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Voorwoord 
 
Op het moment dat ik dit schrijf komen de feestdagen al weer heel erg dicht-
bij, te beginnen met de Sinterklaasviering. De winter is een periode van 
ogenschijnlijke rust in de natuur, maar voor ons, Nederlanders, is het zo on-
geveer de drukste periode van het jaar. En daarnaast voor mij persoonlijk 
vallen zo ongeveer een derde van alle verjaardagen in de familie in deze 
herfst en wintermaanden. Inclusief die van mijzelf. Het betekent een strakke 
organisatie thuis, gesleep met boodschappen, logeerbedden in orde maken, 
de boel weer eens flink opruimen en schoonmaken etc. etc. 
Daarnaast ben ik 1 oktober jl. overgestapt naar een andere functie bij PWN. 
Weg bij Natuur, maar nu leidinggevende bij de afdeling Bedrijfsvoering, waar 
ik me mag bezighouden met de fantastische mensen die werken in het Faci-
litair Beheer en Management Ondersteuning. Een behoorlijke overgang en 
een stevige uitdaging. Niet meer naar ‘t Krocht en De Hoep, maar naar het 
hoofdkantoor in de Velserbroek. Een geheel eigen biotoop in een kantoor-
landschap. 
En de natuur blijft onder al deze veranderingen en drukte gewoon haar heer-
lijke rustige zelf, ook al vinden er regelmatig werkzaamheden plaats in de 
duinen. Des te meer besef ik de waarde van die prachtige duinen, waar een 
mens weer een beetje bij kan komen en alles los kan laten.  
Ik wens de redactie heel veel inspiratie en veel artikelen toe, voor en door de 
vrijwilligers. En natuurlijk aan iedereen de allerbeste wensen en heel veel 
natuurgeluk in 2018. 
 
Marianne Snabilie 
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10 jaar wisenten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
 
Op 11, 12 en 13 oktober jl is het tweede lustrum gevierd van het wisentproject in het Kraansvlak, onderdeel 
van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Op 11 oktober was er een nationaal symposium en op 12 en 13 
oktober waren de internationale gasten aan de beurt. 
Doel van de symposia was tweeledig. Enerzijds om, zowel op nationaal als internationaal niveau, de jaarlijkse 
uitwisseling van ervaringen tussen de diverse (wisent)beheerders over geheel Europa voort te zetten. Ander-
zijds werd er vooral ook gekeken wat 10 jaar wisenten in het Kraansvlak aan ervaring en onderzoekresultaten 
heeft gebracht. 
 
Jarenlange voorbereiding door de initiatiefnemers ARK Natuurontwikkeling, Duinbehoud, Kritisch Bosbeheer 
en terreinbeheerder PWN, leidde in 2007 tot het loslaten van één wisentstier en twee koeien in het Kraans-
vlak. Doel van het project was om inzicht te krijgen hoe de wisent door begrazing een bijdrage kon leveren 
tegen de toenemende  verruiging en het dichtgroeien van de duinen. Verder had de introductie van deze 
prachtige dieren tot doel om kennis en ervaring op te doen met het beheer, de ecologie in natuurlijke omstan-
digheden, de interactie met andere grote grazers en het samengaan met recreanten. Het Kraansvlak was 
destijds het enige gebied in Europa waar de wisentkudde niet werd bijgevoerd. 
Het project in het Kraansvlak moest  ook een aanzet gaan geven aan de herintroductie van de wisent    in 
Nederland. Vorig jaar is dat in ieder geval gelukt op de Veluwe en in de Maashorst. De kudde in de Maas-
horst bestaat voor een belangrijk gedeelte uit wisenten die in het Kraansvlak zijn geboren  en hebben ge-
leefd. 
 
De wisent is momenteel het grootste landzoogdier van het Europese continent. Recent DNA onderzoek heeft 
aangetoond dat de wisent rond 12000 jaar geleden is ontstaan uit hybridisatie (soort van kruising) tussen de 
inmiddels uitgestorven steppewisent en de oeros. De nieuw ontstane soort bleek goed bestand te zijn tegen 
koudere klimaten en kon dus overleven in het gebied van de noordelijke breedtegraden. 
De steeds groter wordende druk van de mens  was er de oorzaak van dat de wisent zijn toevlucht moest 
gaan zoeken in beboste gebieden, waar minder goede leefomstandigheden zorgden voor een vermindering 
van conditie en als gevolg daarvan, getalsmatig minder wisenten. Verdere ontbossing en nog meer druk ver-
oorzaakt door de mens resulteerde uiteindelijk tot het uitsterven van de wisent in het wild in de twintigste 
eeuw. 
 
Wisenten waren door hun zeldzaamheid verheven tot  waardevolle koninklijke geschenken aan diverse insti-
tuten in Europa. Uiteindelijk leidde dat tot de herintroductie van wisenten in het Poolse Bialowieza gebied. 
Dat gebeurde in 1952. Wilde populaties worden momenteel als bosbewoners beheerd, ondanks de uitkom-
sten van diverse studies naar voedselpatronen en gedrag waaruit blijkt dat de wisent veel meer een grazer is 
die in open en grasrijke gebieden thuishoort. 
Het succes van de wisent zou borg moeten kunnen staan om de populaties in een beschermde omgeving te 
laten leven en te vrijwaren van gevaren die door de mens worden veroorzaakt. Niets is echter minder waar. 
Doordat de dieren vaak in bossen leven waar te weinig goede voeding is te vinden, gaan ze logischerwijs op 
zoek naar betere voeding en die vinden ze dan in landbouwgebieden. Dat levert weer schade op bij de boe-
ren en zo is het cirkeltje rond en worden er helaas weer wisenten afgeschoten. Het huidige politieke klimaat 
in Polen levert ook niet direct een bijdrage aan het tegengaan van dit soort kwalijke effecten. Zelfs in Duits-
land gaan stemmen op om wisenten uit gebieden te verwijderen om schade aan private gebieden tegen te 
gaan. Een alarmerende ontwikkeling.  
Toch is er hoop voor de toekomst. In Tsjechië en Roemenië zet men zich in voor herintroductie  van wisenten 
in respectievelijk voormalige militaire gebieden en ongebruikte hooglandweiden. De opgedane ervaringen 
van 10 jaar wisenten in het Kraansvlak kunnen meehelpen om die herintroductie verder mogelijk te maken. 
 
Het Kraansvlak is een gevarieerd duingebied met relatief weinig bos en had, net als veel andere Nederlandse 
duingebieden, last van hoge stikstofdispositie en een gebrek aan konijnen. Tussen 2003 en 2007 werd het 
gebied begraasd door 15 Hooglanders en 12 Konik paarden. Zij waren niet in staat om de uitbreiding van 
struiken in het gebied voldoende tegen te gaan. Wisenten zouden kunnen helpen de verruiging tegen te gaan 
door struiken te eten en door het nemen van zandbaden. Eerder onderzoek heeft hier uitgewezen dat de 
paarden nauwelijks houtachtigen eten. Zij beperkten zich voornamelijk tot grassen, zegges en wat kruidachti-
ge planten. Hooglanders en wisenten eten, met name in de winterperiode, wel kardinaalsmuts e.d. 
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Al vanaf het begin bleek dat de wisenten heel vaak in het open (gras)land vertoefden en in bepaalde perioden 
een voorkeur hadden voor het bos. Sinds juni 2016 delen de wisenten, de Konik paarden en de Schotse 
Hooglanders het Kraansvlak en alle drie vertoonden een grote voorkeur voor het loofbos in de herfst, de win-
ter en het voorjaar. In de zomer bezoeken ze meer het open land en het struweel. Naaldbossen worden, be-
houdens tijdens de winterperiode, vermeden. Kardinaalsmuts is zo goed als verdwenen in het Kraansvlak en 
ook de duindoorn is in aantal significant afgenomen. Dit laatste wordt niet door vraat veroorzaakt, maar door 
betreding. Wisenten eten niet of nauwelijks duindoorn. Sinds de komst van de wisenten in het Kraansvlak is 
het aantal stuifkuilen vermeerderd. Wisentstieren en koeien verzorgen hun huid door het hele jaar door, zand-
baden te nemen. Hooglanderstieren doen dit alleen tijdens de bronstperiode. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat: 

De wisent heeft gezorgd voor het verhogen van variatie in de structuur van de vegetatie. Er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat de wisenten het dichtgroeien van het gebied hebben afgeremd en op sommige inten-
sief bezochte delen zelfs hebben gezorgd voor een meer open terrein; 

Wisenten zorgen voor verstuiving van zand; 
Het Kraansvlak draagt bij aan de bescherming van de wisent. Sinds het begin zijn in totaal 29 kalveren 

geboren en deze aanwas is deels gebruikt om wisenten elders (Maashorst en twee gebieden in Span-
je) te introduceren;  

 
 
De wisent gedijt goed in (half)open landschap. En kan jaarrond voor zijn eigen voedselvoorziening zorgen; 
Wisenten kunnen zowel actief als passief op mensen reageren. Bij passief gedrag blijven ze liggen of 

staan en wordt de mens wel in de gaten gehouden. Passieve reactie zal in het open veld eerder wor-
den vertoond dan in het bos of struweel. In bos of in struweel hebben de dieren de mens waarschijnlijk 
later in de gaten en kunnen ze ook minder makkelijk weglopen.  Dat betekent niet dat het beter is om 
de dieren ongezien te benaderen. Integendeel, want door een schrikreactie kan onvoorspelbaar ge-
drag worden veroorzaakt. Wordt de afstand tussen mens en dier minder dan 50 meter, dan zal eerder 
een actieve reactie volgen;  

Als recreanten zich aan de regels houden, dan is de kans op problemen zeer laag. De kudde in de Maas-
horst reageerde vaker geïrriteerd dan de kudde in het Kraansvlak. Mogelijk ligt dit ten grondslag aan 
de veel langere gewenningsperiode van de dieren in het Kraansvlak dan in de Maashorst. De wisen-
ten daar moesten nog wennen aan het gebied en aan elkaar en daardoor was de confrontatie met re-
creanten wellicht iets te snel gekozen.     
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Als dieren worden uitgeplaatst, dan wordt terdege rekening gehouden met de sociale structuur van de kudde. 
Wisenten leven in familiegroepen van oudere koeien, hun dochters en jongvolwassen stieren. Oudere stieren 
sluiten zich aan bij de groep tijdens de bronst. Als er stieren moeten worden verplaatst is het de beste optie 
om jongvolwassen dieren te verplaatsen, omdat zij, net als in het wild, aansluiting zoeken bij niet-verwante 
dieren. Verplaatsen van een groep waarbinnen directe familieverbanden bestaan is een goede manier geble-
ken om de stress tijdens het transport tot een minimum te beperken en snel te kunnen wennen aan de nieuwe 
leefomgeving. 

