk van Wout 
toen, was er een van een wat stille, bijna verlegen jongen, maar die wel verstand van zaken had, vooral wat hout 
en bomen betrof. Bij de gemeente werkte Wout ook in de zogenaamde bomenploeg, vandaar ook zijn bekwaam-
heid en kennis op dat terrein. 
Toen PWN later onze werkgever was geworden, in 1996, kreeg Wout direct de portefeuille Bos en Open Duin, 
waar hij zich als een vis in het water voelde. 
Het heeft hem daarentegen de laatste jaren niet echt meegezeten: een aantal fysieke kwalen, zoals de ziekte van 
Lyme, een ontstoken alvleesklier en daarover heen ook nog eens een hernia, zorgden voor een flinke aanslag op 
zijn gezondheid.   
Echter, het afgelopen jaar klom Wout weer uit het dal toen hij project “het Vlakje”, ten noorden van  camping Bloe-
mendaal in Overveen, mocht uitvoeren en begeleiden. Hij was weer in zijn element en leefde helemaal op. Daar-
door was het bericht van zijn totaal onverwachtse overlijden ook extra triest. Wij verliezen in Wout een innemende, 
behulpzame en bevlogen collega die er weer helemaal voor ging. Het is intens jammer dat hij de afronding van 
“zijn“ project niet meemaakt. 
Wij wensen zijn steun en toeverlaat Elly, zijn jongens Robin en Wessel evenals zijn familie enorm veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. Vaarwel Wout! 
 
Coen van Oosterom, 
Boswachter Kennemerduinen en Kraansvlak 
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De vrijwilligers in het duingebied  
 
In het duingebied van zowel Regio Noord/Midden als Zuid worden vele werkzaamheden verricht. 
Een aantal van deze klussen wordt door een grote groep zeer gemotiveerde vrijwilligers, week in week uit, ter hand 
genomen. Zo gaan op woensdag en donderdag in het gebied van de Kennemerduinen en Kraansvlak een kleine 
dertig personen aan de slag.  
Daarnaast steken veel vrijwilligers eens per maand op een zaterdag de handen uit de mouwen. 
Als trouwe lezer van onze nieuwsbrief weet u dat de Amerikaanse Vogelkers inmiddels tot een plaag in het duin is 
uitgegroeid en dus met hand en tand bestreden wordt. Het bestrijden van de kleinere struiken is één van de hoofd-
taken van deze groep.  
Zwerfdennen verwijderen en het vrijhouden van de paden zijn andere voorkomende werkzaamheden.  
 

   
 
Kort voor mijn bezoek aan de woensdagploeg had de brandweer een controleronde gehouden en  aangegeven 
welke obstakels voor de brandweervoertuigen verwijderd moesten worden. 
Af en toe staan er “speciaaltjes” op het programma, zoals het plaatsen van schermen bij het Spartelmeer, bij de 
vogelobservatiehut aan het Vogelmeer en het helpen opbouwen van de vangkraal in het wisentgebied. 
Opvallend is het plezier en de voldoening die de deelnemers aan hun werk beleven. Feitelijk is het een sociaal ge-
beuren, waarbij het buiten bij elkaar zijn en het genieten van de natuur de belangrijkste ingrediënten zijn. koffie drin-
ken en lunchen in of bij de keet  

 
 
Aansturing 
De groepen worden aangestuurd door Piet Diemeer, medewerker bij het onderhoudsteam van PWN. Piet was één 
van de boswachters, maar de veranderende boswachter taken (m.n. de kantoorwerkzaamheden) waren niet ‘zijn 
ding’ en hij koos ervoor om lekker buiten te blijven werken. Ik heb gemerkt dat hij daar met volle teugen van geniet. 
Piet doet regelmatig even een “rondje Kennemerduin” om te kijken óf en zo ja wáár er dingen moeten worden ge-
daan. 
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Ik denk dat als je hem ’s nachts wakker maakt en hem een specifieke vraag stelt over een gedeelte in het duin, dat 
hij je onmiddellijk het goede antwoord geeft! 
In de volgende Nieuwsbrief komen de vrijwilligers van Regio “Noord” aan bod.     
    

  
 
Jan Jaap Moerkerk 
 
 

Vleermuistellingen december 2016 
 
Cees Timmermans is één van de vleermuisgidsen in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Hieronder vindt u zijn 
verslag over zijn dag “muizen” tellen op 29 december vorig jaar.  
“Als vleermuisgids zie je ze regelmatig vliegen, maar dat is nog iets anders dan op een meter afstand oog in oog te 
staan met een slapende vleermuis in een ijskelder. Dat laatste gebeurde me 29 december tijdens de jaarlijkse vleer-
muistelling in hun winterverblijven in de omgeving van Haarlem. Een groep tellers verzamelt zich om acht uur ‘s-
morgens in het bezoekerscentrum van het Nationaal Park. 
Het is een wat gure ochtend, een paar graden boven nul en 
er staat een stevige wind, dus de warme koffie is nodig om 
de mensen weer op temperatuur te brengen. De tellers ko-
men van de Vleermuiswerkgroep Noord-Holland, van de 
verschillende grondeigenaren waarop de vleermuisverblijven 
liggen zoals PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 
en ik mag mee als een van de vleermuisgidsen die op Els-
wout vleermuisexcursies verzorgen in het voor- en najaar. In 
drie groepen gaan we op pad. Mijn groep gaat naar de ijs-
kelders op de verschillende landgoederen. De twee andere 
groepen nemen de verschillende bunkers uit WO-II die er 
binnen het park liggen, voor hun rekening. 
Wij beginnen met de ijskeldergroep op Middenduin. Het klei-
ne open huisje langs het pad wordt voor alle zekerheid on-
derzocht, maar levert niets op. Het is te open om goede be-
scherming te bieden. Dan naar de ijskelder. Prachtig om nu 
de constructie van zo’n ijskelder eens goed te kunnen bekij-
ken. Je komt eerst in een soort halletje dat op gelijke hoogte 
met de ingang ligt. Via een deur kon dit vroeger ook nog 
afgesloten worden. Daarna kijk je uit op een gemetselde 
muur. Het lijkt wel een ronde toren maar dan niet omhoog 
maar omlaag de grond in. Vroeger werd hier in de winter ijs 
uit de gracht of vijver in gebracht en als hij helemaal vol was, 
dan duurde het meer dan een jaar voor al het ijs gesmolten 
was. Dagelijks een brok ijs in huis halen en in de ’ijskast’ 
stoppen en je kon je groenten en vlees lekker koel houden.  
 
