
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 
   Monique Verhaar    

In dit nummer: 

 

 

 
Nieuwsbrief Vrijwilligers PWN  Nummer 45, herfst 2017 

p1 Voorwoord 

P2 Even voorstellen 

P4 Verbluffende natuur Tata 

Steel 

P6 Wisenten in het Kraansvlak 

P7 Stand van zaken Ecoduct 

Duinpoort 

P8 Hazelworm bij de buren 

P9 Het verhaal van de buizerd 

P10 Zomerfestival Marquette 

P12 Beth Chaim in Bloemen-

daal  

P14 Vleermuisbunkers Vijgedal 

opengebroken  

P14 Paardenkastanje 

P16 Uitkomst van de TBO 

P19 Werken in en aan de dui-

nen  

P20 Varia 

P25 Fotohoek 

P26 Gedicht 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorwoord  

Na een lekkere vakantie weer terug op het nest…. 
De zomervakanties van de verschillende redactieleden waren dit jaar nogal 
verspreid en dan kan het gebeuren dat u deze editie van de Nieuwsbrief iets 
later dan gewoonlijk ontvangt. Tja, en dan slaat de herfst al weer vroeg toe. 
De paddenstoelen laten zich plotseling al zien en de bladeren beginnen 
weer te kleuren.  
Een aantal onderwerpen laat ik de revue passeren. Verder verwijs ik u door 
naar de inhoudsopgave. 

Ik heb horen fluisteren (uitkomst vrijwilligersenquête) dat u onze nieuwsbrief 
erg goed waardeert en leest. Dat maakt ons uiteraard blij en stimuleert ons 
om door te gaan. Ga vooral door met het zenden van uw opmerkelijke foto’s 
en/of natuur ervaringen! 

In deze editie nemen we u mee naar een Joodse Begraafplaats en stellen 
een aantal nieuwe boswachters zich aan u voor. 

Helaas zijn er een aantal vandalen bezig geweest. Zij hebben vleermuizen-
bunkers gesloopt. Slecht nieuws dus, want hoe moeten deze beestjes nu de 
winter doorkomen? Als u iets gehoord of gezien heeft, laat u het ons dan 
weten? Dan kunnen we wellicht tijdig voor vervangende woonruimte zorgen 
en de kosten verhalen op de daders. 

Natuurlijk leest u weer hoe de wisenten in het Kraansvlak het maken. Ook 
vertellen we iets over de Hazelworm. Huh, wat is dat nu weer? Het is een 
pootloze hagedis en als u daar meer over wilt weten ga dan vooral eens kij-
ken naar het artikel van Ton Visser van Staatsbosbeheer. 

Welke geheimzinnige ziekte tast de Paardenkastanjes aan? Meer hierover 
in deze nieuwsbrief. 

Verder brengen we u op de hoogte van de werkzaamheden in het duin en 
leest u wat er waar gebeurt. 

Uiteraard willen we u tot slot weer vermaken met een mooi gedicht, dat deze 
keer door Jack de Moor geschreven is. 

Al met al weer een hele gevarieerde Nieuwsbrief. Wij wensen u dan ook 
veel leesplezier toe. 

Hermine Smit 
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Even voorstellen….  
Onlangs zijn bij PWN vier nieuwe boswachters aangesteld en in deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.  

 

Sven Pekel  

 

Beste vrijwilligers, 

Mijn naam is Sven Pekel, ik ben 28 jaar oud en kom uit Noord-

wijkerhout. Sinds november 2016 ben ik werkzaam als boswach-

ter in het Nationaal park Zuid-Kennemerland. Ik houd mij als 

boswachter voornamelijk bezig met de grote natuurherstel en –

ontwikkelingsprojecten, van planvorming tot begeleiding van de 

aannemer. Voordat ik bij PWN aan de slag ging, heb ik bij de 

NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gewerkt als 

toezichthouder. Ik hield mij daar bezig met het handhaven van 

dierenwelzijnsproblematiek op de veehouderijen. Daarvoor heb 

ik mijn opleiding Bos- en Natuurbeheer in Delft gedaan, waarbij 

ik onder andere stage gelopen heb bij het Wisentproject en in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. In mijn vrije tijd ga ik ook 

graag de duinen in om te vogelen. Ik ben zelf “ringer” bij het Vo-

gelringstation Van Lennep in de Kennemerduinen en inventari-

seer ook vogels als vrijwilliger.  

 

Hopelijk treffen wij elkaar een keer in het veld! 

 

 

Sven Pekel 

 

 

 

 

Wesley Swaalep 

 

Mijn naam is Wesley Swaalep, ik ben 21 jaar en woon - bij mijn ouders - in Boskoop, Zuid-Holland. 

Ik doe op het moment nog een mbo-opleiding genaamd 

Bos & Natuurbeheer op de Koningsschool in 

Apeldoorn, gepaard met mijn functie als Boswachter bij 

PWN. Op de donderdagen ben ik in Apeldoorn. De 

resterende dagen ben ik werkzaam als boswachter. 

Ook heb ik al weekenddiensten. Juni 2018 hoop ik mijn 

opleiding volledig af te kunnen ronden en zodoende in 

volledige dienst te treden bij PWN. 

 
Voor deze opleiding heb ik een Defensie gerelateerde 

opleiding gedaan. Deze heeft drie jaar geduurd. Echter 

door een samenloop van omstandigheden (denk dan 

aan bezuinigingen en reorganisaties) heb ik deze 

keuze helaas moeten laten varen. 

Ik ben gestationeerd in het NHD. Dit neemt niet weg 

dat ik ook met enige regelmaat in Zuid te vinden ben 

voor een aantal zaken. 

2 

 Wesley Swaalep 
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De portefeuilles die ik tot mij zal nemen zijn de volgende: 'Recreatie & Recreatieve Voorzieningen, Materiaal & 

Gebouwen, Wegen & Waterlopen'. 

Zoals bij jullie misschien al bekend is treed Ben Hopman de laatste week van september uit dienst. Zijn functie(s) 

word(en) aan mij overgedragen. 

 

Wouter Bol  

 

Mijn naam is Wouter Bol en ik ben sinds 1 juni 2017 boswachter in het NHD waar ik me ga bezig houden met o.a. 

monitoringszaken.  

Van jongs af aan ben ik veel met natuur bezig geweest. Daarom ben ik 

uiteindelijk plattelandsvernieuwing gaan studeren aan de Hogeschool Delft. 

Deze opleiding heeft veel raakvlakken met bos- en natuurbeheer, maar gaat 

daarnaast nog wat meer in op bijvoorbeeld toerisme en recreatie. Na deze 

opleiding ben ik naar Wageningen gegaan om nog meer kennis op toen 

omtrent bos-en natuurbeheer en duurzaam toerisme. Daarnaast heb ik in deze 

periode erg veel opgestoken over soortgroepen door het grote enthousiasme 

omtrent natuur wat aan te treffen is onder de Wageningse studenten.  

Om aan een baan te komen ben ik naar Den Haag verhuisd waar ik 

achtereenvolgens bij Naturalis en Bureau Stadsnatuur heb gewerkt.  

Sinds ik in Den Haag woon ben ik actief bezig met inventarisaties en 

monitoring van vogels en nachtvlinders. Ik voerde BMP en water-/

wintervogeltellingen uit in Meijendel en doe nachtvlindermonitoring in de 

Hertenkamp (aan de rand van Meijendel ter hoogte van Wassenaar) en in het 

Westuinpark (ten zuiden van de haven van Scheveningen). De portefeuille 

monitoring pak ik dus erg graag op.  

Contacten onderhouden en het op de hoogte houden van vrijwilligers die 

monitoring uitvoeren is daar onderdeel van. Daarnaast ga ik me bezighouden 

met de monitoring van de grotere projecten die gaan plaatsvinden in het duin 

zoals de PAS maatregelen. 

 

Wouter Bol 

 

Dario Duijves. 