 
 
Jan Jaap Moerkerk   
 
 
 
 

Oranje stippen 
  
Als u zich heeft afgevraagd waarom er zoveel bomen naast de fiets- en wandelpaden met een oranje stip op 
de bast waren gemarkeerd, dan geeft het onderstaande bericht uitsluitsel. 
Naast schone natuur is de veiligheid voor de circa zeven miljoen bezoekers per jaar een belangrijk uitgangs-
punt in het beheer van PWN. PWN voert continu boomveiligheidsonderzoeken uit om risico’s in het duin te 
vermijden. In 2017 zijn alle bomen langs de verharde wegen en parkeerplaatsen onderzocht. Bomen die niet 
door de keuring kwamen zijn gemerkt met een oranje merkteken en zijn gekapt. 
 
Recreatie in het duin 
PWN beheert 7.300 hectare natuurgebied tussen Zandvoort en Bergen: het Noordhollands Duinreservaat, het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en landgoed Marquette. PWN wil zoveel mogelijk mensen laten genieten 
van de natuur. Het veilig houden van de wandel- en fietsroutes in het duin heeft in 80% van de gevallen geen 
grote gevolgen voor de beleving vanaf de weg. In de meeste gevallen komt de tweede rij bomen meer in het 
zicht te staan en zullen jonge bomen de vrijgekomen plaatsen innemen. 
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VTA methode 
De methode die PWN gebruikt voor de onderzoeken heet ‘Visual Tree Assessment’ (VTA). Bomen worden ge-
controleerd op de aanwezigheid van schimmels, dode takken, holtes en rot. Dood hout aan zogenoemde 
‘toekomstbomen’ wordt weggezaagd door hoogwerkers. Afhankelijk van de locatie worden dode bomen langs 
de weg omgeduwd zodat ze niet óp de weg kunnen vallen. Bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid 
worden gekapt en verwijderd uit het duin. 
Op het eerste oog heel gezonde bomen, vallen toch ten prooi aan de zaag. 
Bij de ingang Bleek en Berg stond een prachtige beuk. Toch gemarkeerd. De boom leek zo gezond als een vis. 
Onderstaande foto's vertellen echter het echte verhaal. De eerste foto toont de voorkant van de boom en de 
tweede foto laat zien wat er zich aan de achterkant afspeelde. 
 
 
 
Aan de voet van de stam ziet u de restanten van honingzwammen. Deze beuk was helaas (letterlijk en figuur-
lijk) ten dode opgeschreven en is daarom uit het straatbeeld verdwenen.  
Dank aan boswachter René van der Aar voor de informatie en de foto's. 
Jan Jaap Moerkerk 
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Vrijwilligers bij PWN  
 
Het beheer van de (duin)gebieden van PWN is ondenkbaar zonder de hulp en inzet van vrijwilligers. Per week 
zijn ruim 100 personen in de gebieden werkzaam om onder leiding van een aantal vaste PWN Natuurmede-
werkers onderhoud te plegen. Die werkzaamheden variëren van maaien, zagen, het verwijderen van overvloe-
dig aanwezig groen (Amerikaanse vogelkers, esdoorn, duinroos, mahonie e.d.) tot het vrijhouden van de pa-
den en het "ringen" van bijvoorbeeld abelen. 

 
 
Zoals gezegd, vrijwilligers werken van Bergen tot Overveen en iedere groep heeft zijn eigen structuur. 
Elke dinsdag werkt een groep van acht vrijwilligers in Heemskerk en werkt een ploeg van negen vrijwilligers 
tussen Bakkum en Egmond aan Zee.  
Op woensdag op de even weken werken er op Landgoed Marquette acht vrijwilligers. Terwijl er op de oneven 
woensdagen in Castricum gewerkt wordt door een ploeg van tien vrijwilligers. Elke week werkt er op woensdag 
een groep in Bergen, bestaande uit 12 vrijwilligers.  
Op donderdag werkt een groep van 11 man te Wijk aan Zee en zijn er twee vrijwilligers actief in Bergen.  
In regio Zuid werken 24 vrijwilligers op woensdag in Overveen en op donderdag steken negen vrijwilligers in 
Overveen de handen uit de mouwen. .  
Wat opvalt is het sociale karakter van zo'n ploeg. Samen lekker buiten in de natuur werken, gezond bezig zijn 
en dat alles in een harmonieuze omgeving met elkaar. Bakkie doen, samen lunchen en met elkaar bijpraten. 
Mensen met totaal verschillende achtergronden en vaak ook niet afkomstig uit 'het groen'. Men komt uit de 
dienstverlening, politie en IT, is gepensioneerd of nog steeds werkend. Je kunt het zo gek niet bedenken.  
Ik ben onlangs op bezoek geweest bij de "donderdagploeg" van Wijk aan Zee. 
Frank Wezenaar geeft sturing aan de ploeg, zorgt dat de keet op de goede plek staat en vertelt de ploeg wat 
over de te verrichten werkzaamheden. Normaliter kan hij ze rustig zelf laten werken en intussen zelf andere 
werkzaamheden uitvoeren. Een zelfsturend team dus met veel ervaring.  
Deze ploeg heeft afgelopen zomer een stuk duin "verlost" van flinke hoeveelheden esdoorns en was ten tijde 
van mijn bezoek drukdoende om flink wat duinroos te verwijderen om daarmee de grote grazers in staat te 
stellen om het best wel hoge gras aan te pakken. Als ik Hooglander of Exmoor zou zijn, zou ik mijn tong ook 
niet aan de doorns van de rozen gaan wagen! 
In het gebied tussen Wijk aan Zee en de weg van Bakkum naar Bakkum aan Zee grazen 100 Schotse Hoog-
landers en 11 Exmoor pony's. Aan de foto's is te zien dat in het gebied waar de vrijwilligers werken, voorlopig 
nog voldoende eten voor de beesten beschikbaar is. 
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Dank aan Cock Lammers, Frank Wezenaar en niet in de laatste plaats aan de leden van de "Wijk aan Zee"-
ploeg. 
Jan Jaap Moerkerk  

 
 
 

Archeologisch onderzoek bij Waterrijk in Egmond-Binnen 
 
Inleiding 
In de eerste weken van augustus is er door Hollandia archeologen op het terrein tussen Waterrijk en het Lio-
ba klooster aan de Heereweg te Egmond-Binnen een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens het herin-
richten van het terrein tot natuurgebied door de PWN in november 2016 waren er al talrijke vondsten gedaan. 
Met name uit de late middeleeuwen waaronder aardewerk, 
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maar ook munten, gespen en tal van andere metaalvondsten. Na overleg tussen PWN met het archeologisch 
bedrijf Hollandia leidde dit uiteindelijk tot het onderzoek van afgelopen augustus. Dit is een voorlopig verslag 
van de eerste bevindingen. Er is zoveel gevonden dat de definitieve rapportage nog even op zich laat wach-
ten. 
 
Eerste resultaten 
Er werden vele archeologische resten aangetroffen. Over het gehele terrein werden 375 sporen gedocumen-
teerd waaronder vele paalkuilen, greppels, kuilen en vijf tonputten. Hiervan lag het grootste deel aan de uiter-
ste westrand van het terrein, daar waar het terrein nog het meest intact is gebleven. De dichtheid aan sporen 
in de westhoek toont nog eens aan hoe intensief dit duingebied door de mens in gebruik is geweest. Dat het 
duingebied in de prehistorie, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen intensief bewoond werd weten we van 
de spaarzame onderzoeken die in het hart van het duingebied hebben plaatsgevonden. Op ieder plek, hoe 
klein ook, waar archeologen onder het jonge duinzand konden kijken, het duinzand dat het oude duinland-
schap bedekte sinds de 10e-12e eeuw, troffen zij sporen aan van akkers of nederzettingen. Dit was het geval 
bij de vele “kijkgaten” in de duinen bij Castricum toen op tal van locaties oude infrastructuur van PWN uit de 
duinen werd verwijderd, en helemaal bij het onderzoek van Groot Olmen in het Nationaal park Zuid-
Kennemerland waar binnen het 11 hectare groot afgeplagd terrein tientallen vindplaatsen tevoorschijn kwa-
men uit de vroege middeleeuwen (450-900 na Chr.). Behalve het prachtige natuurgebied dat door PWN be-
heerd wordt kan het bogen op een bijzonder rijk archeologisch bodemarchief. Het is de kunst om deze twee 
belangen in de toekomst te combineren. Het onderzoek bij Waterrijk kan beschouwd worden als een goed be-
gin daarvan. 
 
