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Voorwoord

Nu de dagen weer lekker lang worden en het weer ook beter wordt, komt het 
vakantie gevoel weer naar boven. Na een veel te koud voorjaar en daardoor 
volgens mij, een natuur die wat achter liep, gaan we weer de goede kant op. 
Wij natuur mensen willen genieten van de mooie dagen en de prachtige na-
tuur/flora en fauna van onder andere onze mooie duingebieden. Heb je fo-
to`s van een mooie natuurbeleving laat ons die dan met je delen in de foto-
hoek!
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Deze “zomer” editie is weer goed gevuld zoals we de laatste tijd gewend zijn.
we hebben toch weer een mooie variatie aan artikelen weten te bemachti-
gen, waarbij vooral Jan Jaap van de redactie een dikke pluim verdient. Bin-
nen de redactie zijn we eigenlijk nog opzoek naar een evenknie van Jan Jaap,
maar dan voor het gebied boven het Noordzeekanaal. Lijkt het je wat en heb
je goede contacten met de boswachters in je gebied; schroom niet en
neem contact met ons op. Ik zou daar heel gelukkig van worden…

Ik wens jullie veel lees plezier en een fijne vakantie!

Klaas Pelgrim
Redactie

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

Ik ben Jack de Moor, 63 jaar, wonend in Hoofddorp. Ik heb jarenlang voor de provincie
Noord-Holland gewerkt o.a. als jurist voor vergunningverlening milieuwetten. Dat ging bij-
voorbeeld om afvalverwerkende bedrijven, zoals stortplaatsen en afvalverbrandingsinstalla-
ties. Ook heb ik mijn steentje bijgedragen aan het saneren van de bodem bij bedrijven. Een 
van de leukste projecten was de sanering van de land- en waterbodems en het herstel van 
de natuur in het natuurgebied Ilperveld bij Landsmeer.
Op mijn verzoek ben ik sinds half januari dit jaar door de provincie uitgeleend aan PWN bij
de sector Natuur en Recreatie. Hier doe ik allerlei juridische klussen voor de Natura 2000-
gebieden en omringende gebieden, die in beheer zijn bij PWN. Deze klussen bestaan gro-
tendeels uit:

• Maken van stappenschema per gemeente benodigde vergunningen bij ontwikkeling van natuur in en bij Na-
tura 2000-gebieden.
Aanpassing van de checklist voor de diverse gedragscodes, zulks op basis van de Wet natuurbescherming. 
Meedenken over nieuwe gedragscode PWN breed, zowel voor drinkwater als voor natuur.
Het maken van voorstel op welke wijze het vliegen met drones boven ZK en NHD kan worden tegengegaan. 
Overleg met de omgevingsdienst om te komen tot afspraken over meldingen van werkzaamheden in ZK en 
NHD t.a.v. toepassing gedragscodes.
Beoordelen van en reageren op nieuwe bestemmingsplannen, waar PWN belangen heeft bij behoud van 
natuur of ontwikkeling van nieuwe natuur.
Het aanvragen van vergunningen voor natuurprojecten, zoals de Zanderij en Waterrijk.

•
•
•
•

•

•

Recreatietellingen Hoge Toren

Vanaf half mei is het weer tijd voor de jaarlijkse recreanten tellingen vanaf de Hoge Toren. Sinds 2007 wordt hier
op 15 verschillende teldagen tussen half mei en half juli door vrijwilligers bijgehouden hoeveel wandelaars, fietsers, 
trimmers en hondenbezitters voorbij komen en welke route ze afleggen.

Deze grafiek laat zien hoeveel groepen recreanten er gemiddeld per dag in het voorjaar bij Hoge Toren in het tel-

gebied passeren. Er is in de middag en avond geteld op 15 dagen verspreid over de maanden mei, juni en juli. Dit 

doen we al 10 jaar op een plek waar we vòòr het millennium hebben geteld (1985-1994). De plek is voorbeeld voor 

het recreatiegebruik van het open duin. De grafiek laat zien dat het de afgelopen jaren niet drukker is geworden in 

het open duin. Uit cijfers van kaartverkoop blijkt dat het aantal bezoeken aan het Noordhollands Duinreservaat per 

jaar wel licht toeneemt. Kennelijk werkt de zonering van bezoekers zo dat het open duin niet drukker wordt. Dit is 

gunstig voor kenmerkende broedvogels van het open duin die gevoelig zijn voor verstoring door recreatie, zoals de 

graspieper. Voor hen blijft het leefgebied qua mate van verstoring op peil. En die rust is ook fijn voor mensen die 

houden van rust.

Marieke Kuipers
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Brandweer beheert duinen voor zeldzame Timmerbok

Een aantal jaren geleden is er in de duinen bij Schoorl een Timmerboktor (Acanthocinus aedilis) gevonden. Dit was 
de eerste waarneming van deze kever in onze duinstreek. Nu, tien jaar later, voert PWN een beheer speciaal voor 
deze soort.