    
                                          Afbeelding ijskelder 
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Ik verwachtte dat die hele gemetselde muur wel vol zou hangen met vleermuizen maar niets is minder waar. Er han-
gen er verspreid over de wand maar een paar. Sommigen ook als een groepje lekker tegen elkaar aan; kun je elkaar 
ook nog een beetje warm houden. Of is dat toch niet de bedoeling? Maar ik ben de meeste vleermuizen helemaal 
voorbij gelopen. In het portaaltje blijken tussen de muurtjes en de deurposten kieren en openingetjes te zitten. Daar-
in zien de getrainde tellers overal kopjes met oortjes en soms alleen pootjes uitsteken. Nu wordt het de kunst om uit 
alleen een half verscholen kopje op te maken welke soort vleermuis het is, want de vleermuizen moeten op soort 
geïnventariseerd worden. We hebben bij het begin van de dag een fotokopie gekregen met afbeeldingen van de 
vleermuizen die we mogelijk zullen tegenkomen. Ze staan afgebeeld zoals we ze kunnen zien hangen. De meerder-
heid van de overwinteraars blijkt hier uit Watervleermuizen te bestaan, namelijk 31. Een interessante discussie ont-
staat over de afwijkende soorten: een Meervleermuis en een Franjestaart. Beide soorten zijn de laatste jaren hier 
niet aangetroffen, dus de tevredenheid over onze vangst stijgt. 
Ons volgende doel is Elswout. Eerst hier de Werkschuur geïnspecteerd. Dit levert dit jaar geen vleermuizen op, 
maar wel een Dagpauwoog en twee Roesjes (een dag- en een nachtvlinder). Daarna naar de mooie ijskelder waarbij 
we ook de, langs de ingang gemetselde, rijen oude dakpannen inspecteren. Dit levert geen bewoners op. Binnenin 
vinden we wel 11 Watervleermuizen en maar liefst 4 Franjestaarten. Een aantal vleermuizen heeft zich zodanig in 
spleten en kieren weten te verstoppen dat ze niet op naam te brengen zijn en deze worden dan als zodanig in de 
telling opgenomen. Op de terugweg naar de auto nemen we ook het poortgebouw van Elswout nog even mee. Daar 
houdt zich een Dwergvleermuisje op.  
Op naar Leyduin. De appelkelder hier heeft dezelfde vorm als de ijskelders maar had kennelijk een andere functie. 
Naast een Bruine kikker en vijf Roesjes vinden we hier twee Watervleermuizen en een Grootoorvleermuis. Vorig jaar 
was hier ook een Grootoor gevonden.  
Op naar Bloemendaal voor de mooiste, met riet gedekte, ijskelder van onze streek, “De Rijp”. De vleermuizen letten 
kennelijk niet op architectuur want we vinden hier helemaal niets. Dan maar verder naar Beeckesteijn in Velsen. Hier 
vinden we 18 Watervleermuizen en weer een Franjestaart. Ook zitten er minstens 5 Roesjes. Dan is het tijd om de 
inwendige mens te versterken. Op naar werkschuur de Bosuil in Duin en Kruidberg. Hier staat de erwtensoep met 
roggebrood voor ons klaar, gemaakt door de vrouw van een van de boswachters. Hier ontmoeten we ook de andere 
groepen. Even tijd om ervaringen uit te wisselen.  
Na deze lekkere onderbreking wacht ons nog maar één ijskelder namelijk die van Duin en Kruidberg; Waterland 
wordt door een van de andere groepen meegenomen. Nova Zembla, zo heet de ijskelder op Duin- en Kruidberg, 
trakteert ons op een tiental Tijgerslakken, een tiental Roesjes en drie Dagpauwogen. Maar ze herbergt ook 5 Water-
vleermuizen en 2 niet op naam te brengen verstopkampioenen.  
 

  
Meervleermuis                    Franjestaart 
 
Daarmee is onze groep aan het eind van zijn ronde gekomen. Omdat we, zoals te verwachten was, tijd over hebben  
zijn we naar de zeereep gegaan om een andere groep te assisteren bij de bunkerinventarisatie. Dat is weer een an-
dere tak van sport dan de ijskelderinventarisatie. Het vinden van de bunkers op zich is al een opgave, dan nog de 
ingang ontdekken en je toegang verschaffen; soms door je als een vos in een nauw holletje te wringen of door ge-
bruik te maken van een meegebrachte ladder. Ben je eenmaal binnen dan verbaast de aaneenschakeling van ruim-
tes, die vroeger de soldaten en die nu de vleermuizen tot hun beschikking hebben, je. Je kunt je voorstellen dat de 
vleermuizen hier op verschillende momenten ook kunnen kiezen voor andere ruimtes in verband met temperatuur en 
vochtigheid. Met verwondering heb ik gekeken naar de wijze waarop de vleermuizen alle mogelijke verborgen plek-
jes weten te vinden en te gebruiken. Bewondering heb ik voor onze tellers, die ze daar met een spiegeltje op een 
stok en soms zelfs met een verrekijkertje en een sterk lampje in beeld weten te brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als ze zich verstopt hebben in nog aanwezige ijzeren buizen langs het plafond of tussen de verschillende ruimtes 
Het op naam brengen is in deze situatie nog een graadje moeilijker. Met uiterste precisie worden waarnemingen uit-
gewisseld en worden elkaars waarnemingen gecontroleerd. Pas bij overeenstemming van de deskundigen worden 
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tenaamstellingen genoteerd. Zo niet, dan wordt alleen genoteerd dat een vleermuis is aangetroffen waarvan de 
soort niet is vast te stellen. Zeker als het mogelijk om een soort gaat die niet veel voorkomt, is dat pech hebben.  
Met alle groepen samen zijn er deze dag 454 vleermuizen geteld van de volgende soorten: Watervleermuis. Meer-
vleermuis, Franjestaart, Baard/Brandt’s vleermuis, Dwergvleermuis en Gewone grootoorvleermuis. De Franjestaart  
en de Watervleermuis zijn in getal vooruit gegaan. De andere soorten zijn min of meer stabiel.  
 
Van de amfibieën vonden we de Kleine watersalamander, de Bruine pad en de Bruine kikker. 
Van de vlinders zagen we de Dagpauwoog, Kleine vos, het Roesje en het Kamperfoeliebloesemmotje.  
Van de zweefvliegen zagen we de Blinde bij en van de kevers de Korrelschallebijter.  
We moeten daarbij in de gaten houden dat deze aantallen ons niet vertellen hoeveel van deze dieren echt aanwezig 
zijn want we weten alleen wat we hebben kunnen tellen.”  
In het NHD zijn 43 bunkers bezocht, waarbij 388 vleermuizen werden aangetroffen. Een nieuw record! Ook een re-
cord is dat 6  Franjestaarten zijn gesignaleerd en er voor de eerste keer een Meervleermuis werd aangetroffen.   
 

   
Baardvleermuis               Watervleermuizen 
 
Met dank aan Cees voor zijn boeiende verhaal en Luc Knijnsberg (boswachter PWN) voor de gegevens van de tel-
lingen in “Noord” en voor de mooie foto’s van de Franjestaart, de Watervleermuizen en de Meervleermuis. 
 
Jan Jaap Moerkerk 
 
 

Natuurbruggen NPZK / AWD 
 
Zeepoort stand van zaken voorjaar 2017 
De bouw van het ecoduct Zeepoort vordert gestaag. Op 15 januari 2017 zag men alleen de fundamenten van de 
ondersteuning van de brug delen. Het uitzicht op 25 januari was al totaal anders. De overkapping aan de noordzijde 
was toen al gesloten.  
 