Touwbaan 
Zoals gebruikelijk kwamen de interessantste sporen tevoorschijn toen we dachten dat we bijna klaar waren. 
Uiteindelijk werd er een groot archeologisch vlak aangelegd, aanvankelijk met het doel een aangesneden 
structuur, bestaande twee rijen paalkuilen, compleet vrij te leggen. Aan deze structuur kwam echter geen ein-
de. Aan de zuidzijde liep deze het plangebied uit onder het hek richting Waterrijk, aan de noordzijde zag de 
betrokken PWN projectleider Niels Hogeweg met lede ogen toe hoe het nieuw gecreëerde duin weggegraven 
zou worden. Uiteindelijk begon het ook bij de archeologen te dagen dat het hier geen gewone plattegrond van 
bijvoorbeeld een schuur of boerderij betrof, maar iets bijzonders. En ondertussen lagen er twee lange struc-
turen vrij en tal van andere sporen. Het was duidelijk dat dit slechts het begin was van een veel groter en uit-
gestrekt gebied vol archeologische sporen dat zich waarschijnlijk tot ver buiten het plangebied uitstrekte. Om 
vast te stellen hoe groot de lange structuur was werd, precies in het verlengde daarvan, aan de noordzijde 
een smalle werkput aangelegd. En inderdaad, ook hier werden in het verlengde van de lange structuur in de 
zuidwesthoek vergelijkbare rijen met paalkuilen aangetroffen. Dat zou betekenen dat de structuur minimaal 
150 meter lang was! Daarop werd besloten de tussenliggende sporen, die goed beschermd lagen onder het 
duin en de oude bouwvoor, te laten liggen en niet de gehele structuur op te graven. Drone-opnames vanuit de 
lucht lieten nog iets opmerkelijks zien, namelijk dat het zand binnen de paalkuilen van de lange structuur veel 
schoner was, althans zonder roestvlekken, dan de zone erbuiten. Dit geeft aan dat het geheel overkapt is ge-
weest. Er wordt momenteel druk gespeculeerd over beide lange structuren. Een ding is al duidelijk. Hoewel de 
meeste vondsten en vele sporen zijn te dateren in de late middeleeuwen, zijn beide lange structuren jonger en 
vermoedelijk te dateren in de 16e-17e eeuw. De op dit moment meest aannemelijke verklaring voor de langste 
structuur is dat van een touwbaan. Hiervan zijn historische voorbeelden bekend, maar nog nooit is zo iets op-
gegraven. Vooralsnog is er ook niets gevonden op oude kaarten of te achterhalen via veldnamen. Het toont 
aan dat archeologie ook aan de historische periode veel toe te voegen heeft. Van Egmond-binnen is bekend 
dat het in de 17e eeuw aanzienlijk kleiner was dan Egmond aan Zee, dat een welvarend vissersdorp was. 
Voor de visserij waren netten nodig en dus veel touw. Aangezien de abdij na de 80-jarige oorlog een ruïne 
was geworden was er ook een belangrijke werkgever verdwenen. In een nabij gelegen opgraving zijn zoge-
naamde rootkuilen gevonden waarin vooral resten vlas en hennep zijn gevonden. Het lijkt erop dat de mensen 
van Egmond-binnen zich hadden toegelegd op industriële activiteiten met betrekking tot textielnijverheid en 
productie van touw. De minstens 150 meter lange touwbaan wijst op een tamelijk professionele wijze van pro-
ductie. In dergelijke touwbanen werd een wagentje getrokken dat het touw op spanning hield zodat verschil-
lende dunnere touwen getwijnd of in elkaar gevlochten konden worden om een stevig dik touw te vormen. 
Voor een dergelijke industrieel complex was schoon duinwater een vereiste.  
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Redactie:  Hieronder enkele afbeeldingen van een touwbaan, deze stond in Vlaardingen. 

  
 
 
Tot slot 
Terwijl men hier aan de binnenduinrand al woonde op het net opgestoven nieuwe duingebied vanaf de 10e 
eeuw en hier zeker tot aan de 80-jarige oorlog talloze boerderijen hebben gelegen die werden bestuurd vanuit 
de abdij, geven de twee lange structuren die op Waterrijk gevonden zijn een blik op een later, vroegindustrieel 
complex waar we tot nu toe voor Egmond geen weet van hadden. Na uitwerking van de vele gegevens zal er 
met het archeologische rapport over Waterrijk  een belangrijk geschiedenishoofdstuk kunnen worden toege-
voegd. Hiervoor moeten we nog even geduld hebben. 
 
Jan de Koning, 
Hollandia archeologen 
 
 
 

Over mos in het bos 
 
In de winter en het vroege voorjaar, wanneer het blad van de bomen is, zien we diverse mossen groeien en 
bloeien. Alleen dan is er voldoende licht op de bodem. 
Een mos is een plant die zich, net als varens, vermeerdert door sporen. Ze zijn echter eenvoudiger van bouw. 
Ze hebben stengels en bladen, maar geen echte wortels. Ze hebben wel iets wat erop lijkt. Het zijn stengels 
die zich veranderd hebben in wortelachtige aanhangsels, rhizoïden. Er zijn twee soorten mossen: bladmossen 
(Musci) en Levermossen (Hepaticae). Korstmossen behoren tot een andere soort. Dat zijn planten die zijn op-
gebouwd uit een samenwerking tussen een schimmel en een wier. 
Bladmossen vormen sporen in kapsels waar ze, na rijping, ofwel door een kleine opening met kracht uitgeslin-
gerd worden zoals bij Sphagnum of Veenmos, ofwel vrijkomen via vier spleten (Andreaea) of, zoals bij de 
meeste mossen, door een opening of mond die tevoorschijn komt, nadat het deksel is afgevallen. Op de grond 
ontwikkelen de sporen zich tot nieuwe planten. De plant bevat mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorga-
nen, die uiterst klein en vaak moeilijk te vinden, zijn. Soms zijn ze ook duidelijk zichtbaar, zoals de mannelijke 
organen bij Polytrichum-soorten. Mossen kunnen een- of tweehuizig zijn, kenmerken die van soort tot soort 
verschillen. 
Mannelijke voortplantingscellen verplaatsen zich via een uiterst dun waterlaagje op de plant naar de vrouwelij-
ke organen. Hoe vinden ze die? De vrouwelijke organen scheiden een chemische lokstof af. Vochtige omstan-
digheden zijn dus van belang voor de geslachtelijke voortplanting. Als de vrouwelijke organen eenmaal be-
vrucht zijn, ontwikkelt zich een sporenkapsel waarin zich sporen vormen. Bij bladmossen staan de bladen in 
spiralen of soms in twee rijen. 
Levermossen zijn ofwel plat en gelobd van bouw (thalleus) of hebben kleine bladen (folieus) in drie rijen. De 
levenscyclus is vergelijkbaar met die van bladmossen. Op de gelobde typen zijn mannelijke en vrouwelijke or-
ganen vaak duidelijk waarneembaar. Het kapsel verschilt van dat bij bladmossen, doordat het in vier kleppen 
openspringt, waardoor de sporen vrijkomen. 
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Zeer zeldzame mossen zijn recentelijk in de duinen ontdekt. Deze worden ook wel rode lijstsoorten genoemd. 
Ik noem  onder andere Rozetmos, Hakig kronkelbladmos en Flesjesroestmos. Alleen de laatste kwam in mijn 
boek Grassen, varens, mossen en korstmossen voor (Spectrum Natuurgids, Foto’s van Roger Phillips en Su-
zette E. Stumpel-Rienks). 

  
Rosetmos                                                                           Flesjesroestmos (afbeeldingen uit verspreidingsatlas BLWG) 

 
Flesjesroestmos Frullania tamarisci (L.) is een levermos van het folieuze type. Dum. Zeldzaam in de duinge-
bieden, behalve op Texel; in de bossen bij Putten vrij algemeen; ook in het Gelders district. Planten zowel dicht 
tegen boomstammen aangroeiend, als losser kruipend op heidetakjes of op de grond. Groter dan de vorige 
soort (Helmroestmos), met dichter vertakte, roodachtige of paarsbruine stengels. Bladen in twee rijen. Onder-
lob cilindervormig als een flesje, verborgen onder de bovenlob. Wortelbladen aanwezig. 
Hermine Smit 
 
Naschrift redactie: als er mensen zijn met foto`s van de genoemde zeldzame soorten willen we die graag plaat-
sen in de fotohoek. 
 
 
 

Egelopvang Haarlem 
 
Mijn naam is Irene Warmerdam, ik ben 49 jaar oud, en werk nu ruim 25 jaar bij PWN. 
In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij de Egelopvang Haarlem. Daar worden zieke en gewonde egels  opgevangen en 
(medisch) verzorgd, zodat ze na herstel weer uitgezet kunnen worden in de natuur. De Egelopvang heeft hiervoor 
een ontheffingsvergunning van de Provincie.  
De egel is een beschermde diersoort, en als opvang moet je voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Natuurbe-
schermingswet (de vervanger van de Flora- en Faunawet).  
Voordat ze echter weer uitgezet worden, gaan de egels eerst een tijdje herstellen in een “gesloten tuin”. De naam 
zegt het al: een fijne rommelige tuin, met genoeg groen, composthopen, heggen en verstopplekjes voor de egel, 
maar wel een tuin waar ze niet uit kunnen. Hier worden ze bijgevoerd, en kan de tuinhouder ze nog een tijdje in de 
gaten houden. Ze kunnen hier weer wennen aan het “vrije” egelbestaan, en doen u tegelijkertijd een plezier door uw 
tuin zoveel mogelijk slakken-, torren-, wormen- en rupsenvrij te houden. Als alles goed gaat, gaan ze daarna de na-
tuur weer in. En we mogen ze op mooie plekken uitzetten. In Bloemendaal, Overveen, en sinds kort ook op Land-
goed Keukenhof. 
Ook ik heb (tijdelijk) een egel in de tuin. Zijn naam is Gup. Hij is in oktober naar de opvang gebracht met een ge-
wond pootje en een ontstoken bek. De ontsteking is door de dierenarts verholpen, en één van zijn tenen is, helaas, 
geamputeerd. Hij loopt echter weer prima op het pootje en hij kan ook weer goed eten. Het is een mooi mannetje, 
die het de afgelopen weken heel druk heeft gehad met eten en het maken van een nest onder de struik. 
  
 
Egels hebben een hekel aan regen, en na alle regen van de afgelopen tijd heeft hij toch maar besloten om in één 
van de egelhokken te gaan wonen. Het is zo grappig om te zien hoe hij al die blaadjes naar het hok sleept en die 
vermengt met de krantensnippers die al in het hok lagen. Hij doet het overigens ook prima als slakkenverdelger.  
Gup gaat nu in winterslaap en als hij in het voorjaar wakker wordt en zijn gewicht is weer op peil, gaat ook hij de na-
tuur weer in. In mijn tuin komt er dan weer een andere egel om aan te sterken. En niets is leuker dan op een mooie 
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avond in de schemering of na zonsondergang in je tuin te zitten 
(egels zijn nachtdieren) en te kijken en vooral te luisteren naar één 
of meerdere egels, die hun ronde door de tuin maken, en daarbij 
snuffelen, knorren, en vooral smakken.  
In deze tijd van het jaar gaan de volwassen egels in winterslaap 
(afhankelijk van het weer en het voedselaanbod). Ook in de op-
vang en de tuinen. Ze gaan in winterslaap om de kou en voedsel-
gebrek te vermijden. Om de winterslaap te overleven moet een 
egel minstens 650 gram wegen. Alleen de kleintjes (geboren in dit 
jaar) gaan later in winterslaap. Zij blijven zoeken naar voedsel om-
dat ze nog te licht zijn. U doet ze dan ook een groot plezier door in 
uw tuin een bakje met kattenbrokjes (alleen kip, geen vis!) en een 
schaaltje water neer te zetten, bij voorkeur in een voerhok, zodat 
de buurtkatten er niet bij kunnen. Geef een egel nooit melk, hier 
kunnen ze dood van gaan. U kunt ze wel extra verwennen met een 
kippenpootje, een gekookt ei, en wat levende meelwormen.  
De egel slaapt niet van de één op de andere dag en kan tijdens de 
winterslaapperiode kort wakker worden om nog iets te eten om 
daarna weer verder te slapen. De egel verlaagt zijn/haar lichaams-
temperatuur van 35,5 naar 5 graden, de hartslag daalt van 180 
naar 9 slagen per minuut en de ademhaling van 45 naar 3 per mi-
nuut. De egel ligt stijf opgerold. Hij is niet dood want een dode egel 
ligt uitgestrekt. Stoor een egel in winterslaap niet, plotseling wak-
ker moeten worden kan hem fataal worden. Tijdens de winterslaap 
verliest een egel ongeveer 25% van zijn lichaamsgewicht (ik ben 
er jaloers op!!). In de periode maart/april (afhankelijk van het weer) 
worden egels weer wakker. Ze doen dan hun best om hun li-
chaamsgewicht weer op peil te krijgen.  
Voor meer informatie over de egel en de Egelopvang Haarlem, en 
wat u kunt doen als u een zieke of gewonde egel vindt, zie onze 
website www.egelopvanghaarlem.nl of kijk op onze facebookpagi-
na. Ook vind u hier tips om uw tuin egelvriendelijk te maken. 
Irene Warmerdam 
 