Timmerboktorren leven op naaldhout en dan uitsluitend op vers gezaagde en gekapte dennen. De kevers ruiken
het vers gezaagde dennenhout met hun lange voelsprieten. Bij het mannetje zijn deze voelsprieten 5x zo lang als het
lichaam en daardoor is hij ook onmiskenbaar als Timmerboktor te determineren. De mannen nemen een vers 
gezaagde stam als territorium in beslag en paraderen met mooi weer over deze stammen. Andere mannen worden 
geweerd en er zijn zelfs echte gevechten waargenomen tussen de mannetjes. De vrouwtjes komen ook op het ver-
se naaldhout af en zijn herkenbaar aan het puntige achterlichaam waar het eilegorgaan zich in bevind. Na de pa-
ring boort het vrouwtje door de schors en legt ze de eitjes in het verse hout. De larven leven van het hout en graven 
lange gangen in het naaldhout. Na de verpopping komen de kevers tevoorschijn en zijn dan vooral in het voorjaar 
met zonnig weer te vinden op de vers gevelde dennen.
De eerste kevers zijn waargenomen langs de Uilenvangersweg waar vrijwilligers een bosrand hadden open gekapt. 
Daarbij waren ook een paar grote Zwarte dennen geveld. Deze bomen werden vervolgens aangeboden aan de 
aannemer die echter geen brood in deze stammen zag. En zo werden de bomen geplaatst als wegafscheiding. De 
stammen lagen lekker in de zon, langs de vlinderroute, waardoor de kevers al gauw in het oog vielen. Uiteindelijk 
werden er elf kevers waargenomen op een stam. Enkele keverspecialisten uit het land kwamen speciaal over om te 
kijken naar dit bijzondere fenomeen.
Brandweer
Elke winter komt er een aanvraag van de brandweer om echte bomen te zagen in het duingebied. Dit wordt dan 
gedaan door brandweermensen in opleiding die zo leren zagen bij noodgevallen.
In Bergen staat een aantal hectares eikenbezaaing. Dit zijn eikenbosjes van zomereik van dezelfde leeftijd en 
hoogte. Daarin staan her en der wat Zwarte dennen. De brandweer zaagt eerst wat zomereiken om een gat te za-
gen in de bezaaiing, daarna vellen ze de den in dit gat. Het geeft meer structuur en dynamiek in het “saaie” eiken-
bos. De den wordt vervolgens ontdaan van zijtakken maar de stam blijft in tact. Deze blijft liggen als verse broed-
boom voor de timmerboktor.
Uiteraard profiteren meerdere diertjes van dit hout. Zo worden er ook mierkevers en bijzondere zweefvliegen op het
naaldhout gevonden. Uiteindelijk wordt de stam opgeruimd door vele insecten en geleedpotigen en uiteraard door 
de paddenstoelen.

Luc Knijnsberg,
Boswachter PWN 
Foto: Luc Knijnsberg
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Ecoducten Zeepoort en Duinpoort

De bouw aan het ecoduct Zeepoort over de Zeeweg tussen Bloemendaal aan Zee en Overveen vordert gestaag. 
Inmiddels zijn de aansluitingen met het duin aan de noord- en zuidkant een feit en wordt de beplanting binnenkort 
aangebracht.
Het fiets- en voetpad aan de zuidkant van de Zeeweg is inmiddels weer opengesteld en men is gestart met het ver-
wijderen van het tijdelijke voet- en fietspad aan de noordzijde. Ook worden de definitieve paden aangelegd. Ko-
mend najaar wordt het ecoduct opengesteld en zijn de Kennemerduinen en het Middenduin met elkaar verbonden.

Op de foto’s ziet u de stand van zaken op 20 april en 1 juni jl.

Ecoduct Duinpoort, over de spoorlijn Overveen / Zandvoort, wordt naar verwachting zomer 2018 geopend.

Jan Jaap Moerkerk

Grote grazers in regio Zuid

Schotse Hooglanders
De kudde Schotse Hooglanders wordt momenteel verjongd. Door oude dieren niet te vervangen en vanwege het 
grote aantal damherten is het aantal hooglanders de laatste 2 jaar met zo'n 35% verminderd.

Verjonging vindt plaats door nieuwe dieren toe te voegen. Dit zijn vrijwel
altijd moeders met een vrouwelijk kalf van het jaar ervoor aan hun zijde uit 
één van de andere wel reproducerende kuddes van Ekogrön. Deze dieren 
kunnen dus samen nog jaren van een mooi leven genieten in een gebied 
van 1900 ha. Met een mogelijke kans op uitbreiding van het leefgebied 
wanneer de natuurbruggen open gaan waarbij er misschien een soort
"migratiestromen" ontstaan!
Met dat samen genieten bedoel ik dat familiebanden binnen de Hooglan-
ders blijven tot de dood hen scheidt. Dit kan tot wel drie kalveren terug zijn 
die samen met de moeder losse "clubjes" vormen binnen een grotere kud-
de. Het zijn net mensen….. Kortom, voor de dieren die voor verjonging 
zorgen een lot uit de loterij!
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Konikpaarden en Shetlanders

Het aantal pony’s in het gebied is gelijk gebleven. Over
de Konikpaarden is momenteel weinig te melden. Het 
gaat prima met ze, er zijn geen zieke of kreupele dieren 
gesignaleerd. Verder zijn er momenteel geen wijzigin-
gen in de aantallen.

Voor de Shetlanders geldt een uitstervingsbeleid, maar
vooralsnog worden ze ouder en ouder en sterven er 
weinig…… Vrijwel alle dieren zijn 20+ en er moeten er 
zijn die ruim boven de 30 zijn!
Met dank aan Rens de Boer van Ekogrön.

Jan Jaap Moerkerk

Wisenten in het Kraansvlak

Eind mei vond de jaarlijkse evaluatie plaats van de werkzaamheden door vrijwilligers van het “wisentpad”. Deze keer 
was ervoor gekozen om de evaluatie ‘in het veld’ te laten plaatsvinden.
Onder leiding van biologe Esther Gonzalez en boswachter Coen van Oosterom ging de groep het gebied in om na 
enige tijd geconfronteerd te worden met de aanwezigheid van een pasgeboren kalf, tezamen met negen andere 
wisenten. De nieuwe aanwinst was drie dagen eerder voor het eerst gespot en het meisje leek zich prima te handha-
ven in de groep. Sterker nog, zij durfde zelfs al enige tijd buiten haar moeders gezichtsveld te zijn!
Lekker in het zonnetje liggen en af en toe een beetje drinken. Een prachtig gezicht.