 

Een uitgelezen kans om mij als oud-vrijwilliger voor te stellen, nu namelijk als boswachter. Na drie keer stage te 

hebben gelopen bij PWN kreeg ik de kans om nu als boswachter aan de slag te gaan.  

Van kinds af aan kom ik al in de duinen, vanuit de duinen ging ik vaak 

zwemmen, fietsen en wandelen. Ik ontdekte zo de duinen van Zuid-

Kennemerland. Na mijn middelbare schooltijd in Haarlem ging ik op zoek naar 

een studie in het groen, zo kwam ik terecht bij de opleiding Eco & Wildlife in 

Velp. Tijdens deze opleiding leerde in van alles over 'wilde dieren' van over de 

hele wereld. En in de brede zin ook alles wat hier omheen hangt, ecologie, 

biotopen, natuurbeheer, wetgeving, etc. Een onwijs leerzame periode waarin de 

helft van mijn studietijd bestond uit stages. Daarvan waren er drie bij PWN: bij 

de boswachters van Zuid-Kennemerland, het Wisentenproject en een 

onderzoek naar de interactie tussen de (half) wilde paarden en de ruiters in het 

NHD.  

Na mijn opleiding ben ik als ZZPer aan de slag gegaan met hovenierswerk en 

bouwkundig onderhoud. Hierin heb ik heel zelfstandig leren werken, 

administratie bijhouden en veel onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast ben ik 

als vrijwilliger actief gebleven bij onder andere het Wisentenproject, wat mij 

uiteindelijk bracht naar waar ik nu sta in het leven: namelijk boswachter zijn van 

het Noordhollands Duinreservaat.  

3 
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Toen ik deze functie kreeg aangeboden heb ik deze kans met beide handen aangenomen. Ik ben begonnen op 1 

april 2017 en na kennis gemaakt te hebben met het gebied ga ik nu aan de slag met het beheer op landgoed 

Marquette, de portefeuille monitoring en al het recreatievoorzieningen. Ik kijk met veel plezier naar de komende tijd 

en hoop bij PWN heel veel te leren van deze afwisselende en uitdagende baan! 

 

 

De verbluffende natuur van Tata Steel 
 
Enorme verbazing en enthousiasme. Dat waren de twee emoties die voortdurend om voorrang streden bij de bos-
wachters van PWN die vorig jaar als eersten de natuur ingingen op de site van Tata Steel. Waardevolle natuur en 
staalindustrie. Het lijken twee onverenigbare uitersten. Maar niets is minder waar. Op het terrein komen veel bijzon-
dere biotopen voor, waaronder vochtige duinvalleien, kruidenrijke graslanden en bos met meidoorns van wel 150 
jaar oud. Dieren die er voor komen zijn onder meer een kolonie oeverzwaluwen, een broedende slechtvalk, de 
nachtegaal, de argusvlinder, de zandhagedis en de rugstreeppad.  

 
Oeverzwaluwwand op TATA 

 
Ook de flora is zeer rijk, met onder meer parnassia, duizendguldenkruid en grote hoeveelheden orchideeën 
(hondskruid, moeraswesporchis en rietorchis). Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland is 
aangetroffen: het kalkpurpersteeltje. 
In 2018 is het honderd jaar geleden dat het staalbedrijf zich vestigde in duingebied De Breesaap. Inmiddels bestrijkt 
het een oppervlakte van 750 hectare, met 100 kilometer aan spoorlijnen, 80 kilometer aan wegen en 55 kilometer 
aan transportbanden. Hoe kan het dat de natuur hier zo goed gedijt? Dat komt enerzijds omdat grote delen van het 
terrein sinds de oprichting van het toenmalige Hoogovens nooit voor bedrijfsdoeleinden zijn gebruikt. Daar heeft de 
natuur zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Anderzijds zijn de overige delen van het gebied intensief gebruikt. 
En Tata Steel heeft de goede gewoonte om een fabriek of installatie die niet meer nodig is, volledig te slopen, tot en 
met de fundamenten. Daardoor ontstaan op de stukken die dan weer braak komen te liggen een grote dynamiek, 
komt zand weer aan de oppervlakte en krijgt de natuur weer alle ruimte om zich te vestigen. Je kunt dit vergelijken 
met het proces van het weghalen van opslag en de bovenlaag in natuurgebieden langs de kust, om het zand weer 
te laten stuiven. Dat is een ideale omgeving voor pioniersoorten.  
Door de contacten met PWN is bij Tata Steel het besef doorgedrongen dat de natuur van het staalbedrijf een waar-
devolle schakel vormt in de natuurgebieden in de regio. Samen met PWN en andere partijen uit de regio is een be-
heerplan opgesteld, waarmee de biodiversiteit op het terrein en in de omliggende gebieden wordt versterkt.  
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Fabriek en natuur als goede buur 

 
Een van de eerste maatregelen is het later maaien van wegbermen en het afvoeren van het maaisel. In die wegber-
men komt een grote diversiteit aan planten voor, met onder meer ossentong, slangenkruid en teunisbloem. Er is on-
langs zelfs een stuk wegberm ontdekt waar zowel rietorchis, moeraswesporchis als hondskruid in grote aantallen 
staan, op een onopvallend kruispunt van wegen en spoorlijnen. Tata Steel gaat de natuur ook een handje helpen op 
stukken die braak komen te liggen. Bijvoorbeeld door water weer aan de oppervlakte te laten komen en het daarbij 
vrijkomende zand te gebruiken om gradiënten in het terrein te creëren. 

 
Op de achtergrond van de mooie natuur, Hoogoven 6 en 7 op het TATA terrein 

 
Tijdens de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 4 november kunnen vrijwilligers onder begeleiding van boswach-
ters van PWN aan de slag in de natuur bij Tata Steel. In een natte duinvallei worden dan struiken en opkomende 
bomen verwijderd.  
Opgeven voor de Natuurwerkdag bij Tata Steel kan via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/duinterrein-tata-steel 
 
Tata Steel 
 

5 
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Wisenten in het Kraansvlak 
 
Tussen mei en juli zijn, binnen anderhalve maand tijd, zes wisentkalfjes geboren. Het is duidelijk dat Het Kraansvlak 
- waar een kudde wisenten al 10 jaar zelfredzaam is en in vrijheid leeft - een prima leefgebied is voor deze grote 
herbivoren. 
Het eerste kalfje van 2017, een koetje, kwam op 22 mei ter wereld. Met tussenpozen van een paar dagen tot twee 
weken volgden de geboortes elkaar op. In totaal is de wisentkudde in het Kraansvlak dit jaar uitgebreid met drie 
koekalfjes, één stierkalfje en van de twee jongste kalfjes is het geslacht nog onbekend. Dat brengt het totaal aan 
geboren kalfjes vanaf de start van het project in 2007 tot op heden op 29 dieren. Een kudde op zich! De groep be-
staat momenteel uit 22 dieren. Geconcludeerd mag worden dat de twee stieren die vorig  jaar uit Frankrijk zijn inge-
voerd, goed zijn ingeburgerd! 
Sinds vrijdag 1 september kan iedereen genieten van een dag uit het leven van de wisentkudde in het Kraansvlak. 
Boswachter en natuurfotograaf Ruud Maaskant heeft 20 van zijn mooiste foto’s geselecteerd om te laten zien wat 
de kudde zoal doet in het dagelijks leven. De foto’s staan opgesteld langs het voetpad tussen parkeerterrein Koe-
vlak en recreatieplas t Wed te Overveen en zijn tot en met 31 oktober te zien. 
 

 
 
De wisenten zijn er maar druk mee: grazen, snoepen van struiken, herkauwen, zandbaden nemen, kalfjes zogen, 
naar bezoekers kijken, stoeien met elkaar, schuren tegen bomen om de wintervacht kwijt te raken, drinken, afkoelen 
in het water, ‘babbelen’ met de buren (hooglanders, paarden, damherten, etc.) en uitrusten van dat alles. 
 