 
 

 
 

Aanleg Ecoduct Duinpoort  
 
Zoals in Nieuwsbrief nummer 45 al is vermeld, is de bouw van het ecoduct over de spoorlijn Overveen-Zandvoort 
inmiddels in volle gang.  
 
 
Prorail werkt volgens onderstaande planning. Strukton is de uitvoerder en PWN zorgt voor de begeleiding op het 
gebied van Ecologie. 
 
Planning 
september 2017 Afvangen hagedissen / konijnen 
oktober 2017 Verwijderen begroeiing & aanleg werkweg 
november en december 2017 Aanleg landhoofden 
januari 2018 Betonwerk 
februari en maart 2018 Plaatsen liggers en afbouw dek 
april en mei 2018 gebiedsinrichting 
juni 2018Opruimen & opleveren 
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Omdat de mogelijkheden van de bouw feitelijk worden bepaald door de NS dienstregeling, worden de “zware klus-
sen” uitgevoerd tijdens uitdienst stellingen van de spoorlijn.  
 
 

 
 

 

 
 
 
Landhoofden 
De landhoofden aan beide zijden van het spoor worden op een speciale wijze gerealiseerd. Het aanwezige duin-
zand is niet geschikt om de constructie te kunnen dragen. Er moet daarom heel wat zand worden verplaatst. 19.000 

12 



1313 

 

 

TOP                                HOME 

m3 zand uit de omgeving verplaatsen, waarvan 6.5000m3 zand afvoeren. Voor de constructie wordt 5.000m3 meng-
granulaat gebruikt en wordt 23.000m2 geogrid in doeken (gegarandeerde leeftijd van > 100 jaar) verwerkt.  
 
 

 
 

 
 
 
Als deze werkzaamheden zijn voltooid volgt de volgende grote klus in maart 2018. 28 liggers zullen over de Zeeweg 
en Boulevard richting Zandvoort-Noord worden vervoerd en vervolgens over de aangelegde werk weg naar hun plek 
worden vervoerd om daar op de constructie te worden geplaatst.  
 

 
 
28 st. ZIPPXL- liggers (T-liggers) 
21,5 meter lang 
30 ton per stuk 
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Als dit Ecoduct in juni 2018 is opgeleverd, is een unieke situatie ontstaan en is een natuurgebied vanaf de zuidkant 
van IJmuiden tot de noordkant van Noordwijk aan elkaar verbonden. Er is dan een gebied van totaal 7200 hectare 
ontstaan, waarin vier verschillende beheerders, PWN, NM, SBB en Waternet) actief zijn. In de Lentebrief leest u 
meer over de voortgang van de bouw!  
 
Jan Jaap Moerkerk 
 
 
 

14 



1515 

 

 

TOP                                HOME 

Bij de konijnen af 
 
In het door PWN beheerde Noordhollands Duinreservaat staat de konijnenstand al jaren onder druk door de uit-
braak van verschillende virusziektes (Myxomatose, VHS type 1 en type 2) en verruiging van het duinterrein, hun 
leefgebied. Jarenlang werd aangenomen dat de soort (die bekend staat om zijn uitstekende voorplantingsver-
mogen) er vanzelf wel weer bovenop zou komen. Herstel blijft tot nu toe echter op de meeste plekken uit. Dit weten 
we omdat er al 30 jaar konijnen worden geteld langs vaste telroutes in het duingebied. Twee maal per jaar, in het 
voor- en najaar, vinden deze tellingen plaats. In het najaar is de hoop gevestigd op nieuwe aanwas en in het voor-
jaar op overleveraars van de winterperiode: dus aanwas en verlies worden zo in kaart gebracht. Dat gebeurt lande-
lijk in dezelfde periode en op dezelfde wijze. Na zonsondergang, weer of geen weer,  wordt er een vaste route met 
de auto gereden in de duinen van Heemskerk, Castricum, Bakkum, Egmond en Bergen. De vijf routes worden acht 
maal gereden in een maand tijd. Alle konijnen die binnen de straal van het autolicht zichtbaar zijn, worden geno-
teerd.  
Op de route door het duinterrein van Heemskerk en Castricum troffen we er afgelopen maand twee aan. Het 
‘record’ van de najaarstelling hier lag op zes; de ‘oogst’ na 1,5 uur tellen. Dat betekent niet dat er maar twee of zes 
konijnen leven in dat duingebied ten zuiden van de Zeeweg in Castricum, maar wel dat de stand erg laag is en dat 
er geen sprake is van herstel. In de regio Bergen staat de meter het laagst. In Egmond worden nog de meeste ko-
nijnen geteld, maar ook hier zijn de waarnemingen slechts een schijntje van de vroeger getelde aantallen.  

 

 
 
Het konijn wordt veelal gezien als belangrijkste duingrazer, vanwege zijn sleutelrol in het duinecosysteem. Het dier 
gaat verruiging van de vegetatie tegen en zorgt met zijn graafgedrag voor lokale verstuivingen en dynamiek. Om 
deze reden wordt bij verschillende natuurbeheerders nagedacht over maatregelen die het herstel van konijnenpopu-
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laties kunnen bevorderen. Er wordt bijvoorbeeld geplagd, gemaaid en er worden andere grazers in het duin 
‘ingehuurd’ om de vegetatie kort te houden. Schotse hooglanders, geiten, schapen, paarden en wisenten zorgen er 
alle voor dat het duin aantrekkelijk blijft voor flora, maar ook voor fauna zoals het konijn. 
In 2016 leek het tij iets te gaan keren. In het voorjaar werden er geregeld jongen waargenomen. Helaas gevolgd 
door vele sterfgevallen. Oorzaak: VHS-2. VHS is een uiterst besmettelijke ziekte met een snel en zeer ernstig ziek-
teverloop. Het wordt veroorzaakt door een virus dat in de jaren tachtig voor het eerst in China werd ontdekt, gevolgd 
door een snelle uitbraak in Europa, waarbij miljoenen konijnen stierven. Na besmetting verspreidt het virus zich snel 
in het gehele dier. Binnen 24 tot 48 uur wordt het konijn ziek of sterft. Sinds enkele jaren bestaat er een nieuwe vari-
ant van het bestaande virus, vandaar de benaming VHS-2. Hiertegen hebben konijnen nog geen resistentie opge-
bouwd. Jongen krijgen dus geen immuniteit mee via de moedermelk.  
Tot onze ontzetting troffen we enkele weken terug in De Wimmenummerduinen een konijn aan in een strik!. De uit-
drukking “Bij de konijnen af” is hier volledig op zijn plaats. We proberen er alles aan te doen om onze favoriete be-
grazertjes terug te krijgen en dan wordt één van deze laatste der Mohikanen gedood.  

 
 
Natuurlijk handhaven we op stroperij, maar dat vindt plaats nádat een overtreding heeft plaatsgevonden. Voor het 
konijn is het dan al te laat. Elk nog levend konijn kan een bijdrage leveren aan een gezondere en grotere populatie. 
En elke duinbezoeker kan een bijdrage leveren door de dieren niet te verstoren. Geniet ervan als u er (nog) een 
ziet!  
 

Oproep!!! 
En als u er (nog) een (levend dan wel dood) ziet, wilt u uw waarneming dan invoeren op waarneming.nl? Dit helpt 
ons om beter zicht te krijgen op de populatie en wat daarbinnen gebeurt. Alvast hartelijk dank voor uw medewer-
king. 
 
Véronique van Meurs, 
boswachter PWN 
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Kustpact voor Noord-Holland 
 
In het nabije verleden is veel te doen geweest over het al of niet toestaan van bebouwing in welke vorm dan ook op 
onze stranden en in de duinen langs de kust. Nadat eerst min of meer flink wat ruimte werd gegeven om op veel 
plaatsen bebouwing toe te staan, heeft het ministerie na heel veel protesten, de vergunning ingetrokken. In vervolg 
hierop hebben betrokken partijen de koppen bij elkaar gestoken en zijn er flinke stappen gezet. 
 

 
 
Hieronder vindt u de informatie zoals Landschap Noord Holland die kortgeleden heeft verspreid.  
 
Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven 
en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust op-
gesteld en een Strandzonering 2025. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland.  
 
Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krij-
gen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden. Het 
toekomstperspectief beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de hele Noord-Hollandse kust-
strook, de nu geldende (wettelijke) kaders, trends, toekomstige ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. De ver-
schillende strandzones zijn inzichtelijk op kaart gezet. De duinen en binnenduinrand komen later aan bod. 
 
Natuurorganisaties tevreden met deze eerste stap 
Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-
Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland hebben (in overleg met Staatsbosbeheer en Water-
net) in dit proces nauw samengewerkt en zijn tevreden over deze eerste stap. ‘Dit is echt winst voor de kust’ vol-
gens Ernest Briët  van Landschap Noord-Holland. Briët: “Met de strandzonering is helder waar natuurstranden lig-
gen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt 
geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het reeds vergunde bouwlocaties betreft. Uitzondering zijn drie rode sterlo-
caties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen. Daar tegenover 
staan de groene sterlocaties voor extra natuurontwikkeling. Het geheel overziend is er naar onze opvatting een goe-
de balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling”. 
 