Hieronder ziet u de stand van zaken op 5 februari. 
 
Sinds de publicatie van de vorige nieuwsbrief is het volgende gebeurd. 

De noordelijke en zuidelijke steunpunten en het midden steunpunt zijn afgebouwd. 
De ondersteuningsconstructie voor het dek is in aanbouw. Nu is men bezig aan de noordzijde.  
Inmiddels is de noordelijke rijbaan overkluisd. 
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 De opbouw van de bekisting is gestart. (zwarte beplating, zie foto’s) 

 Afbouwen tijdelijke ondersteuningsconstructie →gereed eind januari 2017 

 Afbouw van de bekisting (waarin het betondek wordt gestort). Op de bekisting wordt een reliëfpatroon aange-
bracht dat straks zichtbaar is in het beton →gereed half februari 2017 
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Planning voor de komende periode: 

 Storten dek, aanleg definitieve voet- en fietspaden onder de brug door →gereed begin april 2017 

 Verwijderen tijdelijke ondersteuningsconstructie en kist van het dek →begin april 2017 

 Aanbrengen leeflaag en toelooproutes en beplanten. 
 
De oplevering wordt verwacht in december 2017. 

    
Bekisting van het dek    De vorm wordt zichtbaar 

 

     
Dek en ondersteuning    Ondersteuning midden 

 
Duinpoort 
 
Ook de voorbereidingen voor het ecoduct de Duinpoort die de spoorlijn Haarlem Zandvoort zal gaan overspannen 
vordert gestaag.  
Pro Rail heeft onlangs nog een laatste up date gegeven. 
De aanbesteding is inmiddels succesvol afgerond en het project is gegund aan Strukton. Zoals al eerder is geschre-
ven zal de aannemer ongeveer een half jaar nodig hebben om voorbereidingen te treffen voor het maken van een 
ontwerp, de aanvraag van vergunningen, etc. In deze komende periode zal er dan volgens afspraak nog een nieu-
we informatieavond georganiseerd worden. Hierin zal de aannemer wat meer gaan vertellen over de voorgenomen 
bouwmethodiek en het -ontwerp. We zullen in het voorjaar een uitnodiging versturen. 
Wellicht dat maart 2017 al de eerste kleine werkzaamheden buiten zichtbaar worden. Denk hierbij vooral aan het 
afzetten van het terrein voor bepaalde diersoorten. Vanaf september dit jaar zullen de grote werkzaamheden plaats 
gaan vinden (zoals de aanleg van werkwegen en het uitvoeren van kapwerkzaamheden). In november 2017 en het 
eerste kwartaal van 2018 zijn twee spoorbuitendienststellingen voorzien. Deze buitendienststellingen gelden als 
belangrijke mijlpalen en de planning wordt hierop afgestemd. In de tweede buitendienststelling zullen de liggers 
over het spoor worden geplaatst. Daarna zal de natuurbrug worden afgebouwd.  
Na dit afwerken zal de bouwplaats worden opgeruimd. Als alles volgens planning verloopt, zal natuurbrug Duinpoort 
rond de zomer van 2018 klaar zijn.  
 
Jan Jaap Moerkerk 
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Even voorstellen: Tazz 
 

Op 8 april 2016 werd een paar dagen oud diertje, onder een boom in het Heilooërbos gevonden door een wande-
laar. Dit beestje (kaal, blind en doof) werd opgevangen in Vogel- en Dierenopvang “De Bonte Piet” in Midwoud en 
door Marije de Heer verzorgd. Om welk dier het ging was niet direct bekend. Maar in de huidige digitale wereld kwa-
men er al snel beelden hiervan terecht bij Leo Heemskerk, coördinator van onze boommarterwerkgroep in het 
Noordhollands Duinreservaat (NHD). Hij herkende er een boommarter in.  
De boommarter werd door de vrijwilligers vernoemd naar het tekenfilmfiguurtje Tasmanian Devil van Looney Tunes 
en kreeg de naam: Tazz.  
 

 
 
Marije de Heer heeft heel wat nachtrust opgeofferd voor Tazz. De eerste weken moest hij om de twee uur een flesje 
melk: dag én nacht. Terwijl ze zelf drie heel jonge kinderen heeft! 
 
  
 
Daarbij moest Marije ervoor waken dat ze Tazz als ‘wild dier’ zou behandelen. 
“Hij mocht niet gericht raken op mensen en denken als hij mensen ziet: “Daar moet ik zijn. Daar krijg ik te eten”, ver-
telt Marije. “Dus ik deed handschoenen aan als ik hem de fles gaf. Ik praatte ook niet tegen hem, deed niets met 
mijn stem. In het begin had hij behoefte aan troost. Dat hebben we opgelost met een knuffeldier waar een hartslag-
apparaatje en een kruikje in zat. Daar ging hij tegenaan liggen.’’ De zoogperiode duurde zes weken. Daarna hoefde 
Tazz niet meer met Marije mee naar huis. En in De Bonte Piet ging de verzorging in het ‘boomhok’ een volgende 
fase in. Gelukkig hoefden de verzorgers hem niet te leren hoe hij zijn prooien moest vangen. Dat regelde zijn dierlijk 
instinct. Wonderbaarlijk omdat Tazz nauwelijks in het wild heeft geleefd. 
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Omdat er zoveel zorg aan Tazz was besteed en hij maar enkele dagen in het wild heeft geleefd, wilde PWN het ui-
terste doen om dit jong een zo groot mogelijke kans op overleving in de vrije natuur te geven. Daarom is gekozen 
voor een soft release in het NHD, wat inhoudt dat een dier in een kooi in het duin wordt overgeplaatst waarin hij ge-
leidelijk aan zijn nieuwe omgeving kan wennen en nog wordt gevoerd. Bij een hard release wordt het dier direct vrij-
gelaten. 
 
Onze boommarter-werkgroepleden plaatsten voor zijn komst meerdere camera’s op de locatie waar de kooi zou 
worden opgebouwd om vast te stellen of dit terrein niet al het territorium van een mannelijke boommarter was 
(concurrentie) en de komst van het jong dan te verstorend zou zijn, of na vrijlating direct verdreven zou worden. De 
gekozen locatie was daarnaast niet toegankelijk voor publiek, rustig (drie km van de dichtstbijzijnde verkeersweg), 
beschut (voor regen en wind) en voedselrijk. Omdat Tazz liet zien levende prooien te kunnen vangen en doden, was 
hij klaar voor de reis naar het duin. Zijn eigen vertrouwde kast uit de opvang hingen we in de kooi. 
En zo geschiedde half oktober… 
 

 
Alle hier getoonde foto’s van Tazz zijn gemaakt door medewerkers van De Bonte Piet 

 
De herfst biedt een ruim voedselaanbod en een nog gunstige temperatuur. Dit jaargetijde zou zijn overlevingskans in 
de winter verhogen, ook door de al in de herfst opgedane ervaring. Dagelijks bracht een groepslid in de schemering 
iets te eten: ‘duineigen’ voedsel zoals pruimen, appels, noten, zwammen, eendagskuikens en kadavers. Op de kooi 
stonden camera’s gericht om te checken of Tazz bezoek kreeg van andere duinbewoners. Dat bleek niet het geval, 
terwijl het hok een aroma van verrotting verspreidde.  
We bereidden ons voor op een verblijf van drie weken, maar na anderhalve week werd Tazz erg onrustig en ging té 
enthousiast contact met de voerders maken. Op een rustig moment werd de kooideur open gezet. Nadat wij ver-
trokken waren, sprintte Tazz het duin in. Hij is niet meer terug gekeerd bij de kooi. De camerabeelden bieden daar 
duidelijkheid over. We hopen dat het goed met hem gaat! 
 