Er is dit voorjaar goede hoop op nog drie kalveren, al is het bij wisenten heel moeilijk te ontdekken of de koeien
zwanger zijn. Op 3 mei is vervolgens een tweede kalf gespot, waardoor de kudde nu bestaat uit 18 dieren.
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Inmiddels loopt het project bijna 10 jaar en alhoewel het nog niet officieel is besloten, is er zeer goede hoop dat het
project voortgezet zal worden. Komend najaar zal er, naast het organiseren van twee symposia ook op andere wijze 
aandacht geschonken worden aan het jubileum.
Wat doet de “wisent vrijwilliger” nu precies?
Als het wisentpad tussen 01-09 en 01-03 geopend is, geven vrijwilligers informatie aan wandelaars die van het pad 
gebruik maken en houden zij van tijd tot tijd toezicht. In de loop der tijd is namelijk gebleken dat niet iedereen zich 
aan de regels houdt en bezoekers er met enige regelmaat voor kiezen om het pad te verlaten en naar de wisenten 
op zoek te gaan.
Rust is voor de kudde echter van essentieel belang. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook in het belang van het 
project. Het kunnen observeren van het gedrag van de kudde in hun eigen groep en een natuurlijke omgeving en 
daarbij niet gestoord worden door derden, is een voorwaarde voor goede onderzoeksresultaten.
Overigens is de verstandhouding tussen de wisenten, de Konik paarden en de Schotse Hooglanders, die ook in het 
gebied leven, uitstekend te noemen.
Heeft u belangstelling om ook toe te treden tot de geledingen van wisentvrijwilliger, stuur dan een mail naar Es-
ther esther.rodriguez.Gonzalez@pwn.nl of Coen Coen.van.Oosterom@pwn.nl.
Tijdens de evaluatie vroeg één van de aanwezigen of wisenten ook last hebben van teken. 
De bijgevoegde foto geeft uitsluitsel.

Jan Jaap Moerkerk

Onderzoek naar boommarters

Vanaf 2006 wordt er onderzoek gedaan naar boommarters in het Noordhollands Duinreservaat. De eerste jaren met 
weinig resultaat. 2011 vormde het kantelpunt. Toen werden de eerste jonge boommarters in een boom waargeno-
men. Die eerste jaren voerde ik het onderzoek nog alleen uit. Vanaf 2012 kwam er meer hulp: niet alleen zochten 
andere vrijwilligers mee maar ook kwam er hulp door de inzet van cameravallen. Cameravallen leveren een belang-
rijke bijdrage aan het onderzoek; de trefkans op een waarneming van een boommarter wordt namelijk een stuk gro-
ter. Er zijn inmiddels meer dan honderdduizend beelden gemaakt en geanalyseerd. Zo zijn er ruim honderd beel-
den van boommarters gemaakt. Soms individueel herkenbaar, soms alleen herkenbaar als Boommarter. Andere 
dieren die zijn vastgelegd zijn: bosmuis, vos, haas, konijn, hooglander, poes, eekhoorn, hond, bunzing, bosuil, bui-
zerd, houtsnip en andere vogelsoorten.
De vrijwilligers plaatsen en controleren de cameravallen, analyseren de beelden, zoeken naar sporen en brengen 
geschikte nestbomen in kaart. Dat laatste gebeurt voornamelijk in de winter als de loofbomen hun bladeren hebben 
verloren.
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Sporen waarnaar gezocht wordt zijn: uitwerpselen, afgebeten veren en sporen aan de rand van een boomholte zo-
als haar, veren en/of knaagsporen. De geschikte bomen worden vervolgens enkele keren in het voorjaar gecontro-
leerd op verse sporen en de mogelijke aanwezigheid van een latrine. Een latrine is een hoop drollen die zich op een 
tak of in een vork van een boom bevindt. De kans dat de sporen van een steenmarter zijn, is zeer klein. Deze zijn
nog niet waargenomen in het Noord-Hollands Duinreservaat. Wel wordt de soort verwacht.
De boommarter is een fraai zoogdier. Helaas laat hij zich niet vaak zien. Het merendeel van het jaar is hij namelijk

‘s nachts actief. Het zien van een boommarter overdag is een unieke ervaring. Vaak zijn die waarnemingen vluchtig
en is de boommarter maar een paar seconden zichtbaar. Andersom gebeurt het waarschijnlijk veel vaker: boom-
marters die vanaf een tak of uit een boomholte de menselijke duinbezoekers rustig observeren zonder dat zij dat in 
de gaten hebben.
Boommarters maken gebruik van verschillende holtes en zijn in sommige periodes trouw aan een bepaalde holte. 
Ze hebben territoria die ze jaren achtereen kunnen bezetten. Ze verdedigen dit territorium tegenover soortgenoten. 
Niet-geslachtrijpe jongen worden gedoogd. Boommarters worden in het wild ca 8-10 jaar oud. Mannelijke boom-
marters hebben een enorm territorium en leiden in dit territorium een zwervend bestaan. Daardoor zijn ze de man-
nen lastig te volgen en te vinden.
Vrouwtjes (de zogenaamde moertjes) met jongen verblijven in de zoogtijd langer achtereen op dezelfde plaats en 
laten meer sporen achter. Mede daardoor wordt er vooral naar vrouwtjes met jongen gezocht. Dieren die al jaren 
gevolgd worden zijn voor de onderzoekers individueel herkenbaar aan de tekening van hun bef. Deze bef is meest-
al roomgelig van kleur. Elk individu heeft zijn eigen unieke tekening. Hierdoor weten we dat één moertje al zes jaar 
op rij jongen heeft gehad.
In het Noord-Hollands Duinreservaat zijn tot 2016 55 jongen waargenomen in vermoedelijk 18 territoriums. Dit jaar 
zijn al op drie plekken jonge boommarters waargenomen. Alle waarnemingen helpen bij dit onderzoek.
Daarom zijn in de informatiepanelen oproepen geplaats om boommarterwaarnemingen te melden via mailadres:
boommarter@outlook.com.
Alle gegevens worden jaarlijks verwerkt door de werkgroep. Het wordt in een rapport aangeboden aan PWN en de
Landelijke Zoogdiervereniging. Hiervan wordt weer een samenvatting gemaakt voor het blad Marterpassen van de
Landelijke Boommarterverenging.

