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Deze nieuwsbrief is door en voor vrijwilligers van PWN. Opmerkingen, suggesties of
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Nieuwsbrief Vrijwilligers PWN Nummer 50, winter 2018

Voorwoord

Hierbij ontvangt u het 50ste nummer van de
Vrijwilligersnieuwsbrief. Vijftig nummers bestrijken een periode van
12,5 jaar. Een mijlpaal! In die periode is veel werk verzet. Als
vrijwilliger heeft u geholpen met het beheer van onze mooie Noord-
Hollandse duinen, metingen gedaan voor flora en fauna onderzoek
of voorlichting gegeven aan onze bezoekers. Allemaal
verschillende werkzaamheden, die bijdragen aan de belangrijkste
doelstelling van PWN: duurzaam en uitstekend drinkwater en
mooie natuur voor iedereen. Daar wil ik mijn dank, maar ook mijn
trots voor uitspreken. Met zo’n 500 andere vrijwilligers, waarvan de
oudste de 80 gepasseerd is, heeft u zich aan PWN verbonden.
PWN staat als bedrijf met beide benen midden in de maatschappij
en daar hoort u als vrijwilliger bij. Met elkaar bepalen we waar wij
als betrouwbaar drinkwaterbedrijf en betrokken natuurbeheerder
voor staan. Ik hoop dan ook dat we met elkaar nog veel mooi werk
verzetten in de toekomst.

Nogmaals bedankt voor uw bijdrage!

Joke Cuperus – Algemeen Directeur, namens het Directieteam
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Nummer 50. Een ware mijlpaal

Ruim 12 jaar geleden verscheen de eerste Vrijwilligers Nieuwsbrief. Een initiatief, gestart bij en door het
vrijwilligersbeheer van PWN.
Patrick Wijker, toenmalig coördinator, komt daar in dit nummer nog op terug.
Ons huidig redactielid Monique Verhaar was ook toen al lid van de redactie. Hulde aan Monique, die nog
even enthousiast als toen haar steentje bijdraagt om vier keer per jaar deze nieuwsbrief te kunnen
publiceren. Zij heeft in de loop der tijd met enige regelmaat mooie artikelen over haar favoriete dier, het
paard, geschreven.

Kijkend naar wat er in die jaren de revue heeft gepasseerd, valt op dat er eigenlijk niet veel veranderd is in
de onderwerpen die toen en nu voor het voetlicht komen.

Verdwenen zijn in elk geval de Boekbesprekingen en de Activiteitenkalender van beide bezoekercentra.

Welke onderwerpen zijn zoal aan bod gekomen?
PWN heeft in het verleden een aantal grote projecten mogen uitvoeren en sommige daarvan lopen ook
vandaag de dag nog door. Denk daarbij aan de duinherstelwerkzaamheden in beide beheersgebieden. Er
wordt altijd wel ergens iets gedaan om de duinen weer in hun oorspronkelijke staat terug te brengen.
Enkele grote “klappers” daarin zijn de Noord West Natuurkern en de ophoging van de duinenrij in het
Kieftenvlak bij Wijk aan Zee. En wat te zeggen van de bouw van de drie ecoducten in Zuid? Unieke
projecten, waarbij PWN zeer nauw was betrokken.

Ook niet echt onderbelicht is de zich nog steeds manifesterende ‘plaaggeest’ in het duin, de prunus. Ik ben
benieuwd of daar over 12.5 jaar nog steeds over geschreven wordt!

Nog steeds wordt veel met grote grazers gewerkt en alles daaromheen blijven interessante artikelen
opleveren. Er zijn nu eenmaal niet zoveel beheerders die wisenten hebben rondlopen en wie kan nu zeggen
dat in hun gebied twee totaal verschillende soorten zand voorkomt?
Er zijn regelmatig artikelen gewijd aan het verklaren van namen in het duin. Wist u bijvoorbeeld dat de Van
Oldenborghweg vernoemd is naar de eerste PWN-directeur?

Ook opgravingen en vondsten uit het rijke verleden kregen regelmatig de aandacht.
Over diversiteit gesproken. Er wordt veel onderzocht en gemonitord en veel van die resultaten heeft u in de
Nieuwsbrieven aangetroffen. Sprinkhanen, libellen, zweefvlieger, (nacht)vlinders, mieren als klein spul. Roof-
en ijsvogels, tapuiten, vleermuizen en uilen vertegenwoordigden de vliegende brigade. Konijnen, amfibieën,
eekhoorns, (boom)marters. herten en, evenals in dit nummer, de wolf kwamen met enige regelmaat aan
bod. (Duin)flora, mossen, paddenstoelen, bomen en orchideeën ontbraken natuurlijk ook niet.

Een overzicht is natuurlijk niet compleet als er geen aandacht was besteed aan ons meest gevaarlijke dier in
de duinen en bossen: de teek. Deze staat met stip op nummer één. Duinbranden zijn ook regelmatig
terugkerende onderwerpen en te vrezen valt dat het in de toekomst nog wel vaker zal gaan voorkomen.

Manifestaties en (jaarlijkse) bijeenkomsten rond de beide bezoekerscentra zijn ook steeds weer
terugkerende onderwerpen.
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Wat deed en doet de recreatiedruk met onze mooie gebieden? Dit onderwerp is de laatste jaren actueler
geworden, zeker gelet op het groeiend aantal bezoekers en de problematiek met onder andere
mountainbikers.

In de loop der jaren hebben de boswachters en leden van het Adviesteam Natuur veel bijdragen geleverd
aan de Nieuwsbrief en wij hopen dat zij dat zullen blijven doen. Zij zijn per slot van rekening de experts!

In de Nieuwsbrief is echter ook regelmatig aandacht geschonken aan u, de vrijwilliger. Zowel groepen als
individuen. Uw inbreng is onontbeerlijk zoals Joke Cuperus, directeur van PWN, al eerder aangaf en wordt
zeer gewaardeerd.

Uw inbreng voor de Nieuwsbrief kan echter beter. Als redactie bedenken wij iedere keer weer de
onderwerpen, maar wellicht hebt u ook prima ideeën. Uw betrokkenheid is dusdanig hoog dat er ongetwijfeld
veel kennis aanwezig is. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

In de afgelopen 12.5 jaar zijn met enige regelmaat noodkreten verschenen over het voortbestaan van de
Nieuwsbrief: er dreigde een tekort aan redacteuren. Gelukkig werden deze brandjes iedere keer weer
geblust....

Vol optimisme kijkt de redactie naar de toekomst, want de natuur staat bij veel mensen in onze regio’s in de
belangstelling.

Namens de redactie,
Jan Jaap Moerkerk

Jubileumfotowedstrijd

And the winner is…..

… Lucette Robertson!

Haar foto van een duingebied waar de wind flink heeft huisgehouden heeft de unanieme voorkeur van onze
jury. Zij heeft daarmee een cadeaubon van € 100 gewonnen, te besteden bij Cameraland. Tevens is haar
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foto op canvas afgedrukt.
Volgens het juryrapport wordt je als kijker het beeld ingetrokken door het steile duin, wat tevens een mooi
kader in de foto geeft. Ook de wolken op de foto zorgen voor een plezierig beeld om naar te kijken, passend
bij de opdracht.

Eervolle vermeldingen – en foto afgedrukt op canvas - zijn er voor:

Rob van Westbroek.

Kees van der Leij.

Een blikje op het strand, bedolven
onder het zand. Hier begint
uiteindelijk het dynamisch duinbeheer,
het zand op het strand is natuurlijk de
motor van het achterliggende duin.
Goede weergave en tevens een
maatschappelijke boodschap?

Met een foto van een uitloper van een
stuifduin, die verdwijnt om de hoek van
en begroeid duintje met helmgras. Dit
geef de twee pijlers waarop het duin is
gebouwd goed weer. Een kijker naar de
foto vraagt zich mogelijk af tot hoe ver
het daarachter doorloopt….
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Ben Kruijssen.

Marianne Snabilie overhandigt de eerste prijs aan Lucette Robertson

Met een foto die best wel gewaagd is! Ga
maar staan tijdens zulke harde wind in
zo’n stuivende zandstorm, je ziet bijna
het duin op je afkomen. Het beeld geeft
goed weer hoe dynamisch duin er in de
praktijk uitziet. Een beleving die iedereen
eens moet ervaren!
De winnende foto’s zijn nog even te
bewonderen in Bezoekerscentrum De
Hoep. Daarna gaan ze naar
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

Hieronder een kort interview met
de winnares:
“De foto is met mijn mobiele telefoon
gemaakt in het Buizerdvlak, dat ligt ten
noorden van Bergen aan Zee en dateert van
begin 2018. Officieel is dit een afgesloten
gebied maar omdat ik bezig ben met een
opleiding van het IVN voerde ik daar
werkzaamheden uit ten behoeve van een
(jaarrond) onderzoek. Uiteraard had ik een
ontheffing om daar te zijn.
Ik ben nu ruim 10 jaar vrijwilliger en
controleer ruiterpaden in de omgeving van
Bergen aan Zee, waar ik ook woon.
Daarnaast loop ik twee vlinderroutes, ook in
Bergen aan Zee.
Ik maak veel natuurfoto’s, dat vind ik erg
leuk om te doen. Van het prijzengeld ga ik
een mooi handzaam cameraatje kopen
zodat niet al mijn foto’s meer via een
mobieltje hoeven te worden gemaakt.
Ik was aangenaam verrast toen ik bericht
kreeg dat ik de winnares was. Ik voel me
betrokken bij PWN en dit is voor mij een
kers op de taart!”