Boswachter Véronique van Meurs 
en lid boommarterwerkgroep 
 
 

Ruiter safari’s in het Kraansvlak 
 

Al enige tijd worden in het Kraansvlak in Zuid Kennemerland ruiter safari’s gehouden. In samenwerking met een ma-
nege in Zandvoort kunnen een beperkt aantal deelnemers onder leiding van één of meerdere PWN-boswachters 
een ruiter safari maken. 

10 



1111 

 

 

TOP                                HOME 

Het doel van deze bijzondere excursies is tweeledig: 
1. ruiters laten genieten van de natuur in dit mooie gebied en 
2. onderzoek doen naar de interactie tussen (bereden)paarden en de wisenten.  
 
Intussen hebben 26 deelnemers deelgenomen aan deze excursies en het werd erg gewaardeerd. Aankomend sei-
zoen wordt vanaf april weer ongeveer 1x per maand een ruitersafari georganiseerd en dan voor ruiters met een ei-
gen paard. Als je geen eigen paard bezit, kan nu ook een paard bij een manege worden gehuurd. Voor aanmelding 
klik op onderstaande link.  
 
https://www.pwn.nl/over-pwn/nieuws/natuur-recreatie/nieuwe-datums-ruitersafari?nid=1370 

Op dit moment is er nog maar 1 deelnemende manege in verband met de startlocatie, maar het plan is ook andere 
maneges te gaan interesseren. De groepjes worden klein gehouden om te zorgen voor kwaliteit binnen de excursie. 
Als de groep te groot wordt, hoort men vaak niet meer wat er gezegd wordt. De begeleiding wordt verzorgd door een 
afgevaardigde van de manege en een PWN-boswachter. In geval van een rit met eigen paarden zorgen twee PWN-
boswachters voor de begeleiding. 
Men gaat ook van de paden af (een echt bijzondere beleving). De kans om herten, konijnen, wisenten of Koniks te 
spotten is groot. Veel ruiters die deel hebben genomen aan de safari hebben enorm genoten van deze aparte ma-
nier van het Kraansvlak ontdekken en daarbij de wisenten te spotten. Voorts zal er door wisentstudenten/-
onderzoekers in de gaten gehouden worden hoe de wisenten reageren op de ruiters.  
 

 
 
Vooralsnog lijken de wisenten geen enkele vorm van stress te ondervinden van de paarden. Paarden zijn uiteindelijk 
geen onbekende dieren voor ze, omdat al sinds enige tijd ook Konik paarden in het gebied lopen. 
Heel belangrijk is dat er altijd ruim voldoende afstand tussen de wisenten en de ruiters wordt aangehouden. Dat is 
50 meter. De wisenten moeten geen hinder van het “paarden bezoek” ondervinden en het is belangrijk dat de bos-
wachters zelf juist het goede voorbeeld geven en laten zien. Het zijn rustige stap ritten. Vooral vanwege het geacci-
denteerde terrein en alle konijnenholen moet je rustig stappen met de groep. 
 
Dank aan Lydia Slijkerman (Boswachter PWN) voor de gegevens en de foto. 
Jan Jaap Moerkerk 
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Succesvolle actie Red de pad, help de vrijwilliger!  
 

Op 23 januari 2017 is gestart met het vervangen van 300 meter kippengaas aan de oostkant van de Brouwerskol-
kweg in Overveen. Er komt nu een duurzaam gerecycled kunststof scherm. Daarmee wordt het werk ten behoeve 
van de padden veiliger voor de vrijwilligers. 
 
De crowdfunding campagne is succesvol verlopen. Met alle donaties is het streefbedrag gehaald.  
 
Veel mensen hebben meegewerkt aan deze actie. Er zijn 2.500 flyers in de regio verspreid. Er is een tentoonstelling 
gemaakt over de actie in het bezoekerscentrum de Kennemerduinen. Via de media, Facebook, Twitter en nieuws-
brieven van natuurorganisaties is er veel aandacht gegeven aan Red de pad. Help de vrijwilliger!  
 
We zijn twee maanden actief geweest. Veel bedrijven, waaronder restaurant Het Brouwerskolkje, de natuurvoe-
dingswinkel en Stach in Overveen hebben ons geholpen. Meer dan 180 supporters hebben een financiële bijdrage 
geleverd. Ruim 80 kinderen hebben meegedaan aan de grabbelton op de kerstmarkt in het Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen. Ook verschillende fondsen en organisaties hebben bijgedragen. Samen hebben we de actie tot 
een succes gemaakt, wat resulteerde in een totaal bedrag van  € 9240,-, bijeen gebracht door 164 gulle gevers. 
 
Inmiddels is het Landschap Noord Holland begonnen met de aanleg van een scherm aan de oostkant van de Brou-
werskolkweg. 
 

 
De aanleg van een duurzaam scherm 
 
Om ook de 600 meter kippengaas aan de westkant van de weg te vervangen door zo´n duurzaam scherm wordt dit 
jaar doorgegaan met fondsen werven. Het eerste positieve geluid is dat dit project door de eerste selectie is geko-
men bij het Eneco Luchterduinenfonds.  
 
Een mooi resultaat dat werd bereikt door de inzet van een enthousiaste groep mensen. 
 
Jan Jaap Moerkerk 

 
 

12 



1313 

 

 

TOP                                HOME 

Muizenonderzoek door PWN in het NHD  
 

Omdat PWN wilde weten of de bedreigde waterspitsmuis die op de rode lijst staat in het door haar beheerde gebied 
voorkomt heeft zij opdracht gegeven aan bureau Endemica om dit in juli 2016 te onderzoeken. 
We onderscheiden drie muizenfamilies: spitsmuizen, woelmuizen en ware muizen. Tot de spitsmuizen behoren de 
waterspitsmuis, bosspitsmuis en huisspitsmuis. Tot de woelmuizen behoort de veldmuis. De bosmuis en dwergmuis 
zijn ware muizen.  
 