Leo Heemskerk – mei 2017
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Teunisbloem

In onze duingebieden komen we vanaf medio juni de teunisbloem op grote schaal tegen. Stevige planten met gele 
bloemen en vier kroonbladen. De plant bloeit van eind juni tot midden november.
De zaden van de meeste soorten rijpen van augustus tot oktober. Het geslacht is verwant aan het wilgenroosje.

Veel soorten zijn nachtbloeiers en hebben de gewoonte de
bloemen 's avonds in de schemering te openen. De knoppen 
ontvouwen zich in enkele minuten tot bloemen. De volgende 
dag verwelken ze, maar 's avonds gaan weer nieuwe bloe-
men open. Zo gaat dat proces wekenlang door. De bloemen 
worden door “nacht actieve” insecten bestoven.
Men neemt aan dat het geslacht 70.000 jaar geleden in Mexi-
co en Midden-Amerika is ontstaan. De eerste Europese plan-
ten zijn in 1621 door een Engelse botanicus beschreven. 
Teunisbloemen zijn nu in een groot deel van Europa aanwe-
zig en zijn ze aan straatranden, spoorbanen en op voedselar-
me gronden, zoals onze duinen, te vinden.

Jan Jaap Moerkerk

Vernield en snel hersteld: Telpost van vrijwilligers van de recreantentel-
ling

Naast het volgen van de natuur doet PWN ook recreatie-onderzoek. Een deel wordt
gedaan door vrijwilligers, die op vooraf vastgestelde dagen en dagdelen tel- len
hoeveel mensen (groepen) door het duin lopen en hoe ze zich aan de huisre- gels
(gedragsregels) van PWN houden: op de paden blijven, hond kort aangelijnd, geen
verkeerde dingen doen zoals bijvoorbeeld fietsen waar het niet mag. Door die 
jarenlange tellingen kan PWN trends zien. Daarnaast is het een aanvulling op an-
der recreatie-onderzoek: kaartverkoop, fietstellingen, enz., enz.
Een goede zitplek is een vereiste, als je twee, drie of vier uur achtereen, vaak on-
zichtbaar, op de telpost zit. Bij voorkeur beschermd tegen weer en wind: het kan 
regenen, hard waaien en soms bijna vriezen in het open duin! Daarnaast wil je niet 
teveel gestoord worden tijdens drukke teldagen in het weekend of bij strandweer. 
Een goede onzichtbare zitplek mét uitzicht is dus belangrijk!
Groot was de schrik bij onze eerste teldag in mei. ‘Ons’ kuiltje was méér dan een 
halve meter verder uitgediept en verlaagd. Zittend op de bodem en zelfs op een 
krukje keek je tegen de rand van de kuil aan en kon je geen recreant waarnemen. 
Zitten op de rand van de kuil is niet prettig, je mist een ruggensteun en zit in weer 
en wind (wat die zondag gelukkig meeviel)! Wie had dat met ons kuiltje gedaan?

Veel te diep, zitplek moet
op grashoogte zitten

Bunkergravers, hoorden we later, op zoek naar een ondergronds (onderzands) gat
om binnen te komen….
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Onze coördinator, Marieke Kuipers heeft na onze melding direct actie genomen en Team Onderhoud is met spoed
aan het werk gegaan. De randen verlagen, zand terugstorten en zand bijstorten, een flinke klus. De telling twee da-
gen later hoefde daardoor niet verzet te worden.
Bravo! Mooie snelle actie van PWN.

Thea Spruijt
(ook) vrijwilliger recreantentelling

Wielewaal in Noord-Holland

De eerste waarneming van de wielewaal in 2017 is op 6 mei geweest, op Texel.