Ellen Roosloot
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Juryrapport fotowedstrijd 
 
Het onderwerp van de vrijwilligers fotowedstrijd  was “Dynamisch Duin” een term die zeer actueel is en 
waar de PWN als natuurbeheerder met zijn vrijwilligers met man en macht aan werkt. Tenslotte heeft 
het duin hier alleen maar baat bij in zijn diversiteit en voorbestaan. 

Maar om dit onderwerp te vatten in een foto is toch nog wat anders hebben we gezien als jury. 

Een aantal inzenders hadden een beeld die volgens ons ook bij een stabiel of slapend duin ingezonden 
hadden kunnen worden. 

Na de eerste selectie begon pas de echte discussie welke foto wel waarom en ook een stukje 
technische vaardigheden werden meegewogen in de uiteindelijke beslissing om te komen tot een 
winnaar. 

Nog een aantal tips van ons zijn 

1 let op de horizon een scheve horizon maakt het kijken naar een foto niet fijn. 

2 Heb je de kans doe dan iets aan bewerking, dit kan tegenwoordig ook al op telefoons, b.v een stukje 
contrast of verzadiging kan de foto een hoop extra geven.  

 

Op de foto de aanwezige prijswinnaars en jurylid Fred vd Bosch. 

 

De redactie. 

Foto`s gemaakt door Hermine Smit 
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Monique Verhaar

Al 50 exemplaren lang
is zij onze stille kracht pur sang.
Deze goedlachse amazone
bespeelt geen schuiftrombone,
maar het toetsenbord:
elk artikel van de Nieuwsbrief wordt
door haar vaardige handen vormgegeven
en zo brengt zij het blad tot leven.
Monique kan niet zonder haar paard
en wij zijn zonder haar volledig van de kaart.
Dat is zeker goud waard.
Deze stoere levenslustige vrouwe
willen we zo lang mogelijk voor de VWNB en de ruiterpaden houwe.
Monique we nemen af onze chapeau
en we vinden je gedrevenheid en vlijt zooo !!!
Hopelijk blijven we nog lang genieten
van jouw noeste arbeid.
Waar blijft de tijd??!!
Ga zo door dan hoeven we geen tranen te vergieten.
Onze dank is groot en wij zijn op/met jou groos.

Hermine, namens de redactie
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Kees Zonneveld: 35 jaar boswachter bij PWN

Foto; Twitter

Sinds het verschijnen van de eerste Vrijwilligers Nieuwsbrief in 2005 is er veel veranderd met betrekking tot
het beheren van duingebieden. Aan wie kan je dat beter vragen dan aan één van de nestors onder de
boswachters: Kees Zonneveld, sinds 1983 werkzaam bij PWN in het NHD.
Kees is al zo’n 35 jaar als boswachter werkzaam, maar daarvoor had hij nog een carrière bij de Hoogovens
(in de elektrotechniek) en in de horeca. Met recht kan men dan spreken van een totaal andere
werkomgeving!
Toentertijd moest een aankomend boswachter eerst stagelopen bij PWN en ook werkzaamheden verrichten
op camping Bakkum of Geversduin. Tevens moest je diensten lopen in het Bezoekers Centrum.
Na de vaste aanstelling werd je als boswachter ingedeeld in regio “Noord”, ”Midden” of “Zuid”. Voor Kees
werd het Noord. Vanuit een eigen locatie en met een eigen groep collega’s. Later ging men werken vanuit
villa Fochteloo en tegenwoordig werken de boswachters boven het Noordzeekanaal vanuit
Bezoekerscentrum de Hoep.
Duinbeheer was in die tijd een soort van eenrichtingverkeer, waarbij de beheerder solitair te werk ging en
bepaalde wat er moest gebeuren. Gelukkig is er in de loop van de tijd veel meer samenwerking gezocht,
gevonden en ontstaan met andere instanties. Daarmee veranderde ook het werk van de boswachters. Tijd
om in 2000 samen met o.a. Jan Zijlstra en Nico Spaarkogel de “Boswachter Nieuwe Stijl” te introduceren.
“Boswachter Nieuwe Stijl” had wel tot gevolg dat de boswachter niet alleen buiten zijn werk deed maar ook
veel meer kantoorwerkzaamheden moest verrichten. Reden voor een aantal collega’s om die stap niet te
zetten en ervoor te kiezen om bij “Onderhoud” (lees: buiten) aan de slag te gaan.
Boswachters werden geconfronteerd met PAS-beheermaatregelen (en de daarbij onlosmakelijk verbonden
papierwinkel). Ze kregen in het kader van de duinherstelwerkzaamheden voortrekkersrollen bij eigen
projecten en uiteindelijk kreeg men een eigen “portefeuille”, zoals bijvoorbeeld relatiebeheer, voorlichting,
educatie en het organiseren van excursies. Portefeuillebeheer vormt nu een onderdeel van het werkpakket.
Voor Kees zijn er daarnaast nog een paar aparte “klussen”. Zo organiseert hij in het NHD huifkartochten in
de maanden mei tot en met september en de “Duin Cultuur dagen”. Dat laatste is, gevoed door zijn grote
interesse in cultuur, eigenlijk wel zijn grote passie.
Volgend jaar gaat Kees met pensioen. De volgende grote verandering in zijn leven. En om daar weer een
nieuwe invulling aan te geven zal het verzoek van PWN om de Duin Cultuur Dagen te blijven organiseren,
hem zeker gaan helpen.
Dank aan Kees voor zijn tijd en zijn verhaal.
Jan Jaap Moerkerk
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Duinbeheer: wat zijn de belangrijke thema’s van nu?
Het beheren van de duinen: daar kun je boeken vol over schrijven en het houdt ons allemaal bezig. Er
worden in de duinen veel verschillende soorten maatregelen en projecten uitgevoerd. Uiteindelijk gaat het
allemaal om een belangrijke zaak: de duinen voor de toekomst gezond, sterk een veerkrachtig te maken.
Maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste huidige thema’s en inzichten? In deze bijdrage worden er een paar,
zonder volledigheid na te streven, benoemd.

Knelpunt stikstof
Depositie van stikstof is een van de belangrijkste knelpunten voor ons duingebied. Verkeer, scheepvaart,
landbouw en industrie zijn de voornaamste bronnen voor de uitstoot van stikstof. Maar ook (verwarming van)
woningen en kantoren zorgen voor deze uitstoot. De negatieve effecten van stikstof zijn divers. Denk
bijvoorbeeld aan het feit dat sommige planten slecht tegen te veel stikstof kunnen en op termijn worden
verdrongen door snelgroeiende, meer algemene soorten met een uniform duin als gevolg. Maar ook het
veranderen van bodemchemische processen die doorwerken in de voedselketen. Daardoor staat het
duingebied onder druk en verdwijnen veel bijzondere planten en dieren.

De stikstofproblematiek zal duinbeheerders de komende jaren nog wel bezig houden. Het is de verwachting
dat er de komende tientallen jaren meer stikstof in de duinen neerkomt, dan de duinen gemiddeld
aankunnen. Daardoor zullen er vooral maatregelen genomen worden die gericht zijn op het versterken van
de duinnatuur. Het aanleggen van boszomen en stuifkuilen en het verwijderen van woekerende invasieve
exoten zijn daar belangrijke voorbeelden van. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend over de doorwerking van
stikstof in de voedselketen. Is er bijvoorbeeld een verband tussen deze stikstofdepositie en de afname van
de insecten en vogels? Bij PWN vinden we het belangrijk om aan dit type kennisontwikkeling bij te dragen.
Omdat we denken dat daar sleutels liggen om het tij te kunnen keren.

Klimaatverandering
We kunnen niet in de toekomst kijken, maar dat het klimaat aan het veranderen is, dat is wel helder. Ook
hier vinden we het als PWN belangrijk om na te denken over de verschillende toekomstscenario’s. Een
belangrijk aspect is natuurlijk veiligheid. Want onze duingebieden spelen een belangrijke rol in de
bescherming van het achterland tegen overstroming. Bij een stijging van de zeespiegel is het belangrijk dat
het kustfundament gehandhaafd en versterkt wordt. Dit betekent onder meer dat de duinen mee moeten
kunnen groeien met de verwachte zeespiegelstijging. Hierbij wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van
dynamisch zeereepbeheer, een concept waar we bij PWN een grote meerwaarde van zien en waarbij we
met alle partijen voortdurend op zoek zijn naar duurzame en toekomstgerichte oplossingen.

Verbinden en ontsnipperen
Ook flora en fauna krijgen te maken met de effecten van klimaatveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan
effecten zoals de verandering in de geografische spreiding en fenologie van soorten. Of aan
aantalsfluctuaties van populaties door extreem weer. Een risico is dat soorten die onvoldoende kunnen
meebewegen met de verschuiving van de temperatuurgrens, kunnen afnemen of zelfs uitsterven. PWN wil
daarom in het beheer inzetten op het optimaliseren van standplaatscondities waardoor er ruimte is voor
grote en vitale populaties. Maar ook het verder verbeteren van de interne en externe ruimtelijke samenhang
natuur door middel van ecoverbindingen. Met de realisatie van de drie natuurbruggen in Zuid-Kennemerland
is een belangrijke stap gezet. We gaan inzetten op een monitoringprogramma van deze bruggen de
komende jaren, maar ook verder nadenken over de ontsnippering van andere knelpunten in ons duingebied.