 
Waterspitsmuis 

 
Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van inloopvallen die eerst geblokkeerd waren zodat de muizen wennen 
aan het voorkomen van de val in hun territorium, voordat de val op scherp wordt gezet. De val wordt voorzien van 
hooi om de gevangen dieren warm te houden. De muizen worden gelokt met knaagdiervoer (woelmuizen en ware 
muizen), stukje appel en/of wortel voor de dorst, meelwormen en visbrokjes (spitsmuizen). Bewust werd geen pinda-
kaas gebruikt want daar komen voornamelijk woelmuizen en bosmuizen op af. Ook wordt er makreel gebruikt om te 
voorkomen dat de muizen van honger sterven. Gedurende twee nachten en drie ochtenden zijn de vallen gecontro-
leerd en na afloop zijn de muizen vrijgelaten en de vallen verwijderd. De vallen waren geplaatst in het infiltratiege-
bied van Castricum (ICAS) en in het infiltratiegebied Kieftenvlak bij Wijk aan Zee (IKIEF). 
Er zijn 220 muizen gevangen, echter geen waterspitsmuis! Men ving 23 tweekleurige gewone/bosspitsmuizen te 
ICAS en 9 te IKIEF; 2 huisspitsmuizen te IKIEF. 10 veldmuizen te ICAS en 9 te IKIEF, 7 bosmuizen te ICAS en 12 te 
IKIEF en 1 dwergmuis in IKIEF.  
Er waren wat problemen met vallen die dichtklapten doordat er Wegslakken inkropen. Ook werd er voer weggegeten 
door kikkers.  
Kunnen we nu zeggen dat de waterspitsmuis niet in het NHD voorkomt? Nee, niet met zekerheid. De verschillende 
muizensoorten leven in speciale, voor hen geschikte biotopen of leefomgevingen. Dit stelt eisen aan het beheer. In 
de zomer van 2017 vindt opnieuw onderzoek plaats. 
Wilt u meer weten over dit muizenonderzoek, de leefomstandigheden, bedreigingen en de verdere waarnemingen 
van andere zoogdieren dan verwijzen we u naar het hiervoor opgestelde rapport.  
 
Hermine Smit 
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Maaien met de zeis 

 
Vorig jaar zomer keken passanten in het NHD-midden geïnteresseerd toe, hoe er op een speelveld aan de kruising 
Groeneweg/Schapenweg en rond de moestuin van het oude jachthuis handmatig gemaaid werd. Het frappante was 
dat wij, de voormalige tuinders en landarbeiders uit de omgeving van het Heemskerker duin, meestal begonnen over 
de kunst van het spinaziemaaien, anemonen  of blauwe druifjes. En natuurlijk was er de categorie kritische wande-
laars die vroegen of we toestemming hiervoor hadden van de duinbeheerders. De stemming werd direct anders toen 
we vertelden dat we dankzij die goedkeuring van de Afdeling Natuurbeheer deze perceeltjes konden gebruiken als 
oefenveldjes om goed beslagen ten ijs te komen (die spreekwoordelijk natuurlijk niets met maaien te maken heeft), 
op de landelijke kampioenschappen  “Maaien met de zeis“ in het Openluchtmuseum te Arnhem. Dan volgde ook 
altijd de opmerking ”Hè, wedstrijd maaien, nooit van gehoord, hoe werkt dat dan?” 
 
2011 
Zoals altijd, begin ik dan bij het begin. De eerste keer dat het evenement georganiseerd werd door het blad 
‘Landleven‘ was in 2011. Landleven is een initiatief van de overkoepeling Landschapsbeheer Nederland en alle pro-
vinciale landschapsbeheerders. 
Aangezien er in Noord-Holland geen traditie meer is in het maaien met de zeis was het nog een toer om het een 
maaiploeg samen te stellen. Uiteindelijk werd aan mij gevraagd de mannenploeg compleet te krijgen. Een dames-
ploeg was er al van Landschap Noord-Holland, en zij hadden al met elkaar kunnen oefenen op perceeltjes van het 
landschap. Maar de mannenploeg had nog geen tijd gehad om met elkaar te oefenen en wedstrijdritme op te doen. 
Zodoende troffen wij elkaar pas voor het eerst, ongeoefend, in Arnhem! Moet u voorstellen, wij waren de afgevaar-
digden voor de provincie! Bleek het, tot overmaat van ramp, ook nog te gaan om het maaien van weideperceeltjes, 
bestemd voor het hooi voor de veestapel. Daar wist ik dus niks van en ik kwam gewoon met m’n kleine zeisblad be-
stemd voor het weghakken van ruigten. Dat is een héél andere tak van sport, dan keurig een grasveld maaien.  
Terwijl anderen al druk aan het maaien waren, probeerde ik ondertussen, met een bij een mobiele smid geleend 
vijltje, naarstig het blad zo dun mogelijk te krijgen om op die manier nog een beetje fatsoenlijk te kunnen maaien. 
Terwijl mijn zeis hier eigenlijk ongeschikt voor was.  
Andere wedstrijdmaaiers vertelden ondertussen dat er van Friesland, Drenthe en Overijssel toch niet gewonnen kon 
worden want “die winnen altijd”. Over iemand een hart onder de riem steken gesproken…. Of was het soms intimida-
tietactiek? Maar ja, wat wil je, het maaien zit die mannen en vrouwen in de genen. Terwijl in dergelijke provincies het 
culturele erfgoed ook meer gekoesterd wordt dan bij ons. Ze houden daar ter voorbereiding bijvoorbeeld onderlinge 
regionale maaiwedstrijden, waarvan de besten hun provincie in Arnhem mogen vertegenwoordigen!  

 

De seniorenploeg in actie 

Ik mocht van onze ploeg als eerste starten, dus vlak langs het publiek, waardoor de goede raadgevingen en com-
mentaren over de door mij afgeleverde kwaliteit van het  maaien niet van de lucht waren. Mijn twee medemaaiers, 
die met geleend materiaal van Landschap Noord-Holland maaiden, brachten er, door gebrek aan ervaring, net zo 
weinig van terecht als ik.  
Een pluspunt in de jurering was dat de onderlinge maaikwaliteit niet veel van elkaar verschilde, dat de kwantiteit van 
het gemaaide gebied niet al te hoog was en de spirit in ruime mate aanwezig was.  
De damesploeg bracht het er gelukkig beter van af en liet een keurig gemaaid perceeltje achter. Helaas viel ze niet 
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in de prijzen, want de dames van Flevoland kwamen als eerste uit de bus. 

Het zijn altijd hele leuke dagen in Arnhem, want naast het maaikampioenschap zijn er allerhande Landleven-stands 
met de vreemdste parafernalia, bestemd voor het buitenleven in en om het huis, worden oude ambachten gede-
monstreerd en zie, hoor en ruik je agrarische, werkende, werktuigen van toen en nu. 

 

Junioren aan de slag 

2016 
De goede raadgevingen die ik tijdens die eerste keer van uit het publiek kreeg, heb ik ter harte genomen. Met als 
gevolg een aantal, collectieve, cursussen maaien bij Het Landschap. Gaandeweg hebben we een aardige collectie 
zeisbladen bij elkaar gesprokkeld, waarmee het goed werken is. De ons toegewezen oefenveldjes van PWN komen 
goed van pas want we hebben zo de nodige routine gekregen en maaimeters opgedaan. Waardoor we afgelopen 
september best wel goed hebben gepresteerd! Er is progressie in ons maaiwerk waardoor we hoop en moed hou-
den op die eerste plaats….  