Wisentenpad 
Sinds 1 september is ook het ‘wisentenpad’ - voor het 6e jaar - weer opengesteld voor publiek. Deze, met gele paal-
tjes gemarkeerde, route loopt door het Kraansvlak, het gebied waar de wisenten en andere grote grazers in het wild 
leven en waar zij zich, vanaf dit pad, regelmatig goed laten zien. Dit is van oudsher een rustgebied voor de natuur 
en al het wild wat hier leeft. Daarom is de rest van het gebied gesloten voor publiek. Het pad mag je op eigen gele-
genheid bewandelen tussen zonsopgang en zonsondergang. Met de overzichtelijke bezoekregels die bij de ingan-
gen staan, zie je hoe je gebruik kunt maken van dit wandelpad. Het pad is een zandpad en niet geschikt voor wan-
delwagens en rolstoelen. Het is vanaf diverse punten (Zandvoort, Bloemendaal aan Zee, strandboulevard) te berei-
ken.  
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Decennium 
In oktober bestaat het wisentproject 10 jaar. In deze maand zal een internationaal symposium worden gehouden en 
op 15 oktober staat een “Wisent Publiek dag” gepland bij en in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen te Over-
veen. 
 

 
Foto’s: Ruud Maaskant en Jan Jaap Moerkerk 

 
Jan Jaap Moerkerk 
 
 

Stand van Zaken Ecoduct Duinpoort 

Komende winter zal het Ecoduct Duinpoort over de spoorlijn Overveen/Zandvoort worden aangelegd. 

Prorail (eigenaar en financier) en Strukton (aannemer) hebben op 7 september jl. voorlichting gegeven over de 

stand van zaken en de planning van de natuurbrug over de spoorlijn Overveen-Zandvoort.  

Het bouwwerk is op zich niet ongewoon voor Strukton, maar het feit dat de bouw plaatsvindt middenin een Natura 

2000-gebied maakt het wél een heel bijzonder project. Met name de voorbereiding, het aanvragen van ontheffingen 

en het feit dat men de natuurbrug over een actief spoor moet aanleggen zijn extra complicerende factoren. Men is 

sterk afhankelijk van de momenten dat Prorail zelf aan het spoor gaat werken en er zonder treinverkeer gewerkt 

kan worden. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en worden in eerste instantie zandhagedissen en konijnen gevangen 

en aan de goede kant van de aangebrachte schermen gezet. Vervolgens wordt een ‘werkweg’ aangelegd aan de 

noordkant van de spoorlijn. Deze zal gedeeltelijk over het Duinpieperpad gaan lopen, maar op de plek waar het 

pad linksaf gaat, zal tussen de spoorlijn en het dennenbos een weg komen  waarover materieel en materialen naar 

de bouwplaats aangevoerd kunnen worden. 
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Foto Prorail 

Half november zal er gedurende negen dagen aan het spoor gewerkt worden en dan wordt er ook, 24 uur per dag, 
gewerkt aan de taluds aan beide zijden van het spoor. Allereerst moet er 6500 m3 zand worden verwijderd. Dit hele 
fijne duinzand is ongeschikt om een constructie op te bouwen. Vervolgens zullen met een mix van zand en puin in 
doeken (levensduur tenminste 100 jaar) de taluds worden opgebouwd. Daarboven zal een betonnen constructie 
worden aangebracht, waarop vervolgens 28 betonnen liggers worden geplaatst, die elk 22 meter lang en 30 ton 
zwaar zijn. Best een uitdaging om die op de juiste plek te krijgen! De liggers zullen via de Zeeweg en boulevard 
worden vervoerd naar hun eindbestemming. Aanvoer van de liggers via het spoor is, vanwege het hijsen, geen op-
tie. De plaatsing van de liggers is gepland medio februari, als het spoor weer voor vier dagen buiten gebruik zal zijn.      

In het fietspad (Visserspad) aan de zuidkant van de spoorlijn zullen twee veeroosters worden aangebracht en op 
het paardenpad komen twee klaphekken. 

Men verwacht de brug juni 2018 op te leveren.  

Jan Jaap Moerkerk 

 

Hazelworm bij de “buren” in de Schoorlse duinen 
 
De hazelworm komt al sinds enige tijd voor in het duingebied ten zuiden van IJmuiden. Hij blijkt nu ook voor te ko-
men ten noorden van het NHD. Vorig jaar werd deze ‘hagedis zonder pootjes’ voor het eerst ontdekt in de Schoorl-
se Duinen. Een oplettende bezoeker heeft de eer gehad hem als eerste op de gevoelige plaat vast te leggen. 
De hazelworm kent een grote verspreiding binnen Europa en is een van de meest voorkomende reptielen. De ha-
zelworm is een bodembewoner die een verborgen leven leidt tussen de bladeren en takken in de strooisellaag. Hij 
eet kleine ongewervelden, voornamelijk regenwormen en naaktslakken. 
De worm is doorgaans bruin van kleur en bereikt een lichaamslengte van ongeveer 45 centimeter. Jongere dieren 
zijn lichter van kleur en hebben donkere lengtestrepen, oudere exemplaren zijn soms gevlekt. Hazelwormen lijken 
meer op een slang dan op een typische hagedis. Het lichaam draagt geen poten en is langwerpig en cilindrisch van 
vorm. Door de gewoonte vaak de tong uit te steken wordt de gelijkenis met een slang nog eens versterkt. Belangrij-
ke verschillen tussen een hazelworm en een slang zijn de relatief stijve voortbeweging, de tong die niet sterk ge-
vorkt is en de beweegbare oogleden van de hazelworm. Net als andere Europese hagedissen is de hazelworm vol-
komen ongevaarlijk en bovendien erg schuw. Bij verstoring vlucht het dier snel weg. 
 

8 
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Het verhaal van de buizerd 
 

Sinds enige tijd vertoeft in de nabijheid van 
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in 
Overveen de “Huisbuizerd”. 
 
Deze vogel zit meestal op de uitkijk bovenop 
de kist voor het gebouw, waarin de eerste wi-
senten zijn vervoerd toen ze uit Polen naar Het 
Kraansvlak kwamen. Zoals een echte buizerd 
betaamt zit hij/zij rustig op de uitkijkpost en 
iedere muis die zich tussen de planten voor 
het centrum beweegt, is de klos. Als het wat 
drukker is verdwijnt de vogel naar het dak of 
een hoge boom in de buurt. 
Bij een toevallig bezoek aan het Centrum werd 
ik gewezen op zijn aanwezigheid achter bij de 
parkeerplaatsen van de boswachters. Al tijden 
probeer ik een buizerd op de foto te krijgen, 

9 

De hazelworm is eierlevendbarend, de jongen ko-
men in een dun vliesje ter wereld maar gaan direct 
hun eigen weg. De hagedis kan in vergelijking met 
andere reptielen erg oud worden maar heeft ook 
vele vijanden. Dieren die op de hazelworm jagen 
zijn onder andere vogels, zoogdieren en andere 
reptielen. 
 
Aangezien er veel wordt gefietst in de Schoorlse 
duinen - en zandhagedissen daardoor worden 
doodgereden - heeft Staatsbosbeheer afgelopen 
voorjaar borden geplaatst die fietsende bezoekers 
attent maken op de aanwezigheid van de hagedis-
sen. Dit geldt dan natuurlijk ook voor de, veel trage-
re, hazelwormen.  
Het zal niet lang meer duren of we kunnen de ha-
zelworm ook in het PWN gebied bewonderen! 
 
Jan Jaap Moerkerk 
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maar dat was tot op heden niet gelukt. Schuw als ze zijn, verdwijnen ze snel als ze onraad ruiken. Nu echter had ik 
geluk. Het beest had totaal geen aandacht voor mij, want er was een konijn gevangen, of een kadaver gevonden en 
daar ging alle aandacht naar uit. Slepend aan de poten werd het konijn het gras ingetrokken en werd aan de maaltijd 
begonnen. Soms moet je gewoon geluk hebben en dat had ik die dag!  
 