Flinke uitdaging voor duinen en binnenduinrand 
Als natuurorganisaties zijn we voornemens om te tekenen voor deze strandzonering en het voorliggende toekomst-
perspectief. Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: we moeten ook tot goede afspraken komen met de 
betrokken partijen over de duinen en de binnenduinrand. En over de gedragscode voor strandactiviteiten en -
evenementen die negatief uitwerken op natuur en landschap. We blijven ons dus inspannen voor behoud van rust 
en ruimte, natuur en landschap langs onze prachtige kust. 
 
Jan Jaap Moerkerk 
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Duincollege  
 
Onderwerp: Bos zomen of te wel Zonnige zomen 
Het was een beetje wisselvallig en koud weer toen we ons verzamelden bij Bezoekerscentrum De Hoep. In totaal 
waren we met 12 à 14 personen. 
Boswachter Luc Knijnsberg legde uit dat we eerst zouden kijken bij een plek waar nog niets aan de bosranden is 
gedaan. Vervolgens zouden we een plek bezoeken waar dat wel het geval is.  
Hij zou ingaan op de beleving van de mensen en zou iets vertellen over VTA (Visual Tree Assessment). Tot slot zou-
den we horen waarom sommige naaldbossen worden gekapt en wat het PWN beleid hierin is.  
Bij PWN zijn 16 boswachters werkzaam. Een van de vaste taken van de boswachter is het hebben van toezicht op 
en in het duin. Het zijn bevoegde BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). Daarnaast geven ze de mensen 
uitleg en informatie over de werkzaamheden en de natuur in het Noord Hollands Duinreservaat (NHD) en bij land-
goed Marquette te Heemskerk. Daar is  recentelijk het duingebied bij Tata Steel in Wijk aan Zee bijgekomen. Iedere 
boswachter is eindverantwoordelijk voor zijn/haar portefeuille, incl. budget. Het terrein is in Regio Noord en Regio 
Zuid verdeeld. Regio Zuid is Nationaal Park Zuid Kennemerland. De boswachters leggen verantwoording af aan de 
Manager Natuur en worden ondersteund door een Expertiseteam dat het beleidsplan schrijft. Ze hebben goed over-
leg met zowel interne “groene” (Natuur) en “blauwe” (Drinkwater) collega’s als met externe collega’s van onder an-
dere Waternet, SBB (Staatsbosbeheer) en Natuur Monumenten.  
We gingen op pad en fietsten op de Van Speijklaan. Links en rechts zagen we bos, bestaande uit Zomereik, Es-
doorn, Meidoorn en Grove den. Die laatsten maken deel uit van de aanplant door de toenmalige eigenaar van Land-
goed Bakkum, Koning Willem III. Deze koning wilde het duin ontginnen als landbouwgebied. Je vindt hiervan in het 
duin nog allerlei resten terug: Wei van Brasser, Koningskanaal, Doornvlak, Boerderijen Berwout, Johanna’s Hoeve, 
etc. Boswachter Kees Zonneveld kan hier overigens prachtig over vertellen.  
Fietsen hier in de zomer is als fietsen door een groene tunnel, want de boomkronen raken elkaar. De bermen wor-
den één keer per jaar gemaaid en het bos is saai en eentonig want in de schaduw groeien weinig planten en bloe-
men. Hierdoor bloeien de meidoorns niet waardoor er minder zweefvliegen, vlinders en andere insecten zijn. Zij die-
nen op hun beurt weer als voedsel voor vogels en vleermuizen die op hun beurt weer bejaagd en gegeten worden 
door roofvogels. Conclusie: zonlicht is heel belangrijk voor een gevarieerd en gezond ecosysteem! De meest ideale 
bosrand bestaat uit bloemen, struiken en een aantal grotere bomen. 
We stopten bij een grote populier met oranje stip (zie hierover ook het artikel “Oranje stippen”). Deze boom was uit-
gekozen door de boswachter van het Visuele Tree Assessment (VTA) team, die de boom op veiligheid voor voorbij-
gangers had beoordeeld. De stam bleek rot van binnen waardoor hij een gevaar vormde. Deze boom is inmiddels 
gekapt. Wanneer hij weg is kan ook de mooie Zomerlinde, die er naast staat, beter uitgroeien. Er zijn weinig Zomer-
lindes in het NHD. Een linde, een van oorsprong Nederlandse boom, kan meer dan 200 jaar oud worden. Populieren 
daarentegen kunnen maar 80-90 jaar oud worden. De overige populieren die om de linde heen staan zijn gezond en 
blijven staan rond het speelveld.  
 
 

(Zomerlinde(foto: wilde planten.nl) 
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PWN hanteert een vijfjarenplan voor het onderhoud en stelt de volgende prioriteiten: 
  
Prioriteit 1 is het vrij en veilig houden van verharde wegen en parkeerplaatsen; 
Prioriteit 2 is het onderhoud van de drukke kernen, drukkere wandelpaden;  
Prioriteit 3 wandelpaden iets verder van hoofdentrees; 
Prioriteit 4 Rustigere wandelpaden; 
Prioriteit 5 vormen de voetsporen en ruiterpaden. 
 
PWN registreert de werkzaamheden zodat men precies kan zien wanneer wat waar is gebeurd. De gevolgen kun-
nen zo gemonitord worden en de veiligheid is juridisch gedekt. 
De volgende halte was de bocht voor de Wei van Brasser, net na het vee rooster. Hier ligt de Diepe Sloot en er is 
een heel stuk dennenbos weg gekapt in het kader van het project Zonnige Zomen. De Diepe Sloot voert het water 
naar het Zeerijdtsdijkje in Bakkum. Dit dijkje maakt deel uit van de Schoonwatervallei. In het verleden was het water 
vuil omdat de sloot was dichtgeslibd met bladafval. Men heeft het bladafval eruit geschept en bomen gekapt voor 
meer licht.  
De grond was bewerkt en bemest (op de Wei van Brasser werd/wordt vee geweid). Cadeautje van Koning Willem 
III. Omdat vroeger de konijnen de jonge dennenknoppen wegvraten werd vaak een dennenplantage omgeven door 
een boomsingel van Populier, Zomereik en Esdoorn. Nu heeft De Diepe Sloot schoon zand en broedt de IJsvogel in 
de wortelkluit van een omgewaaide boom. 
Aan de ene kant van de sloot is een Zomereiken bos te zien, wat zeer gewenst is en veel biodiversiteit kent.  
Aan de andere kant is een Zwarte dennen / Corsicaanse dennenbos. Dit grenenhout heeft geen mooie kwaliteit 
doordat het veel te lijden heeft door de (zoute) zeewind. Hier staan ook esdoorns. De Esdoorn houdt niet van zon 
en heeft een groot blad. Vrijwilligers trekken nu de jonge esdoornboompjes eruit. Ook zien we in de dennen een 
paddenstoel, de Honingzwam. Dit is een parasiet die op verzwakte bomen voorkomt en de gastboom helemaal op-
vreet.  

 
Den met honingzwam(foto: home-planet.nl) 

 
PWN wil een bos met zoveel mogelijk soorten inheemse bomen en struiken zoals Berk, Zomereik, Meidoorn, Lijs-
terbes. Dus worden de Dennen en een deel van de Esdoorns gerooid. Er wordt ook een bosfrees toegepast om de 
afgezaagde stronken weg te frezen zodat de esdoorns minder snel uitlopen. Eerst liet PWN ze staan, maar het pu-
bliek vond al die rechte stronken op grafzerken lijken. Daarnaast worden de stronken nu bij de grond afgezaagd 
zodat alleen de wortels in de grond blijven zitten. Als de Dennen gekapt zijn, zie je vaak dat de enkele Eiken die 
overgebleven zijn het vaak ook niet overleven. Dat komt doordat de luwte van die dennen verdwenen is. Dit levert 
wel weer staand dood hout op, wat goed is voor de biodiversiteit.  
PWN wil grote bospleinen creëren op kruisingen van paden om meer ruimte voor bloemen en (braam)struiken te 
maken en zo meer insecten en vogels aantrekken. Je ziet dan eerst een pioniersvegetatie verschijnen van onder 
andere Toorts, Wilgenroosje en Slangenkruid. Daarna komen de Braamstruiken, Koninginnekruid en Knopig Helm-
kruid. Op de kleine boompjes zie je rupsen, die het favoriete voedsel vormen voor o.a. koolmeesjes. Om te onder-
zoeken welke nachtvlinders hier voor komen worden er ’s nachts bomen besmeerd met stroop en jam. Die vlinders 
komen daar op af en dan worden ze geteld en gedetermineerd.  
Zwarte en Grove Dennen zaaien zich vooral goed uit in kalkarme gronden. In kalkrijke gronden is dat veel minder.  
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PWN deelt gebieden op in 4 categorieën: 
I Zeker geen bosgroeiplaats; 
II Waarschijnlijk geen bosgroeiplaats; 
III Waarschijnlijk wel bosgroeiplaats; 
IV Zekere bosgroeiplaats. 
 
Het NHD heeft het grootste areaal Open Grijze Duinen in Europa. Dit is een bijzondere duinsoort en daarom is er 
een wet in het leven geroepen: Natura 2000. PWN is verplicht om dit soort duin in stand te houden en zelfs uit te 
breiden. 
De laatste stop was bij De Herderslaan waar zes jaar geleden een stuk bos is gekapt. Mooie bomen laat PWN 
staan. We zien hier nu volop zonnige zomen met Vogelkers, Liguster en Bramen. Verderop staan wat Eiken en hier 
en daar een Berk. In de zomer werden Bruine Eikenpage vlinders gezien en op de Bramen kwamen veel libellen en 
vogels af. Het streven is om de Keizersmantel te verleiden, een soort die vooral in bosranden op solitaire Eiken, 
Hondsviooltje en Ruig viooltje voorkomt.  
Ook worden corridors geschapen voor de migratie van insecten van Melkvlak naar Doornvlak. De Lariksen en 
Noord-Amerikaanse Sitka spar laat men met de tijd rustig instorten. Het erachter gelegen landgoed Vogelwater is 
één bosmassief.  
Het begon te regenen en snel fietsten we via de Van Oldenborghweg en de Zeeweg terug naar De Hoep. Als toetje 
werd er nog een IJsvogel in het Koningskanaal gespot.  