Theun Kok 

 

Werkzaamheden Zanderij te Castricum 
 
Na het afketsen van Landal is PWN actief verder gegaan met het maken van plannen voor nieuwe natuur in De 
Zanderij, gelegen ten westen van NS station Castricum. Het betreft ca 6 ha, in het zuidwestelijk gedeelte, dat PWN 
beheert en dat de status heeft van NNN (Nationaal Natuur Netwerk). Hier hebben we eerst de overeenkomsten met 
de grondgebruikers beëindigd. Dit is bijna gereed. In januari 2017 is PWN gestart met werkzaamheden aan de rand 
van de Zanderij. Doel hiervan is de door PWN beheerde agrarische gronden in de zuidwesthoek van de Zanderij 
om te vormen tot natuur die passend is in de omgeving.  
 
 
 
Bureau Ten Haaf en Bakker maakt een inrichtingsplan voor dit 
gebied en er is al onderzoek gedaan naar de hydrologie, ar-
cheologie en fosfaathuishouding. PWN wil binnenduinrandna-
tuur maken die goed beleefbaar is en waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het zuivere kwelwater. Dit water wordt nu nog 
direct weggevoerd door de drainage in de bollenvelden. Zodra 
de plannen duidelijk zijn zullen we deze aan de omwonenden 
presenteren. Er is ook een regulier overleg met de gemeente 
over De Zanderij. Onderzocht wordt of de wens van de ge-
meente om de hele Zanderij aan te passen tot natuurgebied 
gerealiseerd kan worden. Dit is natuurlijk geen eenvoudige 
opgave. 

15 
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Werkzaamheden 
De weggehaalde bomen, voor het grootste deel oude populieren, vormden vanwege hun grote aantal dode takken 
een potentieel gevaar voor passerende recreanten. De overige gekapte bomen zijn Oostenrijkse dennen, die voor 
de Tweede Wereldoorlog aangeplant zijn voor houtproductie en niet van oorsprong in het duin voorkomen. 
 

 
 
In de komende periode wordt de moestuin van Hof van Kijk Uit 100 meter naar het zuiden verplaatst. De tuin wordt 
een bostuin, waar uitsluitend handmatig wordt gewerkt en waar eetbare duinplanten gekweekt gaan worden. In de 
loop van het jaar is het de wens om de inmiddels grotendeels verlaten bollenvelden die in beheer zijn bij PWN om te 
vormen tot duinnatuur die past bij de omgeving. 
 

 
 
Toekomstig herstel duinvegetatie 
Op de verarmde schrale grond krijgen specifieke duinplanten in de toekomst weer een kans. Allereerst zullen de 
typische pioniers zoals slangenkruid en teunisbloem zich weelderig laten zien. In een later stadium wordt ook de 
vestiging van orchideeën, ratelaar en duizendguldenkruid verwacht. 
 
 
Bron: Intranet PWN/Jan van der Meij 
Foto`s Hermine Smit 
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Het verloop van- en de toekomst rond het damhertenbeheer 
 
Op 16 maart jl. is de periode waarbij afschot van damherten was toegestaan, weer afgesloten. In de periode 27 fe-
bruari 2016 t/m 16 maart 2017 zijn 250 damherten geschoten, waarbij het merendeel uit de Kennemerduinen kwam. 
Nu er nog sprake is van het “wegwerken” van een achterstand is de verhouding 75% hinden en 25% bokken.   
Het Kraansvlak kent een vrij kleine populatie en dus was dáár getalsmatig veel minder werk te doen.  

 
Een volwassen hert 

 
Voor de periode november 2017 t/m maart 2018 zullen volgens het huidige plan 150 damherten worden geschoten. 
Eind maart worden de jaarlijkse hertentellingen weer gehouden en de uitkomst daarvan is weer de basis voor het 
aantal damherten dat in 2018-2019 zal worden geschoten. 
In het gebied waar de herten verblijven zijn enkele plekken waar zij te allen tijde met rust worden gelaten. Deze 
rustgebieden (in jachttermen een “roompot” genoemd) zijn o.a. de “Houtglop”, de “Eendenkop” en de “Spinnenkop”. 
In de zogenaamde ‘buffergebieden’ (250 meter uit de openbare weg gerekend) mag het hele jaar afschot plaatsvin-
den. Dit in verband met de verkeersveiligheid. De ervaring en de kennis van de betrokken boswachters bepaalt 
veelal waar de grootste kans op succes zal zijn. 
Vanaf 2018 wordt overgegaan op een verhouding van 50/50. Daarbij zal dan met name de aandacht worden gericht 
op zowel de vrouwelijke als mannelijke kalveren en de zgn “smaldieren”. Smaldieren zijn vrouwelijke dieren die nog 
niet beslagen zijn. Deze herten zijn herkenbaar doordat ze nog een iets kleiner kop hebben en nog proberen in de 
buurt van de moeder te blijven. De moeder laat door middel van het wegduwen met haar snuit merken dat het tijd is 
om op eigen benen te gaan staan. 
Bij de bokken zal de grootste aandacht gericht zijn op de kalveren, spitsers (éénjarigen) en herten (2-4 jaar). De 
mannelijke damherten zijn uiteraard herkenbaar aan het gewei. Spitsers hebben een klein gewei (één stokje) aan 
beide kanten van de kop, herten aan een zogenaamd Kniepergewei en de volwassen mannen aan het volledige 
zogenaamde Schauflergewei. Overigens komt het slechts zelden voor dat de linker- en rechtergeweistok exact het-
zelfde zijn.  
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Rechts een spitser en links een tweejarige hert 

 
Ten tijde van het daadwekelijke afschot wordt altijd met twee personen geopereerd. Ten eerste vanwege de eigen 
veiligheid en ten tweede voor de veiligheid van de directe omgeving. Eén persoon concentreert zich op het schieten 
en de ander kijkt of er geen bedreiging voor de omgeving kan ontstaan. Gedurende de afgelopen periode is wel dui-
delijk geworden dat de herten schuwer zijn geworden en duidelijk reageren op het verschijnen van “de groene bus”.  
De boswachters hebben de indruk dat ze meer reeën dan voorheen zien.  
De conditie van de geschoten dieren was goed te noemen en van alle geschoten herten is het vlees voor consump-
tie goedgekeurd. Een opmerkelijk feit is dat er één hinde is geschoten die een voorpoot miste. Dit dier had zich ken-
nelijk zo goed aan haar handicap aangepast dat zij zich goed in de groep kon handhaven en ook een goede conditie 
had. 
Als men in een bepaalde periode bijna dagelijks met het damhertbeheer bezig is, dan kan het niet uitblijven dat be-
zoekers aan het duingebied getuige zijn van dit beheer. Over het algemeen kan het publiek, al dan niet na uitleg, 
begrip opbrengen voor de maatregelen. Feitelijk is maar één negatieve reactie bij PWN binnen gekomen.   
 