Belangrijke Europese kwaliteiten
Onze duinen hebben internationaal belangrijke kwaliteiten en daarmee worden ze beschermd onder
Europese Natura 2000-wetgeving. Natura 2000 vormt de hoeksteen van het beleid voor behoud en herstel
van Europese biodiversiteit. Om dat doel te bereiken zijn beheerplannen opgesteld waarin staat wat moet
gebeuren om de doelen te halen. Voor PWN geldt dat er twee van dergelijke N2000-beheerplannen zijn,
namelijk die van het NHD en het plan voor Kennemerland-Zuid. In beide beheerplannen worden
maatregelen benoemd die als doel hebben om de duinen te beschermen, te herstellen en te ontwikkelen.
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Hierbij kiezen we ervoor om de natuurlijke processen in het duin zoveel mogelijk de ruimte te geven. En
daarmee hopen we de negatieve trend van achteruitgang en verlies van soorten te kunnen keren en voor de
toekomst de duinen gezond, sterk een veerkrachtig te maken!

Dick Groenendijk,
Senior Adviseur N&B

Organisatie Natuur & Beleving

Sinds de organisatieontwikkelingen bij PWN is ook de organisatie van de Groene Sector van PWN
veranderd. Zo is de naam Natuur en Recreatie (NR) aangepast naar Natuur & Beleving.
Enkele nieuwe “spelers” in het veld stellen zichzelf hierbij even kort aan u voor.

Margot Holland

Beste vrijwilligers,
Hierbij een korte introductie van mijzelf. Mijn naam is Margot Holland en ik ben sinds 1 januari 2018
werkzaam bij PWN. Ik ben verantwoordelijk voor de Kennemerduinen, zowel het boswachterteam als het
bezoekerscentrum en NRO, het onderhoudsteam binnen Natuur.
Binnen deze teams werken heel veel vrijwilligers, dus ik ben een zeer bevoorrecht mens met zoveel extra
hulp en betrokkenheid. Iets dat voor mij helemaal nieuw is, wat ik niet ken uit mijn eerdere werk (in het
bedrijfsleven in allerlei verschillende (management)functies). Een mooie en bijzondere meerwaarde van mijn
huidige functie. Ik vind het heel erg leuk werk en het is heel anders dan ik tot nu toe heb gedaan.
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Ik woon samen met mijn man en drie kinderen in Castricum, waardoor ik met name bekend was met het
Noord-Hollands Duinreservaat. Onze oudste zoon is 16 jaar en we hebben een tweeling (jongen en meisje)
van 13 jaar oud. Nooit saai dus. Ik houd van wandelen en ben actief binnen de rugby, een sport die door de
rest van het gezin fanatiek wordt gespeeld. Ik hou mij in de sport, als vrijwilliger, vooral bezig met allerlei
organisatorische zaken.

Raymond Duijndam

Marianne Snabilie

Via deze regels mag ik mij voorstellen als de nieuwe vrijwilligerscoördinator bij PWN. Ik heb de eer om vorm
geven aan een hele nieuwe functie.
Vrijwilligers zijn niet nieuw, we werken al heel wat jaren op een bijzonder plezierige manier samen met al de
vrijwilligers die voor ons van onschatbare betekenis zijn. En ze worden prima begeleid door boswachters,
medewerkers van de bezoekerscentra en de mannen van NRO. Maar het coördineren van dit alles is wel
nieuw!
We staan voor verschillende uitdagingen: hoe gaan we om met vergrijzing, en hoe kunnen we een betere
uitvoering geven aan ons eigen beleid waarin waardering en binding met de vrijwilligers belangrijke
elementen zijn. En ook contacten en samenwerking met andere organisaties in Noord-Holland zijn
belangrijk, Daar zal ik zo goed mogelijk invulling aan geven. Ik verheug me op de contacten met vrijwilligers
en iedereen die met hen te maken heeft. Volgens mij heb ik de leukste baan van heel PWN!

Raymond Duijndam is de verantwoordelijke
voor het team van boswachters in Noord en het
Bezoekerscentrum de Hoep.
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Boswachters PWN
Hieronder een overzicht van alle boswachter, werkzaam bij PWN in de regio’s Noord en Zuid.

Regio Noord

Ronald Slingerland

Natasja Nachbar

Ruim 12 jaar geleden nu, kwam mijn droom uit. Niet alleen wilde ik
graag boswachter worden, maar het liefst bij PWN en het liefst in de
omgeving van Castricum. De baan voelt dan ook als de hoofdprijs.
Net als alle boswachters probeer ik toezicht in de terreinen,
voorlichting aan onze bezoekers, vele cursussen en het uitvoeren van
projecten te combineren met de werkzaamheden uit onze
portefeuilles. Voor mij is dat de portefeuille Vrijwilligers en de
portefeuille Groen-Blauw. In beide portefeuilles ligt mijn passie. Voor
de portefeuille Vrijwilligers is, naast het vele werk dat wordt uitgevoerd
door de altijd enthousiaste groepen, het persoonlijke contact mij het
meest waardevol. Dat geldt precies hetzelfde voor de portefeuille
Groen-Blauw. In deze laatste portefeuille leg ik met collega’s
Veronique en Walter de verbinding tussen onze twee primaire
sectoren Drinkwater en Natuur. Eigenlijk heeft al ons werk in de
duingebieden een relatie met drinkwater. De duinen zijn voor PWN
tenslotte onze bron. Door deze portefeuille heb ik vele collega’s van
onze andere sectoren leren kennen. Drinkwater en Natuur maken we
tenslotte met z’n allen. Bij alle projecten van Drinkwater zijn
boswachters betrokken. Wij kunnen hen ondersteunen in de brij aan
wet- en regelgeving in onze prachtige gebieden. Zo helpen we elkaar
om bij iedere ingreep de natuur zoveel mogelijk te sparen. Dit werkt
voor iedereen erg prettig. We zijn bij dat soort grote klussen een
graag geziene gast aan tafel.

Met de sector Drinkwater werken we bijvoorbeeld aan het beheer van
al onze leidingentracés. Bomen op leidingen zijn met hun wortelstelsel
een risico voor de onderliggende leidingen. In de praktijk komen hier
de beide portefeuilles weer samen. Het advies om de leidingen te
beheren wordt uitgevoerd door aannemers én… vrijwilligers.

Ik ben Natasja Nachbar en werk sinds februari 2009 als
boswachter in het NHD. Voordat ik bij PWN begon, heb ik
jaren als hovenier in historische parken gewerkt en werkte ik
één dag in de week als vrijwilliger in het natuuronderhoud in
Bergen.

Na een korte inwerkperiode ben ik met de portefeuille Open
Duin aan de slag gegaan. In de praktijk ben ik vooral bezig
met de bestrijding van invasieve exoten. In het begin ging dit
met name om de Amerikaanse vogelkers (prunus), nu zijn
we ook met andere soorten bezig. Iedere soort vraagt, op
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elke locatie, een op maat gemaakte aanpak. Dit is tijdrovend, maar zal op termijn resultaat geven.

Daarnaast ben ik graag bezig met het op gang brengen van kleinschalige stuifplekken, wat vaak neerkomt
op het activeren van oude stuifkuilen en het zoeken naar en vastleggen van plekken voor nieuw te maken
stuifplekken.

Ook monitoring van plant en dier heeft mijn aandacht. Vlinders, hagedissen, mossen, slakken en planten,
het heeft allemaal mijn belangstelling.

Kees Zonneveld

K

Dario Duyvis

Kees Zonneveld is sinds 1983 werkzaam bij PWN in het NHD.

Mijn portefeuilles zijn: Voorlichting en Educatie en als tweede Relatie
beheer.

Als extra kersen op de taart komen daar nog een paar aparte “klussen”
bij. Onder andere het organiseren van huifkartochten in de maanden mei
tot en met september en het laten zien dat kunst en natuur onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Om de twee jaar laten we dat zien tijdens het
evenement Kunst & Koningsduin. Volgend jaar ga ik met pensioen, maar
PWN heeft mij verzocht om Kunst & Koningsduin te blijven organiseren.
Dat zal ik met veel genoegen doen.

Een uitgelezen kans om mij als oud-vrijwilliger voor te stellen,
nu namelijk als boswachter. Na drie keer stage te hebben
gelopen bij PWN heb ik de kans gekregen om als boswachter
aan de slag te gaan.

Na mijn middelbare schooltijd in Haarlem ben ik op zoek
gegaan naar een studie in het groen en zo kwam ik terecht bij
de opleiding Eco & Wildlife in Velp. 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, bij het Wisentenproject en bij een onderzoek
naar de interactie tussen de (half) wilde paarden en de ruiters in
het NHD.

Na mijn opleiding ben ik als vrijwilliger actief gebleven bij onder
andere het Wisentenproject, wat mij uiteindelijk bracht naar
waar ik nu sta in het leven: namelijk sinds 2017 boswachter in
het Noord-Hollands Duinreservaat.

Mijn portefeuilles zijn Beheer op landgoed Marquette,
Monitoring en Recreatievoorzieningen.
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Wouter Bol

Egbert van Diepen

Ik ben Wouter Bol, sinds ruim een jaar boswachter bij PWN.
Mijn portefeuille is Monitoring wat betekent dat ik samen met
collega’s plannen opzet om soortengroepen of de effectiviteit
van beheermaatregelen te volgen. Veel van de inventarisaties
en het onderzoek in PWN-terreinen worden gedaan door
vrijwilligers. Voor hen ben ik het aanspreekpunt en ik zorg
ervoor dat de vergunning worden geregeld. Daarnaast probeer
ik de onderzoekvrijwilligers op de hoogte te houden van wat er
allemaal aan beheermaatregelen gebeurt in de duinen zodat ze
niet voor verrassingen komen te staan bij het inventariseren
van bijvoorbeeld hun vlinderroute of vogelplot en, niet
onbelangrijk, dat het duidelijk is waarom deze ingrepen
plaatsvinden.