 
IJsvogel(Klaas Pelgrim) 

 
In De Hoep vroeg Luc naar de beleving van de excursiedeelnemers. Een mevrouw vertelde dat ze nu met andere 
ogen naar oranje stippen op de bomen zal kijken.  
Het helpt als je meer weet dan heb je meer begrip voor de werkzaamheden van PWN. 
We hebben geleerd: 
1. Boom(pje) groot, planter(tje) dood – het duurt soms generaties lang voordat een boom volgroeid is. 
2. PWN heeft te maken met emoties van mensen die zich hechten aan bomen/bossen. 
3. Als mensen op Facebook negatief reageren krijgen ze vaak meteen een uitnodiging voor een duincollege. 
4. PWN heeft te maken met de Flora- en Faunawet en Natura 2000 en kapt niet zomaar. 
5. PWN krijgt geld uit de PAS (Plan Aanpak Stikstof). Dit wordt onder andere gebruikt voor het Zonnige Zomen Pro-
ject. 
6. PWN houdt rekening met de mening van het publiek, de veiligheid, terreingesteldheid, de hydrologische invloed 
van boskap op de locaties eromheen en de drinkwaterwinning. 
7. PWN houdt de staat van bomen bij en houdt rekening met de schoonheid van bomen. 
Luc hartelijk bedankt. We hebben weer heel wat bijgeleerd.  
Hermine Smit 
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Duincollege: Begrazing  
 
Wellicht heeft u al vernomen of zelfs mee gedaan aan één van de vijf duincolleges, die door PWN voor met name 
vrijwilligers zijn georganiseerd. Op 18 november jl. was het onderwerp: begrazing. 
Met 12 enthousiaste deelnemers op de fiets het duingebied in waar PWN-boswachter Lydia Slijkerman ons 
"meenam" in de problematiek van het goed beheren van het Noord-Hollands Duinreservaat in brede zin. 
Al geruime tijd is het inzetten van grazers onontbeerlijk geworden omdat de konijnenstand al sinds vele jaren dus-
danig slecht is dat konijnen alleen het duingebied niet meer kaal kunnen houden. Voeg daarbij nog eens de neer-
slag van stikstof en alle ingrediënten zijn aanwezig om het gras lekker te laten groeien. Konijnen houden er niet van 
om in hoog gras te moeten verblijven, want dan komt hun veiligheid in het geding. Als er voor de dieren onvoldoen-
de eten is en zij zich onveilig voelen in hun omgeving, komen er geen jongen en verlaten zij het gebied. Hulp van 
"buiten" was dus dringend gewenst.    
 

  
 
Momenteel ondersteunen in regio Noord schapen, geiten, Schotse Hooglanders en Exmoor pony's hulp en bieden 
schapen, Konik paarden, Schotse Hooglanders en wisenten de helpende hand bij de begrazing in regio Zuid.  
Lydia heeft ons duidelijk gemaakt dat er bij het inzetten van grote grazers meer komt kijken dan zondermeer een 
stel koeien en of paarden in het gebied los te laten. Welk(e) dier(en) zetten we in welk gebied in en in welk gebied 
willen we een bepaald dier juist niet hebben? In de zo specifieke paardenbloemgraslanden wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van schapen omdat hun hoeven minder belastend zijn voor de bodem dan de grote hoeven van paarden 
en hooglanders. 
Sinds vrij lange tijd wordt in het NHD begrazing uitgevoerd in "compartimenten", waar de dieren dus beperkt worden 
in hun graasgebied. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om over te gaan tot integrale begra-
zing, waarbij de dieren dus feitelijk zelf bepalen waar ze hun voedsel vinden, een paar uitzonderingen daar gelaten. 
Feitelijk dus op dezelfde manier, waarop in Regio Zuid wordt begraasd. Er zullen nieuwe rasters moeten komen en 
de huidige rasters moeten worden verwijderd. De veestapel moet worden aangepast om de norm van 1 Exmoor op 
3 Hooglanders te verwezenlijken.  
Publicitair betekent deze aanpassing ook nog het een en ander. Goede voorlichting aan onze bezoekers blijft van 
groot belang. Men zal straks wellicht vaker grote grazers ontmoeten en de kans dat het dan een mix is van Exmoor 
en Hooglander vee is denkbeeldig. Het is een illusie te denken dat iedere bezoeker op verstandige wijze omgaat 
met de aanwezige veestapel. Bang zijn is absoluut niet nodig, maar verstandig handelen als je de beesten tegen-
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komt, is handig. Hou gepaste afstand, ga ze niet voeren of je kind op de rug van een Hooglander zetten omdat dit 
een leuke foto oplevert. Dit is niet alleen onverstandig maar vooral heel dom. 

  
 
De dieren geven al genoeg signalen af als ze het niet leuk vinden. Door te snuiven, met de poten over de grond 
schrapen en te schudden met de kop geeft het beest aan dat het zo wel genoeg is. Uiteindelijk zal het resultaat van 
alle inspanningen resulteren in nog mooiere en gevarieerde gebieden. 
 
Het leuke voor ons als vrijwilliger is dat we iedere keer weer geconfronteerd worden met nieuwe ontwikkelingen en 
daar vaak ons steentje in mogen bijdragen.  
 
Dank aan Lydia Slijkerman voor het college, de informatie en de foto van de Exmoor pony's. 
 
Jan Jaap Moerkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



2323 

 

 

TOP                                HOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



2424 

 

 

TOP                                HOME 

Heilig Land: Werken in en aan het duin  
 
In het Heilig Land (een gebied grofweg gelegen van het noordwesten tot het noordoosten van het Wed) is en wordt 
het duingebied grootschalig “aangepakt” in het kader van een duinherstelprogramma. Dennenbossen worden uit-
gedund (dus dennen worden gekapt), delen van het (vrijgekomen) duin worden afgeplagd en niet in de laatste 
plaats wordt de Amerikaanse Vogelkers zoveel mogelijk verwijderd. 
Op pad met boswachter Sven Pekel lijkt het er in eerste instantie op dat de werkzaamheden wel heel rigoureus zijn 
gedaan, maar met de uitleg van Sven blijkt dat er volgens een gedegen plan en uiterst zorgvuldig wordt gewerkt.  

 
Sven Pekel 

 
 
Gekapt dennenbos zorgt voor prachtige zichtlijnen over het gebied en biedt mogelijkheden om delen af te gaan 
plaggen, wat weer kan en zal leiden tot de vorming van stuifkuilen.  
 
De oorspronkelijke duinvegetatie zal weer terugkeren. In het plan is voorzien dat er in het afgeplagde gebied een 
aantal “eilanden” over blijven om allerlei kleine dieren een goed leefgebied te geven en die als stapstenen dienen 
om zo het geplagde gebied veilig over te kunnen steken. 
Sven en zijn collega Menno van den Bos hebben met vlaggetjes stukken in het duin gekaderd om de kraanmachi-
nisten te laten zien waar niet geplagd moet worden.  
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Houtsnippers worden ook omgezet in nieuwe energie. Het vrijgekomen zand (18000 kubieke meter) wordt afge-
voerd en elders gebruikt als opvulzand. De stobben van de dennenbomen worden gedeeltelijk gebruikt om op het 
ecoduct Duinpoort allerlei insecten weer een nieuwe leefomgeving te geven. Het restant van de stobben gaat naar 
de energiecentrale.  
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Het zal duidelijk zijn dat er nogal wat “kracht” nodig is om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ik heb met verbazing en 
bewondering staan kijken hoe toch redelijk dikke boomstammen met gemak worden vermalen tot houtsnippers in de 
“shredder” en hoe redelijk “eenvoudig” een boomstronk uit de grond wordt getrokken.  

 
 
Over kracht gesproken 
In de nabijheid van Groot Olmen waren een kleine week voor ons bezoek op de zuidwesthelling van het duin ook 
een aantal stukken afgeplagd om daar de vorming van nieuwe stuifduinen mogelijk te maken.  
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Op de zondag voor ons bezoek had het flink gewaaid en het was duidelijk te zien wat voor effect die wind heeft ge-
had. De stuifkuilen waren qua vorm al behoorlijk veranderd en het zand was ook al een aantal meters in het, niet 
afgeplagde, duin daarachter gestoven. 
Als u echt een keer wilt zien wat wind met zand kan doen, rijd dan iets verder door tot de plek waar vroeger strand-
slag Kattendel lag. Indrukwekkend, zoals onderstaande foto laat zien. 

 
 
Dank aan Sven Pekel voor zijn tijd en enthousiasme om mij deelgenoot te maken over (een deel van) zijn werk: de 
vorming van een dynamisch duingebied. 
 
 
 

Onderwerpen in de Nieuwsbrief Natuur- en recreatieonderzoek PWN ok-
tober en november 2017  

Openbare onderzoeksrapporten staan hier.  

 

Broedvogelontwikkelingen Zuid-Kennemerland 

Afgelopen seizoen heeft Sovon onderzoek gedaan naar de broedvogelstand in het NPZK. In dit artikel worden de 
belangrijkste trends sinds eind jaren 90 besproken in de door PWN beheerde delen Kennemerduinen, Kraansvlak en 
Visserspad. 
Lees meer>> 

 

Eerste resultaten onderzoek bodemontkalking 

In de nieuwsbrief van maart 2017 is een tweejarig onderzoek aangekondigd dat KWR Watercycle Research Institute 
namens de duinwaterbedrijven in 2017 en 2018 uitvoert. 
Lees meer>> 

 

Evaluerend onderzoek  

(onderzoek naar de effecten van ons beheer) 
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Exoteninventarisatie PAS flink op stoom 

De drie bureaus die voor de PAS de exotenkartering doen zijn in deze maand hard aan de slag. 
Lees meer>> 

 

Zandverplaatsing in de Noordwestkern 

 
In dit grote project in het noordwesten van de Kennemerduinen wordt door onderzoeker Bas Arens jaarlijks de zand-
dynamiek gevolgd. 
Lees meer>> 

 

Werk aan het Beheerportaal 

Het beheerportaal, een prachtige GIS-applicatie waarin alle plekken met actief beheer zijn opgenomen die in de dui-
nen worden uitgevoerd. Prachtig, maar niet compleet. Er zijn van de opgenomen beheerobjecten vaak allerlei zaken 
die er niet goed in zitten. 
Lees meer>> 

 

Signalerend onderzoek  

(onderzoek naar trends in natuur & recreatie) 

 

Tapuit iets in de lift 
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De populatie tapuiten in het NHD staat op de 
rand van uitsterven. Ieder jaar volgt onderzoe-
ker Herman van Oosten de stand in het enige 
nog resterende broedgebied in het Vogelduin. 
Lees meer>> 

http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/nct3494380/sZr8W2MheFdG8F3
http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/nct3494381/sZr8W2MheFdG8F3
http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/nct3517529/sZr8W2MheFdG8F3
http://pwnnatuurrecrea.m13.mailplus.nl/nct3494382/sZr8W2MheFdG8F3
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Verdiepend onderzoek 

(onderzoek naar ecologie, nieuwe beheermethoden e.d.) 