Jan Jaap Moerkerk     
 

 
Op zondag 23 juli van 12.30 u tot 17.30 u was landgoed Marquette wederom het toneel van straattheater 

en  fantastische bands. Na een regenachtig begin brak om half drie het zonnetje door en hebben we alsnog kunnen 

genieten van fantastische acts en muziek. 

Foto`s: Klaas Pelgrim 
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Beth Chaim in Bloemendaal 
 
Nieuwe, enthousiaste beheerder voor onbekend stukje PWN-landschap 
 
Soms loop je totaal onverwacht tegen bijzondere zaken aan. 
Ik ben als bewoner van de regio al heel vaak over de Bergweg achter de hockeyvelden van HBS in Bloemendaal 
gefietst. Als kleine jongen vond ik het altijd heel spannend om daar te fietsen, in de wetenschap dat achter dat hek 
mensen woonden die in een psychiatrische kliniek waren opgenomen. De beelden die ik daarbij had strookten 
natuurlijk helemaal niet met de werkelijkheid. 
Ik heb echter nooit geweten dat onderaan de heuvel van de Bergweg drie graven bewaard zijn gebleven. 

 
 
PWN boswachter Walter Oosterom bracht mij op het idee om hierover een stukje te wijden in onze nieuwsbrief. 
Samen met hem ben ik naar het hoofdkantoor van PWN gegaan waar wij de huidige beheerder van de graven, 
Paul Kuiper, hebben ontmoet.  
    
Vooral onze wat oudere vrijwilligers uit de omgeving Santpoort – Bloemendaal herinneren zich de tijd waarin het 
Provinciaal Ziekenhuis (PZ) operationeel was. 
Op de grens van Bloemendaal met Santpoort verbleven daar, op het voormalige landgoed Meer en Berg, vanaf de 
oprichting in 1849 tot de sluiting in 2002 vele psychiatrische patiënten, veelal Amsterdammers. Deze, voorname-
lijk, ‘open’ inrichting zorgde ervoor dat men in de omliggende dorpen vaak patiënten op straat of in winkels tegen-
kwam. Met soms mooie ontmoetingen met bijzondere bewoners als gevolg. 
 
In die tijd waren op het PZ-terrein drie eigen begraafplaatsen aanwezig: een algemene, een joodse en een katho-
lieke. De joodse begraafplaats is geopend in 1891 en heeft waarschijnlijk maar kort dienst gedaan. Het ligt aan de 
rand van het PZ-terrein, naast de Bergweg. Er liggen slechts drie personen te rusten: David Bril (1866 - 1906), 
Roza Polak – van West (ca. 1844 - 1906) en Vronica Cats (1873 - 1907).  
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Opvallend is dat de graven van de twee vrouwen en het graf van de man maximaal uit elkaar liggen. 
Ondanks twee wereldoorlogen en alle ingrijpende veranderingen op het PZ-terrein is deze, voor de joodse gemeen-
schap bijna heilige plek, als enige begraafplaats bewaard gebleven. De katholieke rustplaats is volledig en de alge-
mene ten dele geruimd (wel zijn bij de laatste alle zerken weggehaald). 
Nadat het PZ werd gesloten is de zorg voor het zeer kleine en de even bijzonder joodse begraafplaats gestopt. Uit-
eindelijk werd de grond verkocht aan projectontwikkelaars om aldaar een villapark te gaan ontwikkelen. Alleen een 
stuk bosgrond, waarop zich de begraafplaats bevindt, werd uit de verkoop gehouden en door de eigenaar (provincie 
Noord Holland) aan PWN in beheer gegeven. De begraafplaats is behouden gebleven en er werd een vrijwillige be-
heerder aangesteld: de vader van Walter, die altijd al erg geïnteresseerd is geweest in de geschiedenis van de 
Joodse gemeenschap in deze omgeving. Het is heel bijzonder dat een joodse begraafplaats zomaar apart in het bos 
ligt. Joodse begraafplaatsen zijn normaliter nauw verbonden aan een synagoge. 
 
Bij het beheren van joodse graven komt een aantal zaken naar voren. 
* Een joodse begraafplaats moet altijd omheind zijn; 
* Het “groen” dat bij beheerswerkzaamheden wordt verwijderd, moet op het terrein blijven liggen omdat er zich 
hoogstwaarschijnlijk nog moleculen van de overleden personen in het “groen” zullen bevinden; 
* De beheerder dient tijdens het werk altijd een hoofddeksel te dragen; 
* Op de grafzerken mogen kleine steentjes worden gelegd als eerbetoon aan de overledene (in de Kennemerduinen 
liggen ook altijd steentjes op de monumenten voor Joodse oorlogsslachtoffers. Onbekend is wie die steentjes erop 
leggen).  
Nadat hij dit dankbare werk vele jaren mocht doen, bracht toeval hem in contact met zijn opvolger Paul Kuiper.  
Paul komt uit Santpoort, had als klein kind de bewoners van het PZ regelmatig door Santpoort zien lopen en was 
geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van het PZ.  
Ooit heeft hij zijn moeder gevraagd een aantal herinneringen op te schrijven. Eén van haar herinneringen was dat zij 
met veel Joodse kinderen in de klas op de lagere school had gezeten. Dit leidde vervolgens tot een zoektocht  naar 
de achtergrond van de drie begraven Joodse personen op het terreintje. Een betere opvolger kon men zich niet wen-
sen en daarom is Paul begin 2017 als beheerder aangesteld.  
Het beheer zelf beperkt zich tot het in toom houden van groen op en rond de begraafplaats en het netjes, schoon en 
leesbaar houden van de matsewas (zerken). Hiermee wordt blijvend respect getoond aan de overledenen en aan 
mogelijke familie, want intussen is duidelijk geworden dat er nog altijd geïnteresseerde nabestaanden zijn die graag 
een bezoek willen brengen aan deze unieke (en verzorgde) plek in onze natuur. 
 
Op het voormalige PZ-terrein zijn duidelijke sporen terug te vinden van de oude natuur- en cultuurlandschappen: 
duinheuvels met valleitjes, landgoedsporen en overblijfselen van het PZ. De begraafplaats heeft geen naam en jo-
den kennen het woord voor begraafplaats of dodenakker niet maar vaak worden deze plaatsen door hen aangeduid 
als Beth Chaim (Huis der Levenden).  
Een mooie gedachte ……… 
Dank aan Paul Kuiper en Walter Oosterom voor hun boeiend verhaal. 
 
Jan Jaap Moerkerk 
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Vleermuisbunkers Vijgedal opengebroken 
 
In het Vijgedal, in de Wimmenummerduinen te Egmond-Noord, zijn twee, voor vleermuizen ingerichte bunkers 
opengebroken. De scharniermoeren van de deur en de moeren van de slotkoker zijn losgedraaid waardoor de 
deur verwijderd kon worden. In de bunker is niets achtergelaten of meegenomen. De deur is na het bezoek weer 
rechtop in de opening teruggezet. Toch is de schade groot. Een raadsel wie zoveel moeite doet en op deze ma-
nier.  

                      

    
 
Deze vleermuisbunkers worden al jarenlang op verzoek van PWN door een aantal vrijwilligers ingericht waardoor 
deze kwetsbare dieren een goed en veilig winterverblijf hebben. De bunker wordt door hen met een roestvrijstalen 
deur, voorzien van een invliegopening (soort brievenbus), afgesloten. Aan de binnenmuren worden gaaspanelen 
opgehangen. Vleermuizen brengen, hangende aan de achterzijde daarvan ingeklemd tussen muur en gaas, veilig 
de winterperiode door. Predatoren als de bosmuis kunnen er op die hoogte doorgaans niet bijkomen. Onderstebo-
ven hangend, in een donkere, stille ruimte, met een temperatuur die niet onder de 6 graden komt (tegen bevrie-
zing) en redelijk vochtig is (tegen uitdroging) overleven zij de winter. Mits zij niet verstoord worden!  
 