Zelf ben ik erg geïnteresseerd in nachtvlinders, net als mijn
collega Luc Knijnsberg. Deze soortgroep inventariseren we dan
ook regelmatig. Daarnaast is mijn passie voor de natuur
begonnen met vogels en ben ik me later gaan verdiepen in
andere soortgroepen.

Ik ben werkzaam bij PWN sinds 1993.
Destijds aangenomen voor terrein
Bergen, het deel van het NHD grofweg
tussen de Schoorlse Duinen en Egmond
aan Zee in. Mijn functie bestond toen
deels uit het werk wat er nu gedaan
wordt als boswachter maar toen was ik
ook nog veel met uitvoerende zaken
bezig in het terrein. Dus zelf met een
bosmaaier of kettingzaag aan de slag,
rasters plaatsen, vuilnis ophalen, etc. Die
tijd is echter voorbij. Ons werkgebied is
het gehele NHD geworden. Ik heb samen

met mijn collega’s Lydia Slijkerman en Coen van Oosterom de portefeuille Begrazing en Begrenzing.
Lydia en ik voor het NHD en Coen voor het PWN-gedeelte van het NPZK. Wij zorgen ervoor dat de
begrazingsprojecten, verspreidt over de terreinen, in goede banen worden geleid. Dus de contacten
met veehouders onderhouden wij en wij sturen de schaapskuddes aan. Verder hebben we de
verantwoordelijkheid over de staat van de rasters. De begrenzing van het hele duingebied is ook een
deel van ons taak. Met het controleren van de huidige grenzen van het duingebied en het voorkomen
dat de grenzen niet overschreden worden door aanwonenden, hebben we het aardig druk. Ook vallen
onder deze portefeuille de contacten met huurders en pachters in ons gebied.
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Luc Knijnsberg

Jan Zijlstra

Ik werk sinds 1978 bij PWN als boswachter. Mijn
portefeuilles zijn: Archeologie en cultuurhistorie,
Relatiebeheer, Gastheerschap,
Preventiemedewerker, Huren en Pachten. Voorts ben
ik betrokken bij de cluster PAS Zegeveld en de
projecten IJsbaan, Zanderij, Uitkijktoren Papenberg
en Herstel duinbeek Onderlangs. Daarbij ben ik
betrokken bij de organisatie van het Zomerfestival
Marquette.
Volgend jaar november mag ik met pensioen.

Ik werk sinds 1997 als boswachter bij PWN.

Mijn werkterrein is het NHD en ik heb de volgende
portefeuille(s): ‘Bos’. Bij Bos gaat het om
omvormingsbeheer van naaldbos naar loofbos of naar
open duin. De bosgroeiplaatsenkaart en het
Bosbeheerplan zijn de belangrijkste sleutels hierin. Bij
bosgroeiplaatsen gaat het erom of er van nature ook
bos zou groeien op die plaats. Zo niet kan er worden
omgevormd naar open duin. Verder gaat het in de
portefeuille Bos vooral om bosrandbeheer,
exotenbestrijding en gevaarlijk hout (VTA). Bij VTA
werken we vooral aan veiligheid voor onze bezoekers,
aanwonenden en campinggasten.

Mijn andere portefeuille is een deel van
Relatiebeheer. In de Wimmenummerduinen liggen
127 duinhuisjes. Voor deze vereniging ben ik de
contactpersoon en ga ik over het reilen en zeilen van
de huisjes. Denk aan herbouw of illegale schuttinkjes
etc. Ook ben ik contactpersoon voor de
duinlandvereniging met ongeveer 350 duinlandjes.
Hier zie ik toe op naleving van het reglement en
onderhoud ik de contacten. En dat is soms best een
uitdaging!

Verder ben ik deels actief in de portefeuille Monitoring
waar ik vooral in de kleine fauna actief ben zoals bv
de Vlinders. En heb ik contacten met de vele
vrijwilligers en organisaties zoals bijvoorbeeld de
Vlinderstichting.

De natuur is een grote inspiratiebron zowel in beheer
als in de soorten flora en fauna die erin leven. Ik ben
regelmatig met vrijwilligers en collega Wouter op pad
om de nachtvlinders in kaart te brengen.
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Cora Schipma

Serena Olij

Fred van den Bosch

Mijn naam is Cora Schipma, ik ben nu 14 jaar boswachter. Ik werk
met veel plezier in het NHD. Ik beheer de portefeuilles Gastheerschap
en Ontheffingen en Vergunningen. Verder ben ik verzot op
wetenswaardigheden over eetbare planten en mythologie over
planten. En natuurlijk op alle facetten van de natuur!

Begin oktober ben ik gestart als boswachter in het NHD, echt een
droombaan. Het gebied is prachtig, heel divers met een rijke flora en
fauna. Elke dag valt er wel wat nieuws te ontdekken, te beleven en te
leren. Met mijn portefeuille Voorlichting en Educatie hoop ik meer
mensen enthousiast te maken voor het duin en te laten zien waarom
we bepaalde keuzes maken met het oog op ons natuurbeheer. Verder
hoor je vaak dat kinderen geen binding meer hebben met de natuur.
Dat is zonde wat de natuur is juist zo leuk en leerzaam. Ik hoop dat ik
daar via educatie iets in kan gaan betekenen. Na mijn studie aan de
VU, Environment and Resource Management, heb ik een tijdje bij een
duurzame energieleverancier gewerkt. Ik ben erg blij dat ik aan de
slag kon gaan bij PWN en mij kan inzetten voor de mooie natuur die
wij hebben in Nederland.

Ik ben Fred van den Bosch en al sinds lange tijd werkzaam
bij PWN, sector Natuur & Beleving. Als leerling natuurbeheer
ben ik in 1983 begonnen bij de ploeg Egmond en ik heb
daarna vele ploegen, terreinen en teams meegemaakt.

Door alle veranderingen tot de huidige functie boswachter
maken dat het werk nooit verveeld, ook al omdat je
gelijktijdig het duingebied ziet veranderen. Planten en dieren
komen en verdwijnen en ook het gebied is aan verandering
onderhevig. Deze veranderingen vormen een uitdaging en
maken het werk ook plezierig. Persoonlijk vind ik het
verdwijnen van de wulp uit het landschap het grootste
gemis.

Ik hou mij als portefeuillehouder vooral bezig met Wegen en
Waterlopen, en daarnaast houd ik me bezig met Veiligheid.
Dit laatst houdt in saneringen en contact met hulpdiensten
(vooral brandweer)
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Lydia Slijkerman

Dirk Glorie Dave Nanne

Ik ben Lydia Slijkerman, boswachter en heb de mooie
portefeuille Begrazing en Begrenzing onder mijn
hoede. Dit doe ik samen met mijn collega’s Coen van
Oosterom en Egbert van Diepen, waarbij er veel
overleg en afstemming is tussen de
portefeuillehouders Open Duin en Bos, Monitoring en
de leden van het Advies Team.

Ook mag ik deel uitmaken van het prachtige en
bijzondere wisentproject, waar we allemaal enorm
trots op zijn en waar verrassende resultaten uit naar
voren zijn gekomen.

Tevens doe ik een deel Relatiebeheer m.b.t .de
Kruisberg en het Hof van Kijk-Uit.

Daarnaast ben ik in het bezit van mijn jachtakte.

Dit jaar speelt er een groot project, te weten Integrale Begrazing, wat nu ook gestalte krijgt in het deel
Castricum - Heemskerk. Daarbij worden de losse begrazingseenheden opgeheven en gaan we over
naar één groot begrazinggebied met een natuurlijk karakter, wat in de rest van het NHD en het NPZK
al het geval was. De halfopen duinbossen met statige, oude krooneiken en veel bloemrijke graslanden
als streefbeeld.

Portefeuilles: Landgoederen, Planning,
Vrijwilligers, Cultuurhistorie en archeologie.

Portefeuilles: Fauna, open duin (inclusief
akkers), wegen en waterlopen.
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Paul van der Linden

Veronique van Meurs

In 2006 ben ik begonnen bij PWN op de afdeling NRO als
student van het Helicon te Velp. Eind 2007 werd mij gevraagd
of ik op de functie Boswachter Regio Midden van het NHD
wilde solliciteren waar ik, tegelijk met Lydia Slijkerman, werd
aangenomen als boswachter in het NHD.
In 2008 begon ik als boswachter en ik heb verschillende
portefeuilles gehad. Zo heb ik een tijd Monitoring gedaan,
Samenwerking met drinkwater in de renovatie van ICAS en
IKIEF, had ik het begin het beheer van landgoed Marquette als
portefeuille en Fauna en Bos. Voor deze laatste ben ik samen
met mijn collega’s Luc Knijnsberg, Ruud Prins en Sven Pekel
de huidige portefeuillehouder.

Bos is een ingewikkelde portefeuille met verschillende type
bossen en processen. Daarnaast heb je ook veel te maken met
publiek en is communicatie een belangrijk onderdeel bij de
projecten.
Of je nu een bos omvormt naar open duin of natuurlijk loofbos,

boszomen aanlegt of cultuurhistorie probeert te behouden of aan de veiligheid langs wegen en paden
werkt: bomen zijn emotie en een beleving voor veel mensen. Dit, samen met de ontwikkelingen op het
gebied van de bossen en de daarbij behorende – verschillende - processen die soms moeilijk uit te
leggen zijn aan het publiek, maakt het een uitdaging om mooie en goeie projecten uit te voeren waarbij
natuurwaarden worden gewaarborgd en verbeterd, het publiek ons vertrouwt en ziet dat wat wij doen een
toevoeging is voor het gebied, ook al kost dat enkele, gewaardeerde, bomen.

Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het weidevogelreservaat De Kampen en het Noorderveld
achter landgoed Marquette in Heemskerk. Het is mooi te zien dat hier, door samen te werken met derden
zoals HHNK, Stal de Ruijter, WBE Wijcker en Lange Meer en de vrijwilligers van het landgoed, de
populatie weidevogels toeneemt. Zo is de gruttopopulatie gegroeid van één á twee broedparen in 2010
tot 33 paren in 2017. Zo zijn er meer soorten die zich op dit weidevogelreservaat weten uit te breiden en
zien we ook dat nieuwe soorten als bijvoorbeeld de watersnip, kemphaan, kluut en zomertaling, zich daar
vestigen.

Kortom het is fijn om deel uit te mogen maken van een bedrijf dat op verschillende vlakken zowel
maatschappelijk als bedrijfstechnisch vooruitstrevend is en mooie en goeie dingen weet te realiseren voor
natuur, drinkwater en de maatschappij.

Ik werk nu 12,5 jaar bij PWN. De eerste drie jaar werkte ik in
het oude bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen.
Daarna heb ik de overstap als boswachter naar het NHD
gemaakt. De reden dat ik daar heel graag wilde werken, was
naar aanleiding van een presentatie van Marieke Kuipers
over het project Noordwest Natuurkern waarin ik foto’s zag
van de de Wimmenummerduinen. De hele weg naar huis
bleef ik die naam oefenen om er thuis meer over op te
zoeken. En nu werk ik er…

De eerste jaren had ik de portefeuille Voorlichting onder mijn
hoede. Fauna is echter altijd mijn grote drijfveer geweest om
boswachter te worden. Die portefeuille beheer ik de laatste
3,5 jaar. Ik ben met name geïnteresseerd in kleine
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Regio Zuid

Coen van Oosterom

Sven Pekel

zoogdieren. Maar ook amfibieën, insecten, vogels en grofwild hebben mijn interesse. Daarnaast beheer ik de
portefeuille Groen-Blauw, samen met een collega-boswachter uit het NHD en uit NPZK. Ook deze
portefeuille is erg boeiend. De verbinding tussen de natuur- en de drinkwaterkant is namelijk erg divers.
Geen leiding kan zomaar in het duin worden aangelegd of opgegraven worden vanwege de mogelijke impact
op flora en fauna. Dat is gelukkig in wetgeving geregeld. Daarover denken wij dan mee. In onze
infiltratiepanden leeft ook van alles. Ook daarop houden we toezicht wat betreft fluctuaties, zoutgehalte,
verlanding, riet- en oeverbeheer, etc. Afgelopen jaren heb ik er ook geholpen met een onderzoek naar
muizen.

Eens per week doe ik toezicht te paard en controleer ik de conditie van de ruiterpaden en houd ik me bezig
met kaartcontrole.

Kennemerduinen werden ondergebracht bij de nieuwe beheerder PWN.

Na een reorganisatie binnen PWN in 1999/2000 werden wij de zogenaamde ‘Boswachter Nieuwe
Stijl’. Dat betekende dat de boswachter zich meer ging verdiepen in administratieve zaken, waaronder
zijn portefeuilles en de daaraan gekoppelde jaarplannen. Ook volgde meer publieke dienstverlening
waaronder toezicht en steeds meer excursies.

Mijn portefeuilles zijn : Begrazing, Begrenzing en Bebording als eerste. Daarnaast doe ik
Relatiebeheer, Cultuurhistorie en Archeologie, en ben ik 2e man van enkele andere portefeuilles.

Ik ben nu 60 jaar en zit hier het langst (aaneengesloten) van ons team Kennemerduinen.

Ik ben Coen van Oosterom, boswachter in
de Kennemerduinen sinds 1april 1987.
Begonnen bij de toenmalige Stichting het
Nationale Park de Kennemerduinen als
‘Medewerker Onderhoud Terreinen’.

In 1995 werd het gebied uitvergroot naar het
huidige NPZK. Een jaar later werd Stichting
Kennemerduinen opgeheven en de toen
werkzame boswachters van de

Mijn naam is Sven en ik ben sinds 2016 als boswachter in de
Kennemerduinen werkzaam. Ik houd mij vooral bezig met
exotenbestrijding en natuurherstelwerkzaamheden. Zo
proberen wij het duingebied vrij te maken van Amerikaanse
vogelkers door de inzet van zowel vrijwilligers, de
schaapskudde als machines van de aannemer. Omdat ik graag
naar vogels kijk zal je mij niet zonder verrekijker in het duin
tegenkomen
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René van der Aar

Ina Roels

Imreël van der Sloot

Ik ben René van der Aar, bijna 30 jaar werkzaam bij
PWN. Ik ben de eerste 10 jaar van mijn loopbaan op de
landgoederen, waaronder Leyduin, Vinkenbaan en oud
Woestduin, werkzaam geweest als Medewerker
Terreinen. Eind jaren negentig zijn wij samengegaan met
Stichting de Kennemerduinen.

Ik werk nog steeds met veel plezier als boswachter en
heb de portefeuille Wegen en Waterlopen. Daarnaast
ben ik verantwoordelijk voor alle wandel-, ruiter- en
fietspaden en ook voor het parkeersysteem. Ik heb dit
jaar samen met collega Sven het PAS-project het

Gaaienbos gedaan, waarbij we 7.3 ha vogelkers hebben verwijderd. Waar ik mede blij van wordt is de
inzet van onze vrijwilligers, die zich elke week, in weer en wind, inzetten. Chapeau!

Per 1-1-2019 zal ik het team Noord gaan versterken en krijgt daar de portefeuilles:

• Alle onverharde wegen;

• Recreatievoorzieningen;

• Materiaal en gebouwen.

Bijna 15 jaar boswachter in het duin....

Ik zorg voor portefeuille Recreatievoorzieningen: banken,
vuilbakken, fietsenstallingen maar ook de grote
speelterreinen, de zwemmeertjes, alle wandel-, en
fietsroutes in het duin én de mooie kaarten die daarbij
horen. Daarnaast ben ik ook altijd te vinden voor een
bijdrage aan een goed project: de Noordwest Natuurkern
bijvoorbeeld, of exotenbestrijding, of het wisentproject…

Maar eigenlijk kan vrijwel alles wat met duin- en
duinbeheer te maken heeft mij enthousiast en heel
gelukkig maken. Niet in het minst andere mensen die
mijn enthousiasme delen!

Sinds 1 oktober werk ik als boswachter in het NPZK en ben
ik medeverantwoordelijk voor de portefeuille Monitoring. Zelf
ben ik recent afgestudeerd aan de opleiding Eco & Wildlife
en ik ben erg blij dat ik een onderdeel ben van dit
boswachtersteam.
Omdat ik net begonnen ben word ik nog ingewerkt. Daarom
ga ik zo vaak mogelijk met mijn collega’s mee op pad om
zoveel mogelijk ervaring op te doen.
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Annemieke van Zuijlen

Ruud Prins

Ko van der Bijl

Na 15 jaar in een laboratorium te hebben gewerkt ben
ik de opleiding Bos- en Natuurbeheer gaan volgen.
Tot mijn grote vreugde is het ook nog gelukt om
tijdens deze studie al een baan te vinden! Vanaf 1
november ben ik boswachter in Zuid-Kennemerland.
Ik zal gaan werken binnen de portefeuille monitoring.
Ik heb er heel veel zin, ga heel veel leren en kijk
ernaar uit iedereen te leren kennen die in dit prachtige
gebied bezig is.

Het grootste deel van mijn leven is bepaald door de duinen
van Zuid-Kennemerland.
In 1970 ben ik als student begonnen met
zomervakantiewerk in de duinen. Ik was toen 16 jaar. Naast
uitvoerend werk deden de studenten meestal werk bij de
kaartverkoopkiosken. In 1972 werd het eerste
Bezoekerscentrum geopend. Ook tijdens mijn opleiding aan
de MBCS en gedurende mijn militaire dienst bleef ik in de
weekenden in het bezoekerscentrum werken. Na school heb
ik gedurende acht jaar bij de Gemeentewaterleidingen als
opzichter leiding gegeven aan het vegetatiebeheer. Toen de
opzichter in 1990 bij de Kennemerduinen met pensioen ging,
kon ik bij de Stichting als opzichter werken. Na overname
door PWN ging ik, na diverse omzwervingen, bij het team
Zuid als boswachter aan de slag.

Mijn naam is Ko van der Bijl, boswachter voor de Kennemerduinen en
Kraansvlak en sinds 1989 werkzaam als boswachter voor de PWN. Mijn
huidige portefeuilles zijn ‘Fauna’ en ‘Materieel en Gebouwen’.

Zoals jullie begrijpen heb ik met fauna, en dan met name de damherten,
mijn handen vol. Wat dat betreft verveel ik mij niet.

De gebouwen en het materieel doe ik vanuit (privé) interesse. Ik heb al
eens mijn huis verbouwd en ook de boswachter auto's hebben mijn
aandacht.
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Walter Oosterom

Ruud Maaskant

Al 24 jaar werk ik als boswachter in de
Kennemerduinen. Naast de algemene taken houd ik
me bezig met Voorlichting en Educatie. Ik zou het
prachtig vinden als we door goede PR de natuur nog
meer in de harten van onze bezoekers kunnen
krijgen.