 

Parapenten en graspiepers 

 
Dit jaar is opnieuw onderzoek gedaan naar de effecten van parapenten op broedende graspiepers in het NHD. In 2016 is een 
vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd en toen werd er geen effect gevonden van parapenten op het lichaamsgewicht van de jon-
gen. 
Lees meer>> 

 
Grote grazers in het Kraansvlak: concurrenten of niet?  

 
Als onderdeel van het doorlopende onderzoek naar het foerargeergedrag van Wisent, Konikpaard en Schotse Hoog-
lander heeft Daan Kinsbergen, master student General Biology aan de Universiteit van Amsterdam, het gedrag van 
de drie soorten vergeleken nu ze voor het eerst in de geschiedenis samen één begrazingsgebied delen: het Kraans-
vlak.  
Lees meer>> 

 
 

Groot onderzoek naar effectiviteit stikstofmaatregelen 

Het bedrijfstakonderzoek (BTO) van de waterleidingbedrijven gaat zich de komende twee jaar richten op de effectivi-
teit van de PAS in twee landschapstypen: droge heide en duingraslanden. Onderzocht gaat worden in hoeverre her-
stelmaatregelen als plaggen, grazen en verstuiven effectief zijn in het terugdringen van de stikstofbelasting van de 
bodem. 
Lees meer>> 
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Literatuurstudie naar effecten van natuurbeheer op de koolstofbalans van ons duingebied 

 

 
 

De komende maanden zal VU masterstudente Esther Ruiter zich in opdracht van PWN gaan verdiepen in de effec-
ten van ons natuurbeheer op de koolstofopslagcapaciteit van het duinecosysteem. 
Lees meer>> 

 

Onderzoek van universiteiten, bureaus en vrijwilligers 

 

Boomgroei in Roodaam 

Ca 2006 heeft Alterra uit Wageningen bij 5 zomereiken van verschillende grootte een zgn. dendrometer omgehan-
gen. Deze high-tech apparaatjes meten ieder uur de diktegroei en de omgevingstemperatuur. 
Lees meer>> 

 

De ene zandkorrel is de andere niet 

In de nieuwsbrief van mei is geschreven over de wens van de sedimentoloog Maarten Prins van de VU om langjarig 
onderzoek te gaan doen in de duinen van PWN. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk de samenwerking met PWN gezocht, 
waarover in een volgende nieuwsbrief meer. 
Lees meer>> 
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Varia 

De redactie heeft weer een poging gedaan om leuke feitjes en wetenswaardigheden te verzamelen. 

 

Stichting Gezond Natuur Wandelen (www.gezondnatuurwandelen.nl) organiseert door vrijwilligers begeleide, gratis 

wandelingen van een uur door een groene omgeving. In de eerste plaats bedoeld voor mensen die  meer willen 
gaan bewegen en daarnaast voor iedereen die wandelen met een groep leuk vindt.  Dit doet zij in nauwe samenwer-
king met lokale organisaties op het gebied van natuurbescherming, wandelsport, gezondheidszorg en welzijn.   
 
Los van alle positieve effecten op welzijn en gezondheid, zijn de laagdrempelige wandelingen in de eerste plaats 
gewoon erg leuk. Elke wandeling wordt begeleid door twee vrijwilligers. Deelnemers hoeven zich niet van te voren 
op te geven en de wandelingen zijn gratis. Er wordt in de groep rekening gehouden met tempoverschillen van de 
wandelaars. Soms wordt er tijdens de wandeling even gestopt om een natuurmomentje met elkaar te delen. Na af-
loop drinkt men meestal gezamenlijk een kopje koffie of thee (voor eigen rekening) maar dit is niet verplicht.   
 

De stichting is op zoek naar begeleiders. Vindt u het leuk om een groep wandelaars één of twee keer per maand 

een uurtje te begeleiden in de duinen of door het groen in de stad?  

Aanmelden kan via: http://www.gezondnatuurwandelen.nl/contact/ 

U bent van harte welkom! 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten over Ziekte van Lyme  

In november zijn in het bezoekerscentrum de Hoep de jaarlijks terugkerende voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. de 

ziekte van Lyme geweest. 

Het verslag en de zeer informatieve presentaties zijn eind november naar de vrijwilligers gemaild.  Bent u net als 

vrijwilligers gestart en/of hebt u deze informatie gemist?  

Stuur een berichtje naar vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl  

 

Wolf verblijft een maand min of meer onzichtbaar in Nederland 
Wageningen Environmental Research (Alterra) 

6-DEC-2017 - In de periode van 13 oktober tot 13 november zijn in Salland op drie locaties dode schapen gevonden. 

Op 13 oktober te Laag-Zuthmen (Heino), 8 november te Bergentheim en 13 november te Beerzeveld. Daarna, op 13 

november, is te Kloosterhaar op de N343 een wolf doodgereden. DNA-monsters van de gedode schapen en de do-

de wolf konden allemaal tot hetzelfde individu worden herleid: een jong mannetje.  

Wageningen Environmental Research (Alterra) deed samen met het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit 

van Utrecht sectie op het dode dier. Daaruit bleek dat het een jong volwassen mannetje was dat waarschijnlijk in 

2015 is geboren. Onderzoeker Hugh Jansman: “Dat deze wolf meerdere malen werd gesignaleerd met een tussen-
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poos van een maand, maakt aannemelijk dat hij zich gedurende langere tijd in de regio (Salland en mogelijk de 

grensstreek) heeft opgehouden: nagenoeg zonder daarbij te zijn opgemerkt. Of het dezelfde wolf betreft die medio 

oktober op de Veluwe is gezien, is niet te achterhalen.” 

 

Veel persaandacht voor Hugh Jansman en de doodgereden wolf (Bron: Wageningen Environmental Research)

Dankzij de internationale samenwerking binnen het CEwolf-consortium kon het DNA-profiel dat op het laboratorium 

van Wageningen Environmental Research was vastgesteld, vergeleken worden met DNA-profielen van wolven in 

omliggende landen. Het Duitse Senckenberg-instituut wist het profiel uiteindelijk te koppelen aan een wolvenpaar uit 

Babben, Brandenburg, ruim 600 kilometer van Salland vandaan. Onderzoeker Arjen de Groot: “Er leven inmiddels 

meer dan 70 roedels wolven in Duitsland en het verspreidingsgebied verschuift meer en meer richting Nederland. 

Daarmee groeit dus ook de kans dat wolven ons land aandoen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ze zien, want 

ze leven zo verborgen mogelijk. Juist daarom is genetisch onderzoek van groot belang voor de monitoring van de 

wolvenpopulatie. Net als in ons onderzoek aan de otterpopulatie biedt ook bij de wolf het DNA vrijwel de enige mo-

gelijkheid tot gedegen herkomstbepalingen en ouderschapsanalyses. De uitwisseling van gegevens met onze Duitse 

collega’s werpt daarbij zijn vruchten af: het geeft ons heel exacte informatie over de herkomst van dit dier en het 

geeft hen een beter beeld van de verwantschap tussen de wolven in de Duitse roedels.” 

Meer informatie 

Dossier wolven 

Provincie Overijssel 
Tekst: Hugh Jansman, Wageningen Environmental Research 

Foto's: Leo Linnartz, Wolven in Nederland; Wageningen Environmental Research 

 

Kleine zwanen weer in het land! 
NIOO-KNAW 

5-DEC-2017 - Sinds afgelopen weekend komen ze weer onze kant op: de kleine zwanen. Na een trektocht van ruim 

drieduizend kilometer vanaf hun broedplekken op de Europees Russische toendra, arriveren ze langzaamaan in hun 

wintergebied.  

In Nederland overwintert een groot deel van de trekbaanpopulatie. In ons natte land eten de zwanen na terugkomst 

graag knolletjes van waterplanten als fonteinkruiden en kranswieren. In de loop van de winter verruilen ze het water 

voor akkers, waar ze op zoek gaan naar oogstresten van mais, biet en aardappel. Aan het einde van de winter doen 
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ze ook graslanden aan, om aan te sterken voor de migratie terug naar de broedgebieden. 

GPS-zender 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet al sinds 1995 onderzoek naar de kleine zwaan. In het 

kader van dit onderzoek zijn afgelopen winter (2016-2017) dertig vogels uitgerust met een unieke GPS-zender, die 

precies de verplaatsingen van de vogel bijhoudt. De gegevens worden via het mobiele netwerk doorgegeven, zodat 

de vogels op afstand te volgen zijn. De eerste gezenderde kleine zwaan keerde op 22 november terug in Nederland. 

Na een paar dagen op de Veluwerandmeren te hebben gezeten, zocht ze de akkers bij Coevorden op om te foera-

geren. 

Kleine zwaan 206E op een akker nabij Coevorden, gefotografeerd op 28-11-2017. (Bron: Johan Poffers) 

Goed beeld 

In de zenders zitten ook versnellingsmeters, waaruit kan worden afgelezen of de vogels vliegen, rusten of foerage-

ren. Bij elkaar leveren de gegevens van de zenders een goed beeld op van waar langs de trekbaan de belangrijkste 

voedselgebieden van kleine zwanen liggen. Naast kleine zwanen met een zender, zijn er ook veel kleine zwanen die 

32 



3434 

 

 

TOP                                HOME 

zijn uitgerust met gele halsbanden en pootringen met een unieke code. Hierdoor kunnen individuele vogels herkend 

worden in het veld. Deze waarnemingen zijn erg belangrijk om bijvoorbeeld de verplaatsingen in de winter en de 

overleving van de vogels te onderzoeken. 

Afname 

De afgelopen jaren is de kleine zwaan als soort hard in aantal afgenomen. Momenteel wordt de populatie geschat 

op zo’n 16.000 individuen. Het huidige onderzoek probeert erachter te komen wat hiervoor de oorzaken zijn, om uit-

eindelijk aanbevelingen te kunnen doen voor beschermingsmaatregelen. Heeft u een kleine zwaan met halsband 

gezien? Geef dit dan door op geese.org zodat ook uw waarneming bijdraagt aan het onderzoek naar deze soort. 