Vleermuizen gaan namelijk in winterslaap en ondergaan dan bijzondere fysieke veranderingen. Zo daalt de li-
chaamstemperatuur van de normale 37 graden naar ongeveer 10 graden en de hartslag van enkele honderden 
per minuut naar enkele tientallen. Als het klimaat in de bunker verandert of de stilte wordt verstoort, ontwaken de 
vleermuizen uit hun winterslaap en verliezen zo enorm veel energie. Als dat meerdere keren of langdurig gebeurt, 
overleven ze dat doorgaans niet. 
 
Op iedere vleermuisbunker is daarom een plaatje bevestigd dat verwijst naar de huidige functie als vleermuisver-
blijf. Vanaf augustus maken vleermuizen er al gebruik van en zwermen ze in en uit. Om er te paren, maar ook om 
hun toekomstige winterverblijf alvast een beetje in gebruik te nemen. Het kan zo zijn dat de vleermuizen daar bij 
deze bunkers in het Vijgedal in zijn belet. En dat zou héél vervelend zijn. Al jaren streven we ernaar om het aantal 
verblijven te verhogen, evenals de kwaliteit ervan. Succesvol, want het aantal overwinteraars neemt navenant toe. 
Gelukkig wilden de vrijwilligers een middag opofferen om de deuren er weer snel in te hangen zodat de vleermui-
zen er wederom hun intrek konden nemen. Een flinke klus met de nodige kosten voor rekening van PWN. 
 
Mocht u verdacht gedrag rondom een vleermuisbunker waarnemen, dan vernemen wij het héél graag! 
 
Boswachter Véronique van Meurs 
 
 

Paardenkastanje 
 
Al vroeg in het zomerseizoen lijkt het bij veel paardenkastanjes of de herfst al is aangebroken. Grotendeels ver-
dord en dus bruin blad geven de kastanjes een trieste aanblik, terwijl ze zo mooi kunnen zijn in hun volle blader-
dracht. 
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De boosdoener is de paardenkastanjemineermot, die in grote delen van Europa voorkomt. Ook in Nederland zien 
we steeds vaker “bruine” kastanjes staan. Door het opwarmen van de aarde is de mineermot vanuit het zuiden op-
gerukt en zorgt voor ernstige aantastingen van het blad, waardoor zelfs vroegtijdige bladval optreedt.  
De paardenkastanjemineermot zorgt al een aantal jaren voor beroering in openbaar groen en bij de tuinliefhebber. 
De mot kent drie generaties per jaar: de eerste wordt rond half april verwacht, de tweede begin juli en de laatste 
begin september. De motjes zijn amper een halve centimeter groot en hebben een goudbruine kleur met enkele 
witte banden. Je kan de volwassen motjes makkelijk terugvinden op de stam van een paardenkastanje. Het zijn niet 
de motjes maar de larven die mijnen (=gangen) vreten in het blad waardoor lelijke bladeren en vervroegde bladval 
optreedt. Zo kan men al zware bladbeschadiging waarnemen in de maanden mei en juni.  
 
Hoe voorkom je dat paardenkastanjebomen in de vroege nazomer reeds massaal blad verliezen door aan-
tasting van de mineermot?  
 
Ruim in de herfst zo goed mogelijk alle afgevallen bladeren op. Verzamel de aangetaste bladeren en voer deze af 
naar een professionele composteringsplaats. Poppen van de mineermot, die in deze afgevallen bladeren aanwezig 
zijn, worden zo via compostering vernietigd.  
Opruimen van afgevallen bladeren in de lente is minder interessant. De bladeren zijn dan reeds grotendeels verrot, 
en poppen van de mineermot vallen ter plaatse tijdens opruimingswerkzaamheden massaal uit het blad op de 
grond. Dan heeft een opruimactie uiteraard géén baat gehad. Zo vroeg als mogelijk na de bladval aangetaste bla-
deren ruimen is de boodschap!! Dat wordt echter een lastige klus met al die bomen in Nederland. 
 
Kastanje bloedingsziekte 
 
Om het allemaal nog wat erger te maken, werd in 2002 voor het eerst in Nederland (Haarlemmermeer) een nog 
onbekende ziekte op de witte paardenkastanje geconstateerd waaraan de bomen mogelijk kunnen doodgaan. Op 
de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken, die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. Men 
spreekt soms van de kastanje bloedingsziekte. De ziekte heeft zich inmiddels over het gehele land verspreid en er 
wordt onderzoek naar de veroorzaker gedaan. In 2005 bleek al 31% van de bomen ziek te zijn. Het lijkt er steeds 
meer op dat de bacteriekanker (Pseudomonas syringae) de veroorzaker is. Overigens is de aantasting datzelfde 
jaar ook in Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Italië aangetroffen.  

15 
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Symptomen 
De kastanjeziekte laat een opeenvolging van symptomen zien. Op de stam verschijnen roestbruine vlekken. Deze 
verspreiden zich snel over de hele stam. Uit de vlekken komt een vloeistof; de boom 'bloedt' als het ware. Het vocht 
is eerst helder maar verkleurt snel naar donkerbruin en wordt stroperig. Daarna gaat de bast onder de vlekken rot-
ten. De bacterie nestelt zich in de boom in de cellen die voor het transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen 
verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert. 
 
 
Jan Jaap Moerkerk 
 
 

Uitkomst van de TBO (Terreinbeherende Organisaties) vrijwilligers te-
vredenheidsonderzoek 

enquête zomer 2017 op hoofdlijnen, deelrapportage PWN 

 

1 Inleiding 
Er is per organisatie een analyse gemaakt van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek die bestaat uit drie 
onderdelen. In de eerste plaats wordt aangegeven in hoeverre het gemiddelde vrijwilligersprofiel binnen die organi-
satie afwijkt van het gemiddelde binnen Betrekken bij Groen. Behalve leeftijd, opleiding en geslacht kijken we ook 
naar de lengte, aard en omvang van de vrijwillige inzet.  
Het tweede deel van de analyse bestaat uit een vergelijking van de gemiddelde resultaten van de organisatie met 
het gemiddelde binnen Betrekken bij Groen op de thema’s Werkzaamheden, Motivatie en betrokkenheid, Begelei-
ding en waardering, Samenwerking, Randvoorwaarden en faciliteiten en Ontwikkelmogelijkheden.  
Het derde deel van de analyse bestaat uit een korte vergelijking van verschillen op het onderdeel Toekomst en ver-
beterpunten. In deze bijlage worden de organisaties geanalyseerd. En in ons geval het PWN. 
 
2 Methodiek  
Het gaat om een gemiddelde score van 1 tot 5 op de gehanteerde vijf-puntschaal waarbij geldt hoe hoger de score 
des te positiever het resultaat c.q. des te meer tevreden de vrijwilligers zijn. Alle stellingen zijn positief geformuleerd, 
waarbij het antwoord Helemaal mee oneens een 1 scoort en het antwoord Helemaal mee eens een 5.  
 
Significantie  
Als een verschil significant is, betekent dit dat het verschil niet aan het toeval is toe te schrijven en dat er een ande-
re oorzaak is voor het gevonden verschil. Als het om gemiddelden gaat, wordt bij het berekenen van de significantie 
rekening gehouden met de sterkte van het gemiddelde. Een gemiddelde is sterker wanneer de spreiding van de 
onderliggende antwoorden klein is. Bij een toenemende groepsgrootte is de kans op een sterk gemiddelde groter, 
omdat de ‘uitschieters’ wegvallen in de massa. Dus wanneer respondenten vaak hetzelfde antwoord hebben gege-
ven, is de spreiding kleiner en het gemiddelde sterker. Als een sterk gemiddelde afwijkt van een ander gemiddelde 
dan is de afwijking sneller significant. Bij verdeeldheid is het juist andersom: dan is er minder snel een significante 
afwijking.  
De significantie wordt aangegeven met een betrouwbaarheid van 95%. M.a.w. we kunnen met 95% zekerheid zeg-
gen dat het verschil niet op toeval berust.  
 