Ook ben ik sinds dit jaar aangesloten bij de groen-
blauwe boswachters. Deze boswachters zijn de
schakel tussen onze sectoren Drinkwater en Natuur
en Beleving

Boswachter sinds 1989. Portefeuilles:
Fauna, Wegen, Ontheffing, Monitoring
en Historie.

Is in verband met het wisentproject
met grote regelmaat in het Kraansvlak
aanwezig en heeft samen
met Ko van der Bijl de handen vol aan
de problematiek rond de damherten.
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“Over twintig jaar wil ik daar ook aan het werk zijn”

De titel van dit artikel is een uitspraak van Patrick Wijker. Patrick is de eerste vrijwilligerscoördinator binnen
PWN geweest en één van de initiatiefnemers en eerste redactieleden van de Vrijwilligers Nieuwsbrief.

Patrick kwam op twintigjarige leeftijd als
onderhoudsmedewerker in dienst van PWN en werd te
werk gesteld in de werkschuur, op de plek waar nu
restaurant ‘De Kruisberg’ is gevestigd. ‘Toentertijd
meldde je je op maandagochtend bij de opzichter, die je
vervolgens op pad stuurde met een werkkeet en op
vrijdagmiddag mocht je weer naar de werkschuur
terugkomen’, zo vertelt hij.
Drie jaar later kon hij de stap naar boswachter maken.
Na enige tijd in die functie aan het werk te zijn geweest,
vernieuwden, stap voor stap, de inzichten in het beheer
en met name de organisatie daarvan. Het idee ontstond
om meer met vrijwilligers in het onderhoud van het
duingebied te gaan werken, onder begeleiding van het
‘Greenteam’ (nu: PWN-Onderhoudsteam). Cock
Lammers was daar als eerste mee begonnen en kreeg
de steun van Patrick. Iedere “begeleider” kreeg een
eigen keet, een eigen gebied en kreeg ongeveer zeven
mensen in de groep. Patrick was inmiddels
leidinggevende van het Greenteam geworden.
In het begin stuitte deze vernieuwde werkwijze op
weerstand, want de vrees heerste dat er werk voor
PWN’ers zou verdwijnen. Er volgde een uitgebreid OR-
traject, waarin door de initiatiefnemers werd benadrukt
dat je met vrijwilligers juist extra werkzaamheden kon
doen en dat PWN zo gemotiveerde en goede
ambassadeurs in huis haalde.

De gehele uitvoerende vrijwilligersgroep kreeg uiteindelijk de omvang van ongeveer 80 mensen en
draaide na ongeveer drie jaar tot volle tevredenheid van beide partijen. Vrijwilligers vonden het leuk en
het sociale aspect was zeker zo belangrijk.
Nog een ander heikel puntje was de uitvoerende vrijwilligers voorzien van een “groen vrijwilligers pak”.
Ook die hobbel werd genomen. Goed voor de betrokkenheid en motivatie van een trouwe groep
supporters van de PWN-gebieden!
Na achttien jaar “groen” achtte Patrick de tijd rijp om de bakens te verzetten. Iets nieuws, waarbij het
begeleiden van mensen wel een onderdeel moest zijn. Hij kreeg de kans om als leidinggevende bij
“Drinkwater” aan de slag te gaan. Medewerkers begeleiden die zich bezighouden met het leidingnetwerk
in de breedste zin van het woord. Aansluitingen en drinkwaterleidingprojecten realiseren, revisiewerk en
het storingsproces. Hij kwam in een omgeving terecht die weliswaar in een technische hoek zit, maar
waarin de collega’s blijk gaven van een even trouwe en loyale houding ten opzichte van de PWN-
organisatie als de ‘groene mannen en vrouwen’.
Natuurlijk was het best wennen in de nieuwe omgeving. In plaats van een rekening te tekenen van
€5000, gaat het nu regelmatig om een veelvoud van dat bedrag. Beleid ontwikkelen, onderhandelen met
partijen en werken met aannemers in een wat meer zakelijke sfeer dan bij Natuur.
Met 10.000 km leidingen door heel Noord-Holland is het duidelijk dat er graafwerkzaamheden moeten
worden verricht, waarbij men regelmatig te maken krijgt met een bodemverontreiniging. Patrick heeft
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daarom met zijn team onder andere de “Bodemdesk” opgezet, om hier als PWN-organisatie meer zelf de
regie op te kunnen voeren. De werkzaamheden van deze desk hebben inmiddels ook voor een forse
besparing gezorgd.
Patrick werkt tot volle tevredenheid in zijn huidige functie en denkt ook met veel genoegen terug aan zijn
“groene” tijd. Hij geniet nog altijd met volle teugen als hij in het duingebied is en omdat hij minder
beroepsmatig in het duin rondkijkt, kan hij er misschien daardoor nog intenser van genieten.
Vandaar waarschijnlijk ook zijn opmerking dat hij over twintig jaar zelf ook als vrijwilliger in het NHD
werkzaam wil zijn.
Dank aan Patrick voor zijn tijd en bevlogen verhaal.

Jan Jaap Moerkerk

Eerste beelden van steenmarter in het Noord-Hollands
Duinreservaat

Bastiaan Schuit stond raar te kijken toen hij de door de cameraval opgenomen beelden bekeek. De camera
had al regelmatig boommarters vastgelegd maar op deze beelden was duidelijk een steenmarter te zien.
Bastiaan is lid van de Boommarterwerkgroep PWN-NHD in het door PWN beheerde Noord-Hollands
Duinreservaat (NHD) tussen Wijk aan Zee en Schoorl. Sinds een jaar versterkt hij de groep om deelgebied
Egmond te onderzoeken met behulp van twee cameravallen. Begin mei legde hij daarmee mooie beelden
vast van een boommarter.

De link van Bastiaan Schuit

De Boommarterwerkgroep PWN-NHD, bestaande uit negen vrijwilligers, is vanaf 2012 actief in het NHD
onder leiding van boommarterdeskundige Leo Heemskerk en boswachter Véronique van Meurs. “Het
duingebied beslaat ongeveer 50 territoria van moertjes. Door de juiste opstelling van de camera en analyse
van de opnamen kunnen boommarters individueel herkend worden. De tekening van de voorkant is namelijk
per individu verschillend en dus uniek voor elke boommarter. Maar vanaf heden moeten we dus extra scherp
zijn om het onderscheid tussen beide martersoorten te maken”, aldus Leo. ”Je ziet dat de oren meer aan de
zijkant staan en kleiner zijn. Tevens loop de beftekening door op beide voorpoten en niet in een V-vorm als
bij de boommarter. De ondervacht is licht/wit en die van de boommarter donker.“

De werkgroep is benieuwd of de steenmarter zich zal vestigen in het duingebied en wat dan het effect op de
populatie boommarters zal zijn. Leo: “Onder andere omdat beide martersoorten hetzelfde voedsel eten.
Steenmarters vestigen zich daarentegen meer in dorpen en (buitenwijken van) steden.”

De Steenmarter is een erg zeldzaam dier in Noord-Holland. Vooral boven het Noordzeekanaal zijn
betrouwbare meldingen op één hand te tellen. Wel werd de steenmarter verwacht. Na de melding 20
november 2014 in Assendelft bleef het lange tijd stil. Op 7 maart 2017 werd een verkeersslachtoffer gemeld
uit Heiloo. Hier zijn geen foto’s van en het kadaver kon niet meer teruggevonden worden. Het
verkeersslachtoffer op 18 juli 2018 in de Diepsmeerpolder is daarentegen wel gefotografeerd. Twee
maanden later werd er een gevonden aan het begin van de Afsluitdijk. Onder het Noordzeekanaal kwamen
wel meerdere meldingen binnen afgelopen jaren.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22130

Het is aannemelijk dat de steenmarter dezelfde route heeft afgelegd als de boommarter: vanaf het noorden
via de Afsluitdijk; vanaf het oosten via de dijk Enkhuizen-Lelystad en vanaf het zuiden via de sluizen,
bruggen of spoortunnels over het Noordzeekanaal. DNA-analyse van Noord-Hollandse boommarters heeft
namelijk aangetoond dat de dieren afkomstig waren van populaties uit Friesland en van de Veluwe. Bij
steenmarters zijn er echter ook waarnemingen bekend van verstekelingen in een auto of caravan. Een sterk
voorbeeld daarvan is melding van een vondst van een nest met vijf jonge steenmarters in een circuswagen
van voormalig circus Toni Boltini in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

https://www.facebook.com/PWNwaternatuur/videos/1971012652993793/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22130
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Mocht u een waarneming doen van een marterachtige, dan verzoeken we u deze te melden op:
boommarter@outlook.com. Alle meldingen worden meegenomen in ons jaarverslag. Dank daarvoor!

Leo Heemskerk & Véronique van Meurs (Boswachter PWN)

Opening speeltuin Bezoekerscentrum Kennemerduinen
Op 17 oktober jl. Is op spectaculaire wijze de totaal vernieuwde speeltuin bij het BC Kennemerduinen
geopend. Een speeltuin met allerlei klimtoestellen en bij een PWN-locatie hoort natuurlijk water een
prominente rol te spelen.

mailto:boommarter@outlook.com
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Foto; Olaf Kraak

Het geweldig mooie weer had
ervoor gezorgd dat er een flinke
schare kinderen aanwezig was.

Na een korte speech door Karin
van Kuffeler...

... werd door boswachter Walter
Oosterom een “kanon” in stelling
gebracht....
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… en vervolgens werd met een feestelijke knal de speeltuin officieel geopend.

Jan Jaap Moerkerk

Zand. Heel veel zand...