Tekst: Rascha Nuijten, NIOO-KNAW 

Foto's: Johan Poffers, Wikimedia Commons  

 

Terugblik op 2017: het jaar van de Biefstukzwam 
Nederlandse Mycologische Vereniging 

6-DEC-2017 - De Biefstukzwam werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2017. We wilden 

meer te weten komen over de verspreiding van deze paddenstoel, in hoeverre hij een voorkeur heeft voor dode de-

len aan de voet van levende Zomereiken, en of hij alleen op Zomereik voorkomt. We ontvingen veel waardevolle 

waarnemingen: de eerste uit juli; de meeste uit augustus en september.  

 

Biefstukzwam met een breedte van 70 centimeter (Bron: John den Daas)Met name de vele  foto's die met de waar-

nemingen werden meegezonden, waren heel zinvol. Hierop was vaak te zien op welke boomsoort de Biefstukzwam 

(Fistulina hepatica) was gevonden. Een aantal waarnemers stuurde wel een mooie foto van de Biefstukzwam, maar 

had moeite met het herkennen van de boomsoort waarop deze groeide. Van de honderden waarnemingen ging het 

slechts in één geval om een andere waardboom dan de Zomereik (Quercus robur). Aan de bladeren op de grond en 

de bast van de boom was goed te zien dat het de Amerikaanse eik (Quercus rubra) betrof, een zeldzame uitzonde-

ring. Voor zover we konden nagaan waren alle andere Biefstukzwammen afkomstig van de Zomereik als waard-
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boom. Biefstukzwammen groeien vooral op min of meer beschadigde oude Zomereiken. Deze worden gemakkelijk 

door houtzwammen als de Biefstukzwam geïnfecteerd. Dergelijke eiken komen vooral voor in houtwallen, bermen en 

lanen waar geregeld wordt gemaaid of waar verkeer voor aanrijdingen zorgt. Veel waarnemingen van Biefstukzwam-

men kwamen van landgoederen, buitenplaatsen en andere plekken met oude eikenlanen. Dit zijn ook allemaal plaat-

sen waar relatief veel beschadigde oude Zomereiken met veel dood hout te vinden zijn. Door het onderhoud om de 

parkaanleg in stand te houden, raken bomen wel eens beschadigd. Vrijwel alle waarnemers herkenden de Biefstuk-

zwam als soort goed. Ze gaven zelfs zeer oude en vrijwel volledig vergane exemplaren toch correct door. Slechts in 

een paar gevallen was er sprake van een verkeerde determinatie. Twee keer zag iemand bijvoorbeeld een vermil-

joenhoutzwam (Pycnoporus cinnabarinus) voor een Biefstukzwam aan. 

Aantallen per maand 

 

Ook oude Biefstukzwammen werden correct doorgegeven (Bron: Marjolein Tschur)De eerste waarneming van een 

Biefstukzwam dateerde van 18 juli en was afkomstig van Landgoed Ockenburgh in Den Haag. Augustus en septem-

ber waren topmaanden met 66 procent van het totaal aantal waarnemingen: 34 procent in augustus en 32 procent in 

september. Oktober viel merkwaardig genoeg wat tegen met slechts 24 procent van de waarnemingen. Een nasleep 

van het zeer natte weer van september zal hier de oorzaak van zijn. De vrij natte maanden juli en augustus waren 

prima voor paddenstoelen: eindelijk maakten we weer een paddenstoelenrijke zomer mee. In september viel er ech-

ter in een paar weken tijd 200 millimeter regen, terwijl er normaal in deze maand ongeveer 80 millimeter valt. In te-

genstelling tot wat veel mensen denken is een extreme hoeveelheid hemelwater helemaal niet gunstig voor het ver-

schijnen van veel paddenstoelen. Als reactie op deze natte periode kwamen er weliswaar veel paddenstoelen te-

voorschijn, maar waren het veelal dezelfde soorten. Veel andere lieten zich niet zien. De laatste waarneming van 

een Biefstukzwam dateert van 21 november, afkomstig van de Vrachelse Heide nabij Oosterhout. 
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Verspreidingskaartje Biefstukzwam (Bron: Versprei-

dingsatlas.nl) 

Eikenstronken met meerdere Biefstukzwammen 

De Biefstukzwam wordt beschouwd als een zwakke necrotrofe parasiet die aan de voet van levende stammen of 

stobben van de zomereik groeit. Een zomereik kan jaren achtereen mooie Biefstukzwammen voortbrengen, zonder 

daar zichtbaar last van te hebben. Als de boom tenslotte toch is doodgegaan leeft de Biefstukzwam als saprofyt op 

het dode hout verder. Het afgelopen jaar was het opvallend hoeveel waarnemingen afkomstig van dode (liggende) 

stammen en stronken van Zomereiken binnenkwamen. Maar liefst 59 procent van het totaal aantal waarnemingen 

was afkomstig van dood eikenhout. Opvallend was het aantal eikenstronken waarop meerdere Biefstukzwammen te 

zien waren. Het aantal Biefstukzwammen aan de voet van levende zomereiken maakten 'slechts' 42 procent van het 

totaal aantal waarnemingen uit. 

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging 

Foto's: John den Daas; Marjolein Tschur; Giel van der Pluijm 

Kaartje: Verspreidingsatlas.nl 

 
  
SOVON BERICHTEN 

Nieuwe Rode Lijst: alarmfase voor nog meer vogels 
 
30 november 2017  
 
Persbericht - Vandaag is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Sovon Vogelonderzoek Ne-

derland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV opnieuw welke vogelsoorten er in de gevarenzone 
zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004. Zo’n 44% van de broedvo-
gels staat op de lijst. 
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Op de lijst staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. De vogels zijn inge-
deeld in categorieën van gevoelig tot verdwenen. In het afgelopen decennium verdwenen de Klapekster, Duin-
pieper en Ortolaan als broedvogel. Andere soorten, zoals de Wulp en de Torenvalk, namen verder af en ver-
schenen voor het eerst op de lijst. 

 

 

De Torenvalk is nieuw op de Rode Lijst. Foto: Harvey van Diek 
 
Duidelijke signalen 
De Rode Lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. De overheid gebruikt de lijst om 
de effectiviteit van het natuurbeleid te evalueren. Van de lijst soorten gaan duidelijke signalen uit; voor vogels 
die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de Kwartelkoning, Ringmus en Kneu, is bijna geen 
plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de Duinpieper en verkeert het ooit zo 
algemene Korhoen in de hoogste alarmfase. 
Nieuwkomers 
Er zijn ook nieuwkomers op de lijst die niet meteen voor alarm zorgen. Nieuwe broedvogels als de Kraanvogel 
en Zeearend zijn nog zeldzaam en daardoor gevoelig genoeg om ook op de lijst te komen. Deze soorten laten 
zien dat in grote natuurgebieden ruimte is voor vogels die daar in de afgelopen eeuwen niet voorkwamen. 
Tellen en bescherming 
De nieuwe Rode Lijst kwam tot stand op basis van een grote hoeveelheid gestructureerde vogeltellingen die 
worden uitgevoerd door duizenden vrijwilligers onder coördinatie van Sovon. Dat gebeurt met name in op-
dracht van de overheid. Op 2 december zal Sovon op haar jaarlijkse vrijwilligersdag de nieuwe lijst symbolisch 
overhandigen aan Vogelbescherming Nederland 
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Vogelbalans 2017 over Rode Lijst verschenen 

 

 

 

 
01 december 2017  
 
Met broedvogels in loofbossen gaat het beter, terwijl weidevogels onverminderd afnemen. Dat blijkt uit de nieu-
we Vogelbalans, die op 2 december is gepresenteerd in Ede. In de nieuwe Vogelbalans zijn de ontwikkelin-

gen van soorten van de Rode Lijst beschreven en is de actuele vogelstand samengevat. 
De Vogelbalans laat de ontwikkelingen van 192 broedvogels en 120 overwinterende vogelsoorten zien. Onze 
vogelbevolking blijkt erg dynamisch te zijn: van de broedvogels blijkt slechts 10% stabiele aantallen zien vanaf 
1990. Er zijn iets meer soorten die toenemen dan dat er soorten zijn die in aantal afnemen. Voorbeelden van 
vogels die positieve cijfers laten zien, zijn de Middelste Bonte Specht, Cetti's Zanger en Grauwe Klauwier. Ook 
Appelvink, Glanskop en Boomklever, soorten van oud loofbos, nemen toe. 
Op de Rode Lijst 
Het grootste gedeelte van de Vogelbalans is ingeruimd voor verhalen over broedvogels van de nieuwe Rode 
Lijst. Ze verdwenen, namen verder af of vestigden zich recent in een klein aantal in Nederland. De basis 
voor de lijst is het telwerk voor de broedvogelmeetnetten en de Vogelatlas van duizenden vrijwilligers. Zij stel-
den in Noordwest-Overijssel en Drenthe opvallend veel Rode Lijstsoorten vast. In die regio's liggen bekende 
natuurgebieden, zoals het Fochteloërveen (o.a. Kraanvogels) en De Wieden/Weerribben (o.a. Roerdompen). 
Overhandigd op de Landelijke Dag 
Op zaterdag 2 december overhandigde Theo Verstrael, directeur van Sovon, de nieuwe Vogelbalans symbo-
lisch aan directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland. Dat gebeurde op de Landelijke Dag van 
Sovon, waar zo'n 2000 vogelliefhebbers op afkwamen. De Vogelbalans is gratis te downloaden. Leden 

van Sovon krijgen de Vogelbalans thuisgestuurd. Bent u geen lid, maar wilt u wel een exemplaar van de 
nieuwste Vogelbalans? 
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Deze keer helaas geen bijdragen binnen gehad ! 

Hieronder het  foto verslag van het duincollege donkere duinen, door Jan Jaap Moerkerk 

 

 

Een grijze dag in de grijze duinen olv Cees Zonneveld en Wouter Bol 
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          De redactie heeft deze keer ook weer foto`s ontvangen voor de fotohoek. 
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Geslaagde ontgraszoding 

 

Introductie door Cees bij zonnige zoom 
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Werk in uitvoering de stobben gaan nog weg. Of de eiken het redden? 

 

Wei van Brasser 
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