Tekening: mannetje Wielewaal

Bij menig vogelliefhebber gaat het hart sneller slaan bij het horen en zien van de wielewaal. Altijd is er weer dat op-
windende gevoel bij het zien van dat prachtige geel-zwarte mannetje met zijn onmiskenbare melodieuze roep. Du-
deljo is zijn lied! Overigens ook een bekende zin uit een bekend (oud) Nederlands liedje.
Het vermoeden bestaat dat er dit jaar meerdere wielwalen rondzwerven in Noord-Holland, van Texel tot de Amster-
damse waterleidingduinen (AWD). Op Texel zijn zelfs twee exemplaren bijna tegelijk gezien en gehoord. Kijk voor de
waarnemingen op: www.waarneming.nl.
Rode lijst
Helaas staat deze vogel op de rode lijst en dat is een slecht teken!
De wielewaal is al enkele decennia op zijn retour in Nederland en de aantallen zijn inmiddels gehalveerd of erger. Er
zijn duidelijke verschillen in trends tussen biotopen en regio’s. In sommige gebieden geldt de soort als uitgestor-
ven. Bossen op droge zandgronden worden massaal verlaten, ten gunste van bijvoorbeeld populierenbossen in de 
Flevopolder en bij het Lauwersmeer. De laatste tien jaar is hier een lichte toename.
De afname in het agrarisch landschap heeft vermoedelijk gedeeltelijk te maken met verlies aan broedbiotoop 
(hoogstamboomgaardenen houtwallen). In het bos heeft het mogelijk te maken met verdroging (grootste verliezen 
in droog eiken-berkenbos en gemengd bos).
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Verder is de voedselsituatie voor de wielewaal een belangrijke factor. De kans bestaat dat de wielewaal te vaak de,
steeds eerder vallende, rupsenpiek mist omdat hij als langeafstandstrekker te laat in zijn broedgebied aankomt. 
Over de problemen tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden is nog onvoldoende bekend. Jacht en ontbos-
sing spelen vermoedelijk een rol in de afname van deze soort.
Het verspreidingsgebied van de wielewaal strekt zich uit van het Iberisch Schiereiland, via Frankrijk en de Benelux 
tot aan het zuiden van Finland. In oostelijke richting komt de wielewaal voor tot aan India en het Altaigebergte. De 
grootste aantallen worden in Europa gevonden in Bulgarije, Wit-Rusland en Spanje, maar ook Duitsland en Honga-
rije herbergen flinke aantallen.
Broedtijd
Wielewalen zijn gebonden aan loofbomen en zijn het talrijkst in broekbos en ouder populierenbos. Op drogere gron-
den heeft de soort een sterke voorkeur voor zomereiken en, meer regionaal (de Peel) berken. Sinds ongeveer 1975 
is de Wielewaal uit veel gebieden op de zandgronden verdwenen, waar hij voorheen ook in gemengd bos nestelde. 
In Laag-Nederland boekte hij lokaal enige terreinwinst, vooral in moerasbos. In Flevoland huisden tijdelijk hoge 
dichtheden, maar sinds 1990 is de soort hier sterk afgenomen. De afname houdt vrijwel zeker verband met factoren 
in zowel de broedgebieden (verdroging van bossen, voedselarmoede in agrarisch cultuurland) als de trek- en over-
winteringsgebieden (ontbossing, jacht).

Tekening: vrouwtje Wielewaal bij het nest met jong

Buiten broedtijd
Eind april arriveren de eerste exemplaren in ons land, de meeste komen echter in de maand mei. In augustus gaan 
de eerste Wielewalen al weer op weg naar hun Afrikaanse winterkwartieren, terwijl de laatste exemplaren ons in 
september de rug toekeren. Uit ringgegevens is gebleken dat de trek van de Wielewaal loopt via Italië en niet via 
Spanje.
Dwars over de Sahara vliegen ze met hun snelle golvende vlucht naar tropisch Afrika, zoals onder andere is geble-
ken uit de vondst van een vogel met een Nederlandse ring midden in Zaïre.
Overigens is de trek via Italië ook komen vast te staan door berichten over de jacht op Wielewalen aan de zuidkust 
van Italië, op Malta en Cyprus.
Als je kijkt naar onderstaande grafiek dan is het goed mogelijk dat we in de komende maanden nog meer Wielewa-
len gaan horen en zien. Al zal het zeker in ons gebied toch een zeldzaamheid blijven!

De tekst van het liedje Dudeljo van Andre van Duin:

Kom mee naar buiten allemaal 
Dan zoeken wij de wielewaal 
En horen wij die muzikant
Dan is zomer weer in 't land 
Dudeldjo klinkt zijn lied 
Dudeldjo klinkt zijn lied
Dudeldjo en anders niet

Hij woont in 't dichte eikenbos
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Gekleed in gouden vederdos
Daar jodelt hij op zijn schalmei 
Tovert onze harten blij 
Dudeldjo klinkt zijn lied 
Dudeldjo klinkt zijn lied 
Dudeldjo en anders niet
We gaan op zoek naar deze mooie vogel!!!
Heeft u hem met succes gevonden? Schrijf er een mooi artikeltje over en wij plaatsen het!

Klaas Pelgrim
Bron: Vogelbescherming Nederland en Sovon.

Hertentellingen Kennemerduinen en Kraansvlak 2017

Elk jaar worden damherten en reeën in de Kennemerduinen en het Kransvlak geteld. Dat gebeurt in maart, op nage-
noeg dezelfde data, op vaste tijden en op vaste routes. Eénmaal telt men vroeg in de ochtend en tweemaal tussen
18.30 uur en 21.00 uur. Doel van de tellingen is uiteraard om inzicht te krijgen in het totale bestand damherten en 
reeën.

In onderstaande tabel is duidelijk te zien dat aan de explosie-
ve groei van het aantal damherten een einde is gekomen, 
terwijl het er heel voorzichtig op lijkt dat het aantal reeën in 
deze gebieden weer stijgt. De afname van het aantal dam-
herten is natuurlijk te verklaren door het vorig jaar ingezette, 
actieve beheer. In eerdere Nieuwsbrieven is daar al verslag 
van gedaan.
De tellingen van dit jaar zijn inmiddels ter beschikking ge-
steld aan de provincie Noord Holland en aan de hand daar-
van zal de provincie bepalen wat komend winterseizoen het 
afschot van damherten mag zijn.

Dank aan boswachter Ko van der Bijl voor de getal-
len.

Jan Jaap Moerkerk
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Jaar

dam-
hert ree

1998 7 131

1999 12 107

2000 13 114

2001 11 133

2002 37 156

2003 18 130

2004 58 160

2005 52 106

2006 48 109

2007 96 138

2008 92 209

2009 123 134

2010 98 154

2011 155 56

2012 179 97

2013 89 22

2014 331 47

2015 401 24

2016 736 52

2017 558 63
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Dood doet leven

In een eerdere uitgave van de nieuwsbrief is aandacht geschonken aan het initiatief om kadavers van (grote) gra-
zers niet meer uit de natuur te verwijderen, maar gewoon te laten liggen.
Mocht u tijdens uw verblijf in de duinen al eens een kadaver zijn tegengekomen, dan is u ongetwijfeld opgevallen 
hoeveel insecten op zo’n kadaver leven en hoe allerlei andere aaseters al hun werk hebben gedaan.
Tijdens een “rondje” hekken controleren in de Kennermerduinen kwam ondergetekende een kadaver van een ree 
tegen. Gelet op de staat van het kadaver lag de ree daar nog niet zo heel lang.