In 2012 startte op de Zuid-Hollandse eilanden en in de Kennemerduinen het “Dutch Dune revival”-project.
Een project bedoeld om de oorspronkelijke stuivende duinen zoals die in de jaren vijftig van de vorige eeuw
nog bestonden, terug te krijgen. Toen zorgde met name de grote konijnenpopulatie in de duingebieden
ervoor dat de duinen kaal bleven en er op diverse plaatsen verstuiving van zand kon plaatsvinden. De
konijnenziekte myxomatose zorgde er echter voor dat het aantal konijnen in onze duinen dramatisch werd
gedecimeerd. Dat was ook het moment dat de zure regen zich manifesteerde. Gevolg: de duingraslanden
verruigden en ook in het kale zand groeiden steeds meer grassen. Om verdere verruiging tegen te gaan zijn
vervolgens grote grazers geïntroduceerd in een poging om de zaak onder controle te houden. Maar voor
echt herstel waren inmiddels helaas meer maatregelen nodig.
Vanaf 2012 zijn grootschalige herstelwerkzaamheden in de eerdergenoemde gebieden uitgevoerd. Veel
grond is afgeplagd waardoor de humus- en voedselrijke duingrond verdween. Deze grond is gedeeltelijk
opgeslagen om later gebruikt te worden bij de aanleg van de drie te bouwen ecoducten.
Op onderstaande foto is door de verstuiving goed te zien dat het duin feitelijk uit verschillende lagen bestaat.
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De duingebieden ten zuiden van Egmond kenmerken zich door kalkrijke grond, nodig voor de typische
duinvegetatie zoals we die voorheen tegenkwamen. Doordat er geen zand meer verplaatst kon worden
verdwenen veel specifieke planten, zoals de parnassia en het duinviooltje, uit het duin.
Gelukkig werd er inmiddels anders gedacht over het beheer van de zeereep en werden de criteria van
kustbescherming veranderd. Zo is de eerste duinenrij vanaf het strand niet langer de leidende factor maar
kwam de nadruk op de tweede duinenrij te liggen. Dit bood interessante mogelijkheden en uiteindelijk is het
revolutionaire besluit genomen om tussen Bloemendaal aan Zee en IJmuiden (ten noorden van restaurant
Parnassia) op vijf plaatsen de zeereep “door te gaan steken”.
Vijf sleuven van elk ongeveer 100 meter breed werden 12 meter diep uitgegraven. Het vrijgekomen zand
werd gebruikt voor het ophogen van het strand bij Zandvoort, werd in depot opgeslagen om later elders
gebruikt te gaan worden en is 136.000 m2 zand gebruikt om het in Duin en Kruidberg gelegen Cremermeer,
ondieper te maken.
Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder en zijn de eerste resultaten zichtbaar. Massale hoeveelheden zand zijn
verplaatst. Goed is waar te nemen dat er weer vers zand over duintoppen is gewaaid en de lijzijde weer
bedekt raakt onder een zandlaag.
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Natte duinvalleien vielen en vallen ook ten prooi aan het stuivende zand, maar elders komen er nieuwe natte
plekken voor terug.

Parnassia

Nieuwe paraboolduinen zijn ontstaan en er zijn zelfs plekken waar ruim twee meter zand naar het oosten is
verplaatst. Een indrukwekkend gezicht.

en duinviooltjes bloeien weer uitbundig op nieuwe, met
kalkrijk zand bedekte stukken duingebied.
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Een bezoek aan de Noord West Natuurkern is zeker aan te bevelen en bij voorkeur als het lekker waait. U
zult versteld staan over de grote hoeveelheden zand die dan verplaatst worden van het strand, door de
sleuven en uiteindelijk achter de zeereep - en verder - worden afgezet.
Dank aan Ina Roels (boswachter Zuid) voor al haar nuttige informatie.

Jan Jaap Moerkerk

Gaan we het ooit meemaken dat de wolf zich in onze duinen laat zien? Het is natuurlijk wel heel erg druk in
de Randstad.....

Wolven zijn eigenlijk heel schuwe dieren. Zij leven in roedels. Deze familiegroepen bestaan uit een
volwassen wolvenpaar, hun jongen van dit jaar en die van vorig jaar. Met een leeftijd van 1 tot 2 jaar verlaten
jongvolwassen wolven hun geboorteroedel en gaan op zoek naar een eigen leefgebied en partner. Ze
kunnen daarbij gemakkelijk meer dan 1000 kilometer afleggen!
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Een leefgebied is gemiddeld 200 tot 300 km2 groot en bevat naast voldoende voedsel, ook rust- en
schuilgebieden waar zij niet of nauwelijks gestoord worden. De voornaamste prooidieren van wolven zijn
herten, reeën en wilde zwijnen. Gelet op bovenstaande, kan je je afvragen of Noord-Holland de meest ideale
leefomgeving kan bieden. De tijd zal het leren.

Velen zijn opgevoed met het idee dat de wolf levensgevaarlijk is voor de mens. Roodkapje heeft daar in
hoge mate aan bijgedragen en later deed Drs. P met zijn “Dodenrit” daar ook nog eens een duit in het zakje.

PWN besteed in 2019 aandacht aan dit, toch een beetje mysterieuze, dier.
Op 22 december is in Bezoekerscentrum “De Kennemerduinen” een tentoonstelling over de wolf geopend.
Deze tentoonstelling, “Door de ogen van de wolf” is zes maanden in Overveen en zal daarna naar
Bezoekerscentrum “De Hoep” in Castricum verhuizen.

Op speelse wijze wordt de bezoeker verleidt om in het hol van de wolf te kruipen, te jagen, te kijken, zich te
verplaatsen en te communiceren als een wolf. De bezoeker wordt eigenlijk uitgenodigd om zelf even een
wolf te worden. U wordt van harte uitgenodigd zelf te ervaren hoe je als wolf door het leven kan gaan.

Jan Jaap Moerkerk

Een website over de Wolf in Nederland: https://www.wolveninnederland.nl/

Borski’s boshut terug op Elswout

Het is eindelijk zo ver; na een lange periode van renovatie is Borski’s boshut (deze foto is voor de
renovatie) op buitenplaats Elswout weer in elkaar gezet. Op zijn oude standplaats.

In de 19e eeuw kwam de buitenplaats Elswout in handen van de rijke Borski familie. Deze familie heeft veel
grote en kleine bouwwerken geplaatst. Eén van de kleinere monumentale gebouwtjes, ook wel follies
genoemd, is Borski’s boshut. In 2016 bleek het de hoogste tijd om dit gebouwtje te herstellen. Voor dat
herstel was veel geld nodig. Het geld voor de materiaalkosten is in het voorjaar van 2016 via een
crowdfundingsactie ingezameld door Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Staatsbosbeheer.
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Meer dan 100 mensen doneerden, waarmee het doelbedrag van € 7.500,-- ruimschoots gehaald werd.

Leerproces
Op 11 januari 2017 is de boshut met beleid afgebroken. De onderdelen zijn vervoerd naar de werkplaats van
Stichting Herstelling in Zaandam, die ‘het leerproces’ hoog in haar vaandel heeft staan.
Jongeren die re-integreren bouwden daar de boshut opnieuw op, onder begeleiding van gespecialiseerde
werkmeesters. Het restauratietraject verliep in kleine stapjes. Niet alleen elke technische handeling was een
leerproces voor de jongeren. Daarnaast leerden zij opdrachten op te nemen, te plannen, uit te voeren,
verantwoordelijkheid te nemen en te overleggen.

De buitenzijde van de hut was bedekt met halve stammetjes. De stammetjes zijn met de vrijwilligers van
Staatsbosbeheer bij PWN uit het bos gehaald en naar zagerij Haarlems hout gebracht, die deze stammetjes
heeft gezaagd en gedroogd. Helaas hebben zowel Stichting Herstelling als en zagerij Haarlems hout met
tegenslag te maken gehad en konden ze gedurende enkele maanden niet aan het werk.
Medio oktober is de boshut in delen teruggekeerd naar Elswout. Vervolgens is de follie grotendeels in de
modelboerderij in elkaar gezet, herbouwd op zijn plek in het park en is tenslotte de rieten kap hersteld. De
boshut staat deze winter weer in volle glorie op zijn oude plek. Alle betrokkenen en donateurs zijn
uitgenodigd voor de officiële onthulling van de herstelde boshut.

Dank aan Rien de Vries, boswachter Staatsbosbeheer.

JJ Moerkerk

Prunusbestrijding Gaaienbos

In het artikel van Ina Roels met betrekking tot de strijd tegen de Amerikaanse Vogelkers (elders in deze
nieuwsbrief) maakt zij melding van drie manieren om deze exoot te bestrijden, te weten:
* Gebruikmaken van, door vrijwilligers geleverd, handwerk;
* Begrazing;
* Grootschalige aanpak door aannemers.
Vanaf medio september is in de Kennemerduinen de hulp ingeroepen van een aannemer. De hoeveelheid
Vogelkers in het Gaaienbos is van een dusdanig grote omvang dat deze slechts met zwaar materieel
verwijderd kan worden.
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Best een forse ingreep en het zal ook nog wel even duren voordat de sporen van het werk zijn uitgewist.

Het verwijderen c.q. uitdunnen van de bestaande begroeiing geeft bomen aan de rand van het gerooide
gebied wel een prima kans om majestueus uit te gaan groeien, zoals op bovenstaande foto goed te zien is.
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Boswachter Sven Pekel heeft een groep vrijwilligers meegenomen naar het werkgebied en gaf een uitleg
over het totale project.
Zoals op onderstaande foto te zien is, wordt de afgegraven grond afgevoerd omdat daarin nog wortels zitten
van de verwijderde vogelkers. Als deze achterblijven in de grond is de kans op terugkeer van de prunus zeer
waarschijnlijk (en is al het gedane werk voor niets geweest).