3 Overzicht organisaties 
Ter oriëntatie een tabel met het aantal respondenten per organisatie binnen het totale vrijwilligersonderzoek van 
Betrekken bij Groen. 
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*Van Amsterdamse bos en IVN Noord-Holland zijn, mede vanwege het lage aantal respondenten, geen aparte deel-
rapportages gemaakt. 
 
4 Analyse PWN  
 
Top 3 van de uitspraken over vrijwilligerswerk waarmee relatief de meeste vrijwilligers van PWN het (helemaal) 
eens zijn 

 
 
Top 4 van uitspraken over vrijwilligerswerk waarmee relatief de meeste vrijwilligers van PWN het (helemaal) oneens 
zijn. 

 
 
Bijna een vijfde van de vrijwilligers binnen Betrekken bij Groen zijn bij PWN actief (18%). 
 
 
De vergelijking van de vrijwilligers binnen PWN en de gemiddelde vrijwilliger binnen Betrekken bij Groen 
laat afwijkingen zien op de volgende onderdelen: 
 

Achtergrondkenmerken: De vrijwilligers komen voornamelijk uit de regio Kennemerland en een enkeling 
uit de Noordkop.  

Werkzaamheden: de vrijwilligers van PWN vinden het beroep dat op hen gedaan wordt door beroeps-
krachten significant passender en haalbaarder dan de gemiddelde Betrekken bij Groen vrijwilliger.  

Organisaties Aantal Percentage 
  

Landschap Noord-Holland 189 20% 

Staatsbosbeheer 181 19% 

PWN 170 18% 

Goois Natuurreservaat 146 15% 

Zelfstandige vrijwilligersgroepen (aangesloten bij Landschap Noord-Holland, maar 

actief op terreinen van gemeente, particulier, recreatieschap of van Natuurmonumen-

ten) 

112 12% 

Waternet 111 12% 

IVN Noord-Holland*   32   3% 

Amsterdamse bos*   11   2% 

Totaal 952 100% 

Stelling Aantal genoemd (n) Percentage genoemd 
  

Ik doe mijn vrijwilligerswerk met plezier. 145 95% 

Ik vind veiligheid belangrijk. 142 94% 

Het is duidelijk wat er van mij wordt verwacht als vrijwilliger. 148 92% 

Stelling Aantal genoemd (n) Percentage genoemd 
  

De organisatie heeft mij voldoende betrokken bij veranderingen. 22 16% 

De organisatie doet voldoende om mij betrokken te maken of te hou-

den. 
16 11% 

Medewerkers van de organisatie tonen voldoende belangstelling voor 

het werk dat ik doe. 
16 11% 

Mijn werkzaamheden sluiten goed aan bij mijn kennis en ervaring. 16 11% 
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Begeleiding: de vrijwilligers van PWN oordelen significant positiever dan de gemiddelde vrijwilliger over 
de onderwerpen: momenten voor (werk)overleg met een beroepskracht en de waardering voor hun inzet.  

Op het gebied van waardering zijn de PWN vrijwilligers positiever dan de gemiddelde vrijwilliger bij Betrekken bij 
Groen. Ze zijn tevredener over de waardering op vier van de zeven onderwerpen, namelijk: kortingen, kerst-
attentie, aandacht voor jubilea en informatieve bijeenkomsten.  

Samenwerking: de vrijwilligers van PWN vinden het onderlinge contact tussen vrijwilligers en beroeps-
krachten van hun organisatie significant prettiger verlopen dan de gemiddelde vrijwilliger.  

Randvoorwaarden en faciliteiten: de PWN vrijwilligers vinden significant vaker veiligheid belangrijk dan 
de gemiddelde Betrekken bij Groen vrijwilliger. Ook lezen ze significant vaker de nieuwsbrief voor vrijwil-
ligers 
 

Rondom de onderwerpen Motivatie en betrokkenheid, ontwikkelmogelijkheden en Toekomst wijken de vrijwil-
ligers bij PWN niet af van de gemiddelde vrijwilliger bij Betrekken bij Groen.  

 
5 Gemiddelde rapportcijfers  
 
Gemiddelde op een schaal van 1 tot 10 per organisatie 

 
 

Uit bovenstaande blijkt dat de vrijwilligers van het Amsterdamse Bos de hoogste rapportcijfers geven. Dit is wellicht 
voldoende reden om eens een bezoekje te brengen aan de vrijwilligers daar, om van te leren en te verbeteren bij 
PWN! 
 
In dit artikel is allen de deelrapportage van PWN in grote lijnen weergegeven. Wanneer je interesse hebt voor de 
gehele enquête kan men dat opvragen bij mij (marianne.snabilie@pwn.nl). 
 
Marianne Snabilie 
 
 
 
 
 
 

Organisatie Hoe 

tevre-

den 

ben je 

over 

je 

werk-

zaam-

he-

den? 

Hoe 

tevre-

den 

ben je 

over 

de 

moti-

vatie? 

Hoe te-

vreden 

ben je 

over de 

begelei-

ding? 

Hoe 

tevre-

den ben 

je over 

de 

waarde-

ring? 

Hoe tevre-

den ben je 

over de 

samenwer-

king? 

Hoe tevre-

den ben je 

over de 

randvoor-

waar-den en 

de facilitei-

ten? 

Hoe tevre-

den ben je 

over de ont-

wikkelmoge-

lijkheden? 

Welk rapport-

cijfer zou je 

geven voor je 

vrijwilligers-

werk? 

Landschap 

Noordholland 
7,97 7,98 7,51 7,39 7,82 7,08 7,15 7,60 

  
Goois Na-

tuurreservaat 
8,03 8,07 7,55 7,56 7,95 7,17 7,00 7,72 

IVN Noord-

Holland 
8,03 8,07 7,13 7,37 7,67 7,17 7,00 7,52 

PWN 7,98 8,13 7,62 7,55 7,67 7,33 6,96 7,65 
Staatsbosbe-

heer 
8,03 8,11 7,41 7,38 7,76 7,18 6,77 7,56 

Waternet 8,05 8,24 7,46 7,49 7,41 7,23 6,81 7,47 
Amsterdamse 

Bos 
8,36 8,55 8,09 8,00 8,55 7,82 7,45 8,09 

Zelfstandige 

vrijwilligers-

groep 

7,80 7,93 7,20 7,13 7,59 6,85 6,81 7,40 

Totaal 7,99 8,08 7,47 7,43 7,73 7,17 6,94 7,59 
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Werken in en aan de duinen  
Beheerseizoen gestart: Nieuwe kansen voor de natuur  
  
In de laatste week van september is PWN gestart met beheerwerkzaamheden in het Nationale Park Zuid-
Kennemerland. In de komende maanden zullen ook een aantal beheerwerkzaamheden plaatsvinden in het 
Noordhollands Duinreservaat. De werkzaamheden zijn nodig omdat onze voedselarme duinen dichtgroeien. 
Het tempo waarmee de duinen dichtgroeien past niet bij een natuurlijk ouder wordend duin en is het gevolg 
van invloeden van buitenaf, zoals de aanplant van productiebossen, wateronttrekking en luchtvervuiling. 
Het beheer van PWN is erop gericht om deze onnatuurlijke invloeden zoveel mogelijk te vertragen en waar 
mogelijk zelfs te herstellen. Zo houden we de duinen gezond en veerkrachtig.  