Zoals u op de foto kunt zien zijn de meeste ingewanden reeds verdwenen.
Eens te meer is weer bewezen dat in de natuur alles wordt hergebruikt.

Jan Jaap Moerkerk

Nieuws uit het Zuiden

Overlast bij het Wed

De afgelopen jaren zijn de boswachters in de Kennemerduinen regelmatig geconfronteerd met overlast bij duinmeer
het Wed, veroorzaakt door, met name jongeren, die, klaar met hun eindexamen, zin hadden in een feestje.
Regel is dat men het duin na zonsondergang dient te verlaten en dat is verreweg voor de meeste bezoekers geen 
enkel probleem. Men geniet van mooie, lange zomeravonden op een prachtige plek in en van de natuur.
Het is begrijpelijk dat eindexamenkandidaten hun schooltijd en examens, al dan niet met positieve resultaten, willen
afsluiten. Dat op zich is het probleem niet, maar in een beperkt aantal gevallen loopt het feestje, in meer of mindere
mate, uit de hand.
Overmatig drank- en/of drugsgebruik, het maken van open vuur, het achterlaten van vuilnis, waaronder kapotte fles-
sen en soms vervelend gedrag naar de boswachters toe, was aanleiding om problemen dit jaar anders, beter en 
frequenter aan te pakken.
Ook het, dit voorjaar gerenoveerde toiletgebouw bij het Wed rechtvaardigt meer controle van het gebied. Mogelijk 
misbruik ervan kan zo snel ontdekt of zelfs voorkomen worden.
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In samenwerking met de politie van de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort worden met enige regelmaat gerichte
(preventieve) acties uitgevoerd en bied de politie standaard ondersteuning aan de boswachters als die daarom ver-
zoeken.

Samen sta je nu eenmaal sterker!

Overstekend duin

In het verleden is in deze nieuwsbrief al aandacht geschonken aan de problematiek van het constant onderstuiven
van het fietspad bij strandslag Kattendel , iets ten noorden van Parnassia.
In afwachting van een meer definitieve oplossing is een groot deel van het zand aan de westzijde van het fietspad 
verplaatst en is er tijdelijk een andere bestrating aangebracht. Komend najaar wordt naar verwachting een meer de-
finitieve oplossing aangebracht.
Het blijft overigens een fascinerend gezicht om te zien hoeveel zand er in korte tijd door de wind verplaatst kan wor-
den.
Zoals op bijgevoegde foto te zien is lag er op dat moment over een afstand van zo’n 15-20 meter een berg zand van 
ruim één meter hoog.

Jan Jaap Moerkerk

Varia

De redactie heeft weer wat interessante websites en nieuwtjes bij elkaar gescharreld. Veel leesplezier!

Nieuwsbrief juni 2017
Beste lezer,
Natuurvrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Daarom nodigen wij alle natuurvrijwilligers uit voor de
Dialoogdag. Deze dag wordt geopend door Gedeputeerde Adnan Tekin en is hét moment om in gesprek te gaan met
het natuurvrijwilligers netwerk van Noord-Holland. Maar ook voor de andere natuurliefhebbers zijn er weer diver- se 
natuurcursussen en excursies uitgelicht in deze nieuwsbrief!
De link naar deze nieuwsbrief: http://www.degroeneacademie.nl/index.php?
id=6030&view=5218f316b3f85b751c613a06aa18010d

Hotspots bloeiende duinen
Wandelingen langs wilde planten en wat ze ons vertellen over het duin.
Een hotspot is een plek waar op loopafstand minimaal 10 wilde planten zijn te vinden. Bij een hotspot gaat het niet om
een volledige lijst, maar om een keuze van enkele vaak kenmerkende soorten die goed te zien zijn vanaf de pa- den.
Op de kaart wordt de groeiplek getoond (bij benadering) met korte informatie en foto. De eerste hotspots zijn klaar en
te bezoeken: o.a. Duinen van Voorne, Maasvlakte, Nationaal Park Kennemerduinen en Egmond-Bergen. Er zullen er
ca 40 gemaakt worden. Van Schiermonnikoog tot het Zwin.
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Hotspots zijn representatief. Wie de hotspots bezoekt krijgt een uitstekende indruk van de variatie in de duinen: jong
en oud, droog en nat, kalkrijk en kalkarm, met en zonder begrazing. Bij elkaar een korte cursus doe-het-zelf-
ecologie.
Bezoek de hotspots via de overzichtskaart
http://duinenenmensen.nl/hotspots-bloeiende-duinen-overzichtskaart/
Hotspots worden ontwikkeld mede ten behoeve van het boek Bloeiende duinen 
http://www.bloeiendeduinen.nl/

Bloeiende duinen
Prachtig boek over onze duinen
Help mee met de realisatie van dit unieke project
Eind 2018, begin 2019 verschijnt een nieuw boek over de Nederlandse duinen. ‘Bloeiende duinen’ neemt u mee op 
reis langs de Nederlandse kust en toont de ecologische rijkdom van de duinflora en dieren die er van afhankelijk zijn. 
Het is een groot project, waarbij tientallen duinliefhebbers, wetenschappers en instanties betrokken zijn. Ook u kan 
een bijdrage leveren!
Het project kort samengevat
De duinen zijn onovertroffen veelzijdig. Het is het rijkste ecosysteem van ons land. ‘Bloeiende duinen’ neemt lezers 
mee op reis langs de Nederlandse kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog in het hoge noorden. Tijdens 
deze tocht door Zeeland, Holland en Friesland besteden we veel aandacht aan de natuur die we onderweg tegenko-
men. Elke duinplant heeft verrassende relaties met andere soorten (o.a. vlinders, grazers, paddenstoelen). We bren-
gen de laatste trends in kaart. Het kustlandschap is sterk in beweging. Met opmerkelijke onderzoeksresultaten en 
herstelprojecten. Het boek ‘Bloeiende duinen’ wordt een fantastische reis, waarvoor we u graag uitnodigen!
Meer informatie en aanmelden via de website: http://www.bloeiendeduinen.nl/