Met dank aan Ko van der Bijl (boswachter PWN) voor alle informatie en de medewerking. 
Jan Jaap Moerkerk 
 
 
 

Uitgestorven eikensteltmot herontdekt na bijna 60 jaar! 
 
Zondagavond 26 februari jl. besloot ik te gaan ‘smeren’ in het NHD te Bergen. Smeer is een stroopmengsel van ap-
pelstroop, jam en wijn dat op bomen wordt gesmeerd om nachtvlinders te lokken. Zodra het donker is wordt er op 
deze smeerplekjes met de zaklamp gezocht naar diverse soorten winteruiltjes, bosbesuiltjes en wachtervlinders. De-
ze nachtvlinders overwinteren als volwassen imago en worden actief op de wat warme nachten, om te snoepen van 
het smeermengsel. Dit levert hen energie door de aanwezige suikers. 
Er waren deze avond vooral wachtervlinders actief en er zaten er vele tientallen op de ingesmeerde bomen. Op een 
grote zomereik zag ik een klein vlindertje zitten, een zogenaamde micro-vlinder. Dit zijn de kleinste vlinders in ons 
land en zij behoren tot de nachtvlinders. De meeste micro-vlinders vliegen in de zomerperiode en in februari zijn er 
maar weinig van te vinden, dus het kon best eens een leuke soort zijn. Ik maakte een aantal foto’s en dacht hierbij 
dat het om een soort steltmot zou gaan. De steltmotten behoren tot de mineerders. Dat zijn vlinders die mooie gan-
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gen (mijnen genoemd) vreten in de groene blaadjes. Sommige van deze soorten overwinteren als volwassen ima-
go. Of zou het toch gaan om de Variabele spitskopmot? Een heel gewone verschijning op de zandgronden die ook 
de winter doorkomt als volwassen imago. Ik had nooit eerder zo’n wit exemplaar gezien en besloot het vlindertje te 
verzamelen met de hoop dat het mogelijk toch iets bijzonders zou zijn. 
 
Microlepidoptera 
 
Thuis aangekomen heb ik de foto’s goed bekeken en het vlindertje bestudeerd met de loep. 
Het ging hier toch echt om een steltmot, maar welke dan? De website  www.microlepidoptera.nl  liet steltmotten 
zien maar niet diegene die ik had verzameld. Toen viel mijn oog op een soort die niet afgebeeld was met de naam 
Fijngevlekte eikensteltmot- povolnya leucapennella . De soort zat op een zomereik en was wit met zeer fijne zwarte 
vlekjes en zonder twijfel een steltmot.  
Zoeken op internet met de Latijnse naam gaf mij de zekerheid dat het om deze soort moest gaan. Op de website 
microlepidotera.nl stonden geen stippen ingetekend op het verspreidingskaartje. En de tekst luidde;  Uitgestorven in 
Nederland, laatste waarneming in Nederland was in Oostburg in 1959 en nu dus vermoedelijk verdwenen uit Neder-
land. 
Ik heb de foto’s gepost op de facebookgroep microlepidoptera waar al snel het verlossende antwoord kwam van de 
micro-vlinderspecialisten dat het hier inderdaad ging om de herontdekking van de uitgestorven Fijngevlekte eiken-
steltmot! 
 

 
Fijngevlekte eikensteltmot 

 
Nu is de vraag: was de soort echt uitgestorven of heeft deze soort zich altijd weten te handhaven in de uitgestrekte 
eikenbossen van het duin? 
 
Luc Knijnsberg, 
Boswachter PWN 
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          De redactie heeft deze keer ook weer foto`s ontvangen voor de fotohoek. 

Van Willie Doorn: 
De ochtend van 18 januari j.l. heb ik foto’s kunnen maken van de wilde zwanen in het infiltratiegebied. Omdat al-

les wit was van de rijp zag het gebied er prachtig uit. Een fraai decor voor de wilde zwanen… 

                        

Van Willie Doorn: 
Na een ochtend als vrijwilliger in De Hoep gewerkt te hebben, besloot ik een rondje Karpervijver te doen. Daar 

kwam ik een aantal schotse hooglanders tegen. Bij deze zag je na elke kauwbeweging, ademwolken uit haar bek 

komen. Dat heb ik geprobeerd vast te leggen, bij de nek is het goed te zien. 
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Deze foto is gemaakt door Jeroen van der Boon. Eén van de hekketeurs in Zuid 

Een Buizerd met prooi midden op de weg! 

 

 

Van Ruud Luntz: 

Natuurmonumenten: Bloemrijk duinlandschap  
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VARIA 

Vrijwillige medewerkers houden ons duin schoon. 

  

Stichting Leekerweide houdt een aantal wandelroutes in ons duingebied schoon, door vuil te prikken. De stichting 

bestaat uit een groepje mensen met een verstandelijke beperking, en worden begeleid door mijnheer van Amster-

dam, die hen ophaalt met een busje en dan naar de routes gaat. Een deel van de routes bevindt zich in het gebied 

van Staatsbosbeheer en een deel bevindt zich in de duinen bij Bergen in beheer bij PWN. Zowel PWN als Staats-

bosbeheer dragen sinds 2015 zorg voor de benzinekosten van het busje, omdat het anders niet mogelijk is om dit 

project te kunnen blijven uitvoeren.  

 
 

Windmolenpark in zee: waar komen de kabels aan land? 
Nieuwe windmolenparken op zee. 

  

Op zee worden komende jaren 3 grote windmolenparken gerealiseerd. Dit zijn parken van 700MW. 

Door 3 ministeries is er samengewerkt om hier mee aan de slag te gaan.  

 

 

  

Op zee komen windmolens en een platform per park. Dan zijn er 

op zee kabeltracés bepaald voor de zogenaamde zeekabels en 

tracés op land voor de zogenaamde landkabels. 

Per park wordt de stroom door 3 kabels getransporteerd. Op zee 

gebeurt dit gebundeld vanwege de koelende werking van het zee-

water in de zeebodem. Op land worden deze kabels naast elkaar 

gelegd, daar ze anders hun warmte niet kwijt kunnen. 

  

Er zijn momenteel een 5-tal opties voor de aanlanding van het 

windmolenpark dat ongeveer noordwestelijk van het huidige wind-

molenpark van Egmond komt te liggen. Dit park komt verder van 

de kust te liggen. Realisatie 2023. 

Nabij de aanlandingsplekken, die zowel ten noorden als ten zuiden 

van het Noordzeekanaal liggen moet een transformatorstation wor-

den gebouwd en gaat er daarvandaan een kabel naar het bestaan-

de transformatorstation in Beverwijk nabij de Wijkertunnel of naar 

Vijfhuizen. 