 
Geclusterde aanpak 
PWN voert elk jaar werkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat en het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Dit jaar zijn de werkzaamheden georganiseerd in clusters. Dit is nieuw ten opzichte van vorige ja-
ren. De clusters bestrijken een afgebakend gebied met een aantal, soms zeer diverse, maatregelen. Boswachters 
zullen je, waar dat relevant is, in meer detail informeren. Over de werkzaamheden kun je ook informatie vinden op 
de website (www.pwn.nl/werkenaandeduinen). Mocht je vragen krijgen van bezoekers, dan kun je naar de website 

verwijzen.  
 

Het Heilige Land  
Cluster Het Heilige Land in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft een oppervlakte van ongeveer tien hecta-
re. Op de open plekken die PWN creëert met de kap van twee aangeplante dennenbossen kan het zand weer gaan 
stuiven. Dit doet PWN niet zomaar. De bossen staan op paraboolduinen. Door op deze toppen duingraslanden en 
kleinere stuifkuilen aan te leggen brengt PWN de dynamiek terug in het duin. Een dun laagje zand kan vanaf de 
toppen het gebied in waaien, verzuring van de grond wordt voorkomen en het duin is veerkrachtiger tegen invloe-
den van buitenaf. Al na één seizoen grijpen de eerste typische duinplanten hun kans. De zogenaamde pioniers. De 
rest zal daarna snel volgen. Duinsoorten zoals het duinviooltje en wilde tijm, maar ook vogels en vlinders zoals de 
duinparelmoervlinder, de eikenpage en de tapuit komen terug in het gebied. Het Heilige Land wordt ook opge-
schoond van woekerende exoten. De bij jullie welbekende Amerikaanse Vogelkers is hier een sprekend voorbeeld 
van. Aangeplante dennenbossen die blijven staan worden toekomstbestendig gemaakt door ze te dunnen. Deze 
bossen kunnen zich langzaam omvormen naar een meer natuurlijk bos met ook loofbomen en een onder begroeiing 
welke past in het landschap.  
 
Gedurende de werkzaamheden is een pad dat midden door het werkgebied loopt afgesloten vanaf oktober tot me-
dio november. Dit doet PWN om onveilige situaties te voorkomen. De blauwe wandelroute krijgt deze periode een 
kleine omleiding. Het ruiterpad dat loopt van ingang Koevlak naar strandopgang Parnassia is deze periode ook af-
gesloten. 
 
Uitbreiding van de begrazing  
Omdat er in het Noordhollands Duinreservaat geen natuurlijke grazers meer rondlopen, brengen we hen, als na-
tuurbeheerder, terug in het duin door Schotse hooglanders en Exmoor pony’s uit te zetten. De uitbreiding vindt 
plaats ter hoogte van Castricum en Heemskerk. Begrazing is niet nieuw in dit gebied. PWN beheert het gebied al 
sinds 2007 met grote grazers, de begrazing zal nu iets anders worden vormgegeven. We kiezen ervoor om geen 
kleinere compartimenten, maar juist om meer en grotere delen in begrazing te nemen. Deze vorm van beheer levert 
een landschap op met meer diversiteit en meer geleidelijke overgangen. De positieve effecten van begrazing zijn 
sterker naarmate de begrazing plaatsvindt op grotere oppervlakten. Lange tijd is de begrazing van het gebied uitge-
voerd door het konijn, maar ook deze grazer is helaas nagenoeg verdwenen. Het totale gebied waar begraasd gaat 
worden bedraagt 1041 ha. 

 
Op de begraasde plekken komt meer ruimte voor oorspronkelijke vegetatie. Het duin behoudt zijn prachtige open 
karakter en we voorkomen dat het duin helemaal dichtgroeit. Ook in het bos zetten we grazers in. Daar zorgen zij 
ervoor dat het op plekken open blijft en dat ontkiemende bomen willekeurig en niet meer op rijtjes staan. Onder 
sommige ijle boomkronen kunnen zelfs bloemrijke bosweiden ontstaan, terwijl andere plekken dicht begroeid blij-
ven. Soorten die door begrazing weer meer kans krijgen in het bos en de boszomen zijn: Keizersmantel, oranjetip, 
argusvlinder, grote lijster en bosviooltje.   

 
Jade Hurkmans,  
Marketing- en communicatieadviseur PWN  
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Varia 
 
De redactie heeft weer een poging gedaan om leuke feitjes en wetenswaardigheden te verzamelen. 
 
Eerste vondst van de Aziatische hoornaar in Nederland 
EIS Kenniscentrum Insecten 
19-SEP-2017 - Op 17 september zette Ron van der Roer enkele foto’s van een Aziatische hoornaar op Waarne-
ming.nl. Hij vond de versufte wesp op het pad langs zijn moestuin in Dreischor (Schouwen-Duiveland). De determi-
natie werd bevestigd en hiermee is dit de eerste zekere vondst van deze soort in Nederland. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of de soort hier al gevestigd is.  
De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is opgenomen op de Unielijst van de EU-exotenverordening, omdat ze 
schadelijk is voor honingbijen en inheemse insecten. Het menu van deze wesp bestaat namelijk voor een fors deel 
uit honingbijen. Imkers vrezen deze nieuwe bedreiging voor de toch al veelgeplaagde honingbijen. Er circuleren 
nogal wat sensatieverhalen over hoornaars op het internet, maar zowel de Aziatische als de Europese hoornaar zijn 
normaal niet agressief. Alleen als hun nest verstoord wordt kunnen ze mensen aanvallen.  
De Aziatische hoornaar komt van oorsprong voor in Azie en is van daaruit per ongeluk in Europa geïmporteerd. In-
middels komt de soort op vele plekken voor in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Duitsland en ook uit België zijn 
er al diverse meldingen. In 2016 werd de Aziatische hoornaar voor het eerst in Engeland gevonden. Gezien de ge-
stage noordwaartse opmars in Europa was het dus een kwestie van tijd voordat ze in Nederland zou opduiken. 
Lees het artikel verder op: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23764 
 
Buxusmot slaat toe! 
De Vlinderstichting 
18-SEP-2017 - Iedereen die ten zuiden van de lijn Alkmaar-Winterswijk buxus in de tuin heeft staan, kent de buxus-
mot inmiddels, een prachtig gekleurde micronachtvlinder. Dit jaar is de soort explosief toegenomen en zijn veel 
buxusstruikjes geëindigd in de groencontainer. Net tien jaar na de eerste melding is hij in een groot. 
In 2006 werd in Duitsland de eerste buxusmot (Cydalima perspectalis) voor Europa gemeld. Waarschijnlijk was de-
ze meegekomen met een zending buxus vanuit Japan. In het volgende jaar, 2007, waren er ook twee vondsten in 
Nederland, in het westelijk rivierengebied bij Sleeuwijk. In 2008 waren er geen meldingen, maar in 2009 was hij uit-
gebreid rond Sleeuwijk en was er een waarneming in Losser, in Twente. In 2010 breidde de soort zich vanuit de 
eerste vestiging uit naar Hellevoetsluis en Spijkenisse in het westen en naar Geldermalsen in het oosten. Ook in 
Beek (Limburg) werd er een gezien. De jaren erna ontstond, naast de haard in het westelijk rivierengebied, ook een 
duidelijke concentratie in Midden-Limburg. Vanaf 2015 is er sprake van een sterke toename en worden grote delen 
van Zuid-Nederland bevolkt. In 2016 en 2017 ging deze trend versneld door en dit jaar zijn er meldingen uit bijna 
900 verschillende kilometerhokken. 
Lees het verhaal verder op: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23755 
 
Van herintroductie tot beverbeheer 
ARK Natuurontwikkeling 
17-SEP-2017 - De terugkeer van de bever in Limburg is een groot succes. Al heeft uitbreiding ook een keerzijde: op 
sommige plekken zijn bevers niet gewenst. Dat vraagt om een aanpassing in onze omgang met de Limburgse be-
ver. Op 11 september 2017 heeft de provincie Limburg ingestemd met een aanpassing op het Faunabeheerplan. 
Deze maakt het mogelijk dat probleembevers in het uiterste geval gedood kunnen worden.  
Deel deze pagina  
Iets meer dan twintig jaar geleden doken de eerste bevers in Limburg op, na ruim tweehonderd jaar afwezigheid. 
Het ging om exemplaren afkomstig uit Duitsland. Hun aantal was te klein en onderlinge afstand te groot om binnen 
afzienbare tijd een levensvatbare populatie te vormen. Daarom werd tussen 2002 en 2004 een dertigtal bevers bij-
geplaatst. Leefgebied was er door beekherstel en natuurontwikkeling in het Maasdal voldoende. Inmiddels is de 
bever met meer dan 600 exemplaren terug in vrijwel heel Limburg. In natte, bosrijke natuur vervult hij een sleutelrol. 
Daarbuiten doet zijn succesvolle terugkeer stof opwaaien. Dat stof heeft aangezet tot nadenken over een volgende 
stap: beverbeheer. 
 