Natuurexcursies bij Tata Steel

Op zondag 2 en zondag 9 juli organiseren Tata Steel en PWN speciaal voor omwonenden van 10.00 tot 12.00 uur
een exclusieve excursie door de natuur op het terrein van het staalbedrijf. Op een aantal locaties wordt met een bos-
wachter van PWN een wandeling gemaakt door onder meer natte duinvalleien en meer dan 100 jaar oud bos. Hoog-
tepunt van de natuurexcursie zal voor velen de locatie zijn waar op dat moment duizenden exemplaren van het
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hondskruid (zeldzame orchidee) in bloei staan. Een bezoek aan de kolonie oeverzwaluwen staat eveneens op het
programma.
Het terrein van Tata Steel herbergt veel bijzondere planten en dieren, waaronder de zandhagedis, de nachtegaal en 
vlinders als de in ons land sterk bedreigde argusvlinder. Tata Steel geeft de natuur de ruimte en werkt samen met 
natuurbeheerder PWN aan het verder versterken van de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving. 
Aanmelden voor de excursies kan via:

www.tatasteel.nl/natuurexcursie

Helaas zijn we door diverse redactionele problemen te laat voor de excursies, onze excuses hiervoor. De 
Redactie .

De activiteiten van de oeverzwaluwen (en andere dieren) op het terrein van Tata Steel zijn live te volgen via
www.tatasteel.nl/natuurwebcam

Beleef de lente
Welkom bij Beleef de Lente. Op deze pagina wordt elke dag het meest bijzondere filmpje uitgelicht. En vindt u de 
quiz. Live meekijken in de nesten?
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente?
utm_source=VDjuni17&utm_medium=email&utm_campaign=beleefdelente 
Beleef de lente heeft een primeur; koekoeksjong voor de camera!

Boerenlandvogelnieuws nr. 29
2 juni 2017

Boerenlandvogelnieuws nr. 29 juni 2017

Het boerenlandvogelnieuws is een nieuwsbrief van het Landschap Noord Holland over interessante nieuwtjes en
wetenswaardigheden over weidevogels. 
Weidevogelseizoen verloopt wisselvallig
Tot op heden blijkt 2017 een zeer wisselvallig broedseizoen te zijn, als we het hebben over het nestsucces van de 
gevonden en beschermde legsels in onze provincie. Gemiddeld ligt het predatiepercentage in de provincie op het 
zeer hoge getal van 22%. Met grote verschillen per gebied. Zo is het rond Uitgeest/Akersloot niet pluis met 50% 
predatie, evenals bij de groep IVN-Amstelveen en op Wieringen met 30%, terwijl het rond Obdam op 5% uitkomt. 
Net zo wisselend is het bij de eerste resultaten van de Bruto Territoriaal Succes (BTS) tellingen van de grutto. In de 
Bovenkerkerpolder (80%) en de Ronde Hoep (73%) zijn goede resultaten gemeten, daarentegen viel het in het
zuidwestelijk deel van de Zeevang erg tegen met 28%. Bij een BTS van meer dan 65% spreken we van voldoende
reproductie om te zorgen voor een stabiele populatie.
Voor meer informatie: http://www.landschapnoordholland.nl/project/boerenlandvogels

Nieuwsbrief van het SOVON
Was het in april en een groot deel van mei soms wat aan de koude kant, de laatste dagen stijgen de temperaturen 
soms boven de 30 graden. Hoe gaan de vogels hier mee om? In deze nieuwsbrief aandacht voor de Europese be-
dreigde vogelsoorten, een Havik die een Koekoek heeft gepakt en in Twente lijkt de opmars van de Middelste Bonte 
Specht (MiBo's) gestuit. Is dit een landelijke trend? Ook in het Jaar van de Koekoek extra aandacht voor deze bij-
zondere vogel, want hoe vaak koekoekt een Koekoek eigenlijk?

De link voor de nieuwsbrief: https://www.sovon.nl/nieuwsbrief/view/7543/3266

Nature today,
Ook weer een heel interessante website met veel natuurinformatie. 
De link: https://www.naturetoday.com/intl/nl/home
Met onder andere een artikeltje over de Wisenten
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Wisentenbabyboom

ARK Natuurontwikkeling
11-JUN-2017 - De afgelopen weken zijn zeven wisentkalfjes geboren in de Nederlandse natuur. De geboorte van 
wisenten op de Maashorst, de Veluwe en in het Kraansvlak draagt bij aan de instandhouding van deze bedreigde 
diersoort. In deze gebieden werkt ARK Natuurontwikkeling met verschillende partners om de wisent voor uitsterven 
te behoeden.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23505

De redactie

Nieuwsbrief natuur en recreatie van het PWN

de Nieuwsbrief NR Onderzoeken is in een nieuw jasje gestoken. Het ontwerp sluit nu aan bij de andere PWN 
nieuwsbrieven en we hopen dat hiermee jullie leesplezier nog meer wordt vergroot. Tips, opmerkingen en ervarin-
gen zijn altijd welkom! Veel plezier met deze editie! Naschrift redactie: De vermelde linken naar de 
onderzoeken werken niet, als u geïnteresseerd bent in een van de rapporten kunt u contact 
opnemen met Hubert Kivit

Mei 2017 Redactie: Myrthe Fonck & Hubert Kivit

Bijdragen voor deze nieuwsbrief zijn ontvangen van Myrthe Fonck, Hubert Kivit, Veronique van Meurs

De link naar de nieuwsbrief : http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?
encId=sZr8W2MheFdG8F3&actId=538764&command=openhtml

In de nieuwsbrief staan de volgende artikelen;
Recreatietellingen Hoge Toren

We hebben een klein gedeelte in de nieuwsbrief apart vermeld.