De optie om de kabel door het Noorzeekanaal te leggen tot aan de 

Velsertunnel is nieuw, maar wordt ook onderzocht 

 

22 

javascript:close();
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjsz-KMm8XSAhVI2xoKHVLcBVsQjRwIBw&url=http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/mens-en-milieu/energie/windmolenparken-op-zee/&psig=AFQjCNGaaSYeYUJt2TtNmDoPFRf5NahtGw&ust=148900419745


2323 

 

 

TOP                                HOME 

 
  

Recent is aan gemeenten, provincie en terrein-beherende – en andere organisaties als Hoogheemraadschap ge-

vraagd om input voor de meest kansrijke opties. Eind februari vindt terugkoppeling plaats. T.z.t. worden er ook 

openbare sessie belegd voor reacties en draagvlak in de maatschappij. 

  

Het is een vast gegeven dat het park en alle bijbehorende zaken er gaan komen. De 2 andere windmolenparken die 

gerealiseerd gaan worden komen veel zuidelijker in zee te liggen ter hoogte van Zuid-Holland en Zeeland. 

 

Leerteam 

Op 9 januari 2017 is een nieuw team gestart in de duinen: een leerteam dat zich in een jaar tijd het werken in het 

groen eigen gaat maken. Het team bestaat uit 5 jonge mannen met Wajongachtergrond, die nog onvoldoende zijn 

toegerust om een plekje op de arbeidsmarkt te kunnen vinden. En bij PWN, afdeling Natuur en recreatie krijgen ze 

de kans om onder de deskundige begeleiding van Robert-jan Prins in ongeveer een jaar tijd zich het groene vak 

eigen te maken. De werkzaamheden zijn gestart op landgoed Marquette. Na dit jaar hopen we dat ze ergens een 

werkplek kunnen vinden via het UWV, en dan start PWN weer met een nieuw team leerlingen. 
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Wisenten 

Zaterdag 18 februari was het druk op het Wisentenpad! Ze waren weer goed te zien vanaf het pad. 

 

Ondertussen is het Wisentenpad(gele route) weer gesloten voor publiek. 

Op YouTube staat een leuk filmpje van de Wisenten, zie onderstaande link 

https://www.youtube.com/watch?v=YtAhPHZQBis 

Nog wat algemene berichten met links: 

Midwintertelling 2017: enkele indrukken 

De Midwintertelling van half januari ligt alweer bijna een maand achter ons. Dankzij de snelle invoer (zowel met 

Avimap als via de website) zijn inmiddels al 3800 tellingen ingevoerd, een absoluut record zo kort na de telling. Tel-

lers: veel dank daarvoor! 

 
Man tafeleend, foto: Menno Hornman 

Het totaal aantal vogels, gecorrigeerd voor dubbeltellingen, is de 5 miljoen al genaderd, terwijl er o.a. nog tellingen 

ontbreken uit Deltagebied, IJsselmeer en Lauwersmeer. De top drie lijkt vooralsnog te bestaan uit Kolgans 

(voorlopig aantal 790.000), op de voet gevolgd door Brandgans (740.000) en Smient (ruim 600.000). Die aantallen 

zullen zeker nog stijgen omdat enkele belangrijke gebieden nog ontbreken. De Brandgans is de grootste stijger 

binnen die top drie, hoewel ook de Smient hoger dan de twee voorgaande jaren lijkt uit te gaan komen. 

Lees het verslag verder op: https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/midwintertelling-2017-enkele-indrukken 
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Eerste golf Rode Wouwen en Kraanvogels 

De meeste vogelaars zullen hun eerste Rode Wouw van het jaar verwachten in maart. En Kraanvogels worden het 
vaakt gezien bij oostenwinden, die de trekbaan tot boven ons land brengen. Of niet soms? 
Dat dit geen wet van Meden en Perzen is, bleek afgelopen dagen weer eens. Gisteren, 23 februari, trok de wind 
aan van krachtig tot stormachtig, zodanig dat veerboten uit de vaart werden genomen, verkeer hinder ondervond en 
een vliegtuig op Schiphol naast de baan terechtkwam. Vandaag draaide de wind naar noordwest. Voorwaar geen 
omstandigheden om Rode Wouwen en Kraanvogels te verwachten. 

 

Lees het verhaal verder op: https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/eerste-golf-rode-wouwen-en-kraanvogels 

 

Webcams beleef de lente weer te zien. 

 
De webcams van ‘Beleef de Lente’ van Vogelbescherming gaan vanavond om 19.45 uur weer aan! Meer dan een 
miljoen unieke bezoekers volgen elk jaar het liefdesleven in 9 vogelnesten. Alles gebeurt live voor de camera’s. Dit 
jaar zijn de lenzen gericht op de bosuil, kerkuil, steenuil, slechtvalk, ooievaar, gierzwaluw, ijsvogel, koolmees en 
voor de eerste keer de blauwe reiger. 

 
De geheel vernieuwde http://www.beleefdelente.nl/ maakt het dit jaar voor kijkers nog gemakkelijker en leuker om 
te genieten van het leven in de vogelnesten. De live-beelden zijn per vogelsoort direct aan te klikken en in één oog-
opslag zie je filmpjes die de dagelijkse hoogtepunten samenvatten. Behalve de populaire weblogs waar per vogel 
een dagboek wordt bijgehouden door een vogelexpert, is er een chatroom waar kijkers met elkaar kunnen praten 
en vragen kunnen stellen aan de vogelexperts. Een mooie verbetering is ook de kleurencamera in de nestholte van 
de bosuil. Vorig jaar zagen we deze mysterieuze soort nog in zwart-wit, nu in haarscherp full-color. 

 

Vers van de pers !!!!! 

Luc Knijnsberg gehuldigd door de vlinderstichting 
 

Boswachter Luc Knijnsberg werd door De Vlinderstichting op 4 maart met een onderscheiding uitgeroepen tot vlin-
derbeheerder van 2017 omdat hij zich met hart en ziel inzet voor de vlinders. Onderzoek, bescherming, voorlichting 
en educatie doet hij niet alleen beroepsmatig maar ook privé. Bovendien maakt hij ook nog eens de meest prachti-
ge vlinderfoto's. 
Gefeliciteerd met deze verdiende benoeming, Luc! 
 

Zie de website van de vlinderstichting: De Vlinderstichting 
 

6 maart 2017 

Luc Knijnsberg vlinderbeheerder van het jaar 
 

 

 
Tijdens de Landelijke Dag op 4 maart is Luc Knijnsberg (PWN) 

uitgeroepen tot vlinderbeheerder van 2017. Hij moest die dag 

werken, maar met list en bedrog was hij naar Wageningen ge-

lokt (collega's bij PWN, bedankt!) zodat hij de onderscheiding 

ter plekke in ontvangst kon nemen uit handen van directeur Titia 

Wolterbeek. 

 
 

 
 

. 
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Titia Wolterbeek bekijkt met beheerder van het jaar Luc 

Knijnsberg de onderscheiding. Foto Joost Uittenbogaard 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/eerste-golf-rode-wouwen-en-kraanvogels
http://www.beleefdelente.nl/
http://www.vlinderstichting.nl/luc-knijnsberg-vlinderbeheerder-van-het-jaar


2626 

 

 

TOP                                HOME 

 
 
 

26 