20 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23764
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23755


2121 

 

 

TOP                                HOME 

 
De bever en zijn sleutelrol in de natuur (Bron: Jeroen Helmer) 
Lees verder op: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23760 
 
Nu in Zoogdier: Waar zijn de wezels? 
 
Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging. 
We weten erg weinig over het actuele voorkomen van wezel, bunzing en hermelijn. Een nieuwe onderzoeksmetho-
de van de Werkgroep Kleine Marterachtigen gaat hier verandering in brengen. In de zojuist verschenen uitgave van 
het tijdschrift Zoogdier is een artikel gepubliceerd over onderzoek naar deze soorten.  
2014 was een piekjaar voor woelmuizen, en op sommige plaatsen was er sinds jaren zelfs weer sprake van een 
heuse muizenplaag. Niet iedereen was er blij mee, maar het bleek goed te zijn voor de kleine marterachtigen wezel, 
hermelijn en bunzing. Van nature meedeinend op de muizencyclus lieten deze soorten een opleving zien in het aan-
tal waarnemingen. Toch bestaat nog steeds het vermoeden dat het structureel niet zo goed gaat met deze kleine 
roofdieren, zowel in Nederland als elders in Europa. 

 
Hermelijn (foto: Annie Keizer) 
In vergelijking met wat men vroeger van ze zag, lijken ze tegenwoordig veel dunner gezaaid te zijn. Vooral de her-
melijn lijkt in verspreiding achteruit te gaan en naar de nattere natuurgebieden te worden verdrongen. Het ogen-
schijnlijke gebrek aan kleine marters op veel plaatsen kan verscheidene oorzaken hebben. Het is echter niet ge-
makkelijk om onderzoek naar ze te verrichten, gezien hun complexe populatie-ecologie en heimelijke leefwijze. 
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Mediaboekservice meld weer nieuwe boeken: 
Orchideeën van Europa 
Speciaal bewerkt voor Nederland en België 

 
Bo Mossberg & Henrik Ærenlund Pedersen 
Onze wilde orchideeën in prachtige aquarellen. 
 
Dagvlinders 
Veldgids voor Europa en Noordwest- Afrika 

 
Tom Tolman & Richard Lewington 
Compleet geactualiseerd en in een nieuwe uitvoering! 
Kijk op de website voor meer mooie nieuwe boeken. 
https://mediaboek.nl/ 
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Bericht van vogelbescherming 
Door Ruud van Beusekom  
 
Wulpen en grutto’s in de problemen 
Geplaatst op 31 augustus 2017  
De jodelende baltsroep van de wulp is steeds minder te horen, zowel in Nederland als daarbuiten. Maar ook zijn 
naaste verwanten doen het niet best. Recent onderzoek laat zien dat wereldwijd vrijwel alle Numeniini – de weten-
schappelijke naam voor wulpen en grutto’s – sterk bedreigde vogels zijn. Twee soorten zijn waarschijnlijk al uitge-
storven! 
Grote steltlopers die wijdverspreid voorkomen 
De Numeniini is een onderfamilie van de familie van de snippen en strandlopers, waartoe onder andere alle soorten 
wulpen en grutto’s behoren, maar ook de Bartrams ruiter uit Amerika. Dus ook onze vertrouwde wulp, regenwulp, 
grutto en rosse grutto vallen eronder. 
Het zijn over het algemeen grote steltlopers, die wijdverspreid over de wereld voorkomen. Ze broeden op het noor-
delijk halfrond op graslanden en toendra’s om na de broedtijd naar allerlei typen wetlands te trekken, vaak naar de 
kust en soms naar de meest afgelegen gebieden van het zuidelijk halfrond. Er zitten extreme langeafstandtrekkers 
bij, zoals de rosse grutto. Die is zelfs wereldrecordhouder van de langste non-stop trekvlucht. Uit onderzoek met 
satellietzenders is gebleken dat rosse grutto’s uit de broedgebieden van Alaska in één keer naar Nieuw-Zeeland 
trekken. Een reis van 11.000 kilometer, waar ze acht dagen over doen! 
Nieuwe studie: meest bedreigde vogels ter wereld 
Wellicht komt het omdat ze zo wijdverspreid voorkomen, en vaak nog steeds in grote groepen, dat deze onderfami-
lie toch een beetje over het hoofd zijn gezien door natuurbeschermers. Want uit een recente studie blijkt dat deze 
groep tot de meest bedreigde vogels van onze planeet behoren. 
De studie, die in samenwerking tussen de Royal Society for Protection of Birds (RSPB), de British Trust for Ornitho-
logy (BTO) en de International Wader Study Group (ISWG) tot stand is gekomen, is gepubliceerd in het tijdschrift 
Bird Conservation International. Belangrijk onderdeel ervan is het deskundigenoordeel – van meer dan honderd ex-
perts – over de bedreigingen op de trekwegen van alle soorten wulpen en grutto’s. Hun conclusie: zeven van de 
dertien soorten zijn bedreigd met uitsterven. Dit is meer dan de helft. 
Lees het artikel verder op  
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2288&utm_source=VDsept17&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=VD-september2017 
 
  
 
BLOEIENDE DUINEN 

 
 
Een prachtig boek over de 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 
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zijn. Het is een groot project, waarbij tientallen duinliefhebbers, wetenschappers en instanties betrokken zijn. Ook 
u kan een bijdrage leveren! 
Voorintekenen 
Via voorintekening reserveert u alvast één of meerdere boeken. Zo bent u verzekerd van uw eigen exemplaar en 
kunnen wij met uw bijdrage het project realiseren. 
 
Werk mee 
Bent u duinkenner, schrijver, fotograaf of illustrator? Weet u veel van een van de onderwerpen (soorten, gebieden, 
thema's)? Laat van u horen. 
Met uw hulp laten we 'Bloeiende duinen' uitgroeien tot een spectaculair mooi en informatief boek. 
Voor deze stappen hebben we uw hulp hard nodig! 
Naar groot A4-formaat 
Met mooi artistimpression-werk en heldere infographics  
Tegen een betaalbare consumentenprijs (max. € 29,50) 
Met extra foto's en teksten door sponsoring op maat 
Duurzaam, kwalitatief goed gebonden boek  
Extra promotionele ondersteuning tijdens de introductie  
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 tegen-
komen. Elke duinplant heeft verrassende relaties met andere soorten (o.a. vlinders, grazers, paddenstoelen). We 
brengen 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! 
Verkrijgbaar eind 2018, begin 2019 
Alle Nederlandse duingebieden in één boek 
Van Rottumeroog in het noorden tot het Zwin in het uiterste zuiden. 
Praktische tips over de mooiste plekken langs de kust 
Een handige 'reisgids' waarmee je zelf de mooiste plekken kunt ontdekken. 
Actuele onderzoeksresultaten en inzichten 
Verrassende inzichten over de effecten van herstelprojecten en natuurbeheer. 
Voor meer informatie zie: http://www.bloeiendeduinen.nl/ 
 
De redactie 
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Deze keer een mooie bijdrage in de fotohoek van Marlouk Alders. 
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