Signalerend onderzoek
(onderzoek naar trends in natuur & recreatie)

Voorjaarstellingen Konijnen

De konijnen tellingen van dit voorjaar zijn net afgerond. Op sommi-
ge routes wordt het inmiddels een bijzonderheid om een konijn in de 
koplampen tegen te komen. Gelukkig werd er af en toe ook nieuwe 
aanwas gezien.

Nieuwe kennis-onderzoek
(onderzoek naar ecologie, nieuwe beheermethoden e.d.)
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Waterspitsmuisonderzoek NHD 2016

In de zomer van 2016 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Waterspitsmuis in het Noordhollands duin-
reservaat. De kleine populaties die nog aanwezig zijn in Noord-Holland worden bedreigd door watervervuiling, eu-
trofiëring en het maaien van oevers. In tegenstelling tot bij onze buren (AWD en Zwanenwater) zijn tot dusver nog
geen waarnemingen uit onze gebieden bekend.

Voedselkeuze van drie soorten grote herbivoren in het Kraansvlak

Sinds 2016 vergezellen een groep Schotse Hooglanders de Koniks en Wisenten in het Kraansvlak. Het onderzoek
van Louise is het eerste onderzoek sinds de start van de pilot waarin graasgedrag en dieet van de drie verschillen-
de herbivoren kan worden vergeleken binnen hetzelfde gebied. Lees meer>>

Evaluerend onderzoek
(onderzoek naar de effecten van ons beheer)

Evaluatieverslag 2016 Beheerobjecten
In 2016 is door bureau Ten Haaf en Bakker evaluerend onderzoek gedaan aan 33 beheerobjecten in het NHD en de
Kennemerduinen. Hierbij zijn Tansley- of pq-opnamen gemaakt. Van 6 objecten is ook een rapport met een be-
knopte analyse gemaakt: Berkenbosch, Diepe sloot, Hazenduin, Heidevlak, Lazaretduin en Ikief zeeveilig. Het 
laatstgenoemde rapport is te vinden in de duinbieb, de overige op Q:\User\Beheerportaal\Evaluatieonderzoek\2016

Evaluatieverslag 2016 Beheerobjecten
In 2016 is door bureau Ten Haaf en Bakker evaluerend onderzoek gedaan aan 33 beheerobjecten in het NHD en de
Kennemerduinen. Hierbij zijn Tansley- of pq-opnamen gemaakt. Van 6 objecten is ook een rapport met een be-
knopte analyse gemaakt: Berkenbosch, Diepe sloot, Hazenduin, Heidevlak, Lazaretduin en Ikief zeeveilig. Het 
laatstgenoemde rapport is te vinden in de duinbieb, de overige op Q:\User\Beheerportaal\Evaluatieonderzoek\2016
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Onderzoek van universiteiten, bureaus en vrijwilligers

Waarnemersverslag Nachtvlinders 2016

Er zijn weer veel nachtvlinderexcursies geweest in het Noordhollands duinreservaat in 2016, waarbij op zicht en met
behulp van smeer of licht een groot aantal verschillende soorten werden waargenomen. John van Roosmalen vatte 
de bevindingen samen in een kort waarnemersverslag.
Lees meer>>

Overige actuele zaken

Interessante publicaties, verslagen & lezingen
(te vinden op q:\bron\duinbieb)
Boer 2017 Ook Boommarters graven in bosmiernesten
Jonker Lever Anneveldt Heesakkers 2017 Biodiversiteit in Noord-Holland
Courbois 2017 Nulmonitoring stikstof-maatregelen in 4 Natura 2000 gebieden in Noord-Holland
Oosten Burg 2016 Beknopt overzicht van stressoren voor duingrasland avifauna

Helaas hebben we deze keer geen foto`s
ontvangen voor de fotohoek, wel een 
mooie Morielje van Jan Jaap Moerkerk.
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ZOMER 2017

De lente is bijna over.
Het getover van het groene lover. 
Het prille groen wordt dieper groen.
Nu dragen wij weer een open schoen. 
De koude dagen verdwijnen.
De zon gaat krachtiger schijnen.
Ik koester mij in haar stralen warmen, 
die mij zwoel omarmen.2017
Op de gezichten van de mensen een blij licht
Alsof ze krijgen een goed en positief bericht.
De vogels zwijgen en zwoegen voor hun nageslacht
En de koekoek roept en lacht
Als ook zijn jong door anderen wordt groot gebracht. 
De gierzwaluwen zwieren gierend door de lucht
En ik zucht ....
Oh, heerlijk weer die warme lange dagen
Die mij naar buiten jagen…. 
En om aandacht vragen
Voor de BLOEMEN en BIJEN, struiken en BOMEN 
Die mijn huis omzomen.
Buiten eten en even de tijd vergeten.
Tijd om je te verheugen met volle ademteugen. 
Wandel op het strand, hand in hand,
Vrolijk fluitend,
Je lippen tuitend.
Ogen, oren en neus wijd open
En kilometers lopen. 
Geniet en pluk de dag 
Met een vrolijke lach!

HERMINES
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