Op onderstaande foto is overigens prachtig te zien waar
de takkenvorming in een den begint.

Jan Jaap Moerkerk
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Varia
Bloeiende duinen

Redactie ontving een mail van Rolf Roos;

omdat ook jullie in eerdere ronde (begin 2018) aandacht gaven aan Bloeiende duinen - waar het PWN een
belangrijke partner bij is - hebben reeds vele (bijna 1000!) mensen ingetekend. Tot 2 maart as voor slechts
25,- incl. verzendkosten.

Hoe mooi het is geworden (het is naar de drukker nu ….) is te zien op een preview: http://
www.bloeiendeduinen.nl/preview/

Het zou geweldig zijn als jullie via jullie Nieuwsbrieven en website het boek onder de aandacht kunnen
brengen. Zie bijgaand een file met info.

Artikelen van Nature today;

Van PAS naar PAN: Programma Aanpak Natuurkwaliteit

17-DEC-2018 - De overheid gaat uit van een droomscenario voor het stikstofbeleid. Maar de belasting van
de natuur met stikstof is hoger dan de overheid had voorzien en daarom moet het beleid worden aangepast,
vindt Michiel Wallis de Vries, senior onderzoeker bij De Vlinderstichting en buitengewoon hoogleraar
Ecologie en Bescherming van Insecten aan Wageningen University & Research.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bloeiendeduinen.nl%2Fpreview%2F&data=02%7C01%7C%7C1cd550c7af754d7b36fb08d653916653%7C55fa1a1872574a01ba69b5023cc47f9a%7C0%7C1%7C636788282485546351&sdata=QvI13ErR%2BaRj1hJN2iWK%2BFmcmyO%2Bzate0VNdLE4A7qY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bloeiendeduinen.nl%2Fpreview%2F&data=02%7C01%7C%7C1cd550c7af754d7b36fb08d653916653%7C55fa1a1872574a01ba69b5023cc47f9a%7C0%7C1%7C636788282485546351&sdata=QvI13ErR%2BaRj1hJN2iWK%2BFmcmyO%2Bzate0VNdLE4A7qY%3D&reserved=0
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Lees verder via de link:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24806

Kepen hongerend naar Nederlandse beukennootjes, of niet?

14-DEC-2018 - Dit najaar zijn er opvallend veel kepen in Nederland gesignaleerd. Kepen broeden in Noord-
Europa en leven in de broedtijd grotendeels van insecten. In de winter staan zaden op het menu, speciaal
van beuken. De zaadopbrengst (mast) van beuken wisselt jaarlijks: het ene jaar overvloedig en het volgende
jaar bijna niets. Is dat te merken aan de aantallen kepen in ons land?

Lees verder via de link:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24793

Artikelen van stichting Ark;

NA 47 JAAR WEER HARING IN HET HARINGVLIET

Vanaf donderdag 15 november 2018 gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Daardoor herstelt na
precies 47 jaar de verbinding van de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee. Dit is een
belangrijke stap voor de natuur en het herstel van een dynamische delta met internationale impact. Zes
natuurorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de opening van de Haringvlietsluizen aan te
grijpen voor het herstel van de unieke deltanatuur die het Haringvliet ooit rijk was. Dankzij een financiële
impuls uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij hebben ze mens en natuur voorbereid op de
terugkeer van dynamiek.

ARK staat aan het stuur van twee projecten: de terugkeer van de Europese steur en de terugkeer van
schelpdierbanken. Aan de steur werkt ARK met het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en
Diergaarde Blijdorp sinds 2012. Twee experimentele uitzettingen voor onderzoek van in totaal 100 steuren,
brachten hen de kennis dat de Nederlandse Rijn weer geschikt is als leef- en trekgebied voor de steur. Om
een duurzame terugkeer te kunnen bereiken, is het uitzetten van tienduizenden steurtjes

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24793
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nodig. Schelpdierbanken zijn vrijwel verdwenen uit de Noordzee, terwijl op plekken met mossel- en
oesterbanken de natuurlijke rijkdom twee keer zo hoog is als op plekken zonder schelpdierbanken.
Schelpdieren zijn voedsel voor vissen en vogels. Ze bieden onder andere beschutting en dienen als
rustgebied en kraamkamer voor kleine en grote waterdieren. ARK werkt samen met het Wereld Natuur
Fonds aan de terugkeer van schelpdierbanken in de Voordelta. Lees meer.

KRAANSVLAK BIEDT WISENTEN GEVARIEERD HERFSTMENU

11-11-2018
Sinds 2007 leven er wisenten in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
in een project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Al vanaf het begin van dit eerste wisentproject in
Nederland wordt kennis verzameld voor een beter beeld van de ecologie van deze nog altijd bedreigde
diersoort en zijn invloed op het landschap. Onlangs werd een paddenstoel etende wisent ontdekt.
Onderzoek naar het dieet van Europa’s grootste planteneter en landzoogdier, waarin ze zich zonder
bijvoeren het hele jaar door prima van voedsel voorzien, heeft al veel informatie opgeleverd. Vooral grassen
en houtachtige planten worden gegeten en - afhankelijk van het seizoen - worden bladeren, twijgen en bast
verorberd. In de herfst eten wisenten volop van voedzame eikels. De laatste weken stond onder andere ook
kruipwilg en populier op het menu. Opmerkelijk is dat voor het eerst in het Kraansvlak bij Zandvoort gezien is
dat een wisent paddenstoelen at. Een boswachter van PWN deed de opmerkelijke waarneming en legde het
tafereel vast. Een jonge wisent had zijn zinnen gezet op paddenstoelen die rondom een meidoorn stonden.
Het lijkt om de Grote parasolzwam (Macrolepiota procera) te gaan; een paddenstoel die ook voor menselijke
consumptie wordt gebruikt. Voor mensen is deze paddenstoel echter in rauwe vorm licht giftig.

Lees verder via de link:

https://www.ark.eu/nieuws/2018/kraansvlak-biedt-wisenten-gevarieerd-herfstmenu

BLOG: Dieren met zenders

Ik loop stage bij ARK voor mijn masteropleiding Forest and Nature conservation aan de universiteit van
Wageningen. Ik voer zenderonderzoek uit op de Maashorst en daar wil ik jullie graag iets over vertellen.
Tijdens mijn bachelor heb ik in een park in Afrika gezenderde zebra’s elke dag met de fiets opgespoord om
ze in de gaten te houden. Mijn interesse voor het werken met zenders was toen gewekt. Ik ben er tijdens
mijn masteropleiding en thesis achter gekomen dat ik het ook erg leuk vind om met GIS te werken en daarbij
ook een connectie te maken met ecologie. GIS staat voor Geografische Informatie Systemen en is een
verzamelterm voor allerlei systemen die informatie van en/of over geografische objecten bevatten.

Zenderkaart Maashorst

Op de Maashorst lopen drie dieren rond met
een zender: één wisent, één Exmoor pony en
één tauros. De zenders geven niet alleen elk
uur een GPS locatie door, maar zijn ook
uitgerust met een accelerometer. Ik heb de
gegevens van deze zenders van ongeveer twee
jaar geanalyseerd. Niet exact twee jaar, want
soms gaat de zender kapot, zijn de batterijen
leeg of valt de halsband af. In het geval van de
wisenten werd de zender een keer binnen een
paar dagen al compleet vernield. Andere
studenten hebben veel gedrag- en
habitatonderzoek gedaan bij de grazers op de
Maashorst Dat gebeurde vooral overdag. Het
leuke aan het onderzoeken van beweging door
middel van zenders is dat je de dieren altijd
kunt volgen, ook midden in de nacht. Hierdoor
kun je een totaalplaatje krijgen van het
habitatgebruik en de habitatbehoefte van de
verschillende soorten.

https://www.ark.eu/nieuws/2018/na-47-jaar-weer-haring-het-haringvliet
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Dit kan vervolgens erg belangrijk zijn bij het uitzetten van grote grazers in nieuwe natuurgebieden, zodat in
ieder geval in de meeste habitatbehoeften kan worden voorzien. Naast het habitatgebruik heb ik ook de
activiteitenpatronen onderzocht. Als eerste heb ik twee habitatkaarten gemaakt, één voor het schooljaar
2016-2017 en één voor 2017-2018. Dit heb ik gedaan omdat er veel veranderingen op de Maashorst
plaatsvinden en dat het gebied duidelijk ruiger en wilder wordt. Deze kaarten heb ik gemaakt met de
programma’s ArcGIS en QGIS (een gratis variant van ArcGIS). Daarna heb ik de zendergegevens
geanalyseerd met R. R is een gratis programma waarmee je bijna alle denkbare analyses zou kunnen doen.
Het enige wat je ervoor moet doen is de taal leren, aangezien alles wel zelf gecodeerd moet worden. Het
puzzelen met deze taal en alle stricte ‘grammatica’ regels van R is waar ik mij voornamelijk mee bezig heb
gehouden tijdens mijn stage. Iets wat ik zelf erg leuk vind om te doen en waar ik veel van heb geleerd. Van
het lezen van de bestanden tot het opslaan van grafieken en afbeeldingen, voor alles heb ik honderden,
misschien wel duizenden regels aan code geschreven (en minimaal de helft daarvan ook weer geschrapt)
om aan mijn resultaten te komen.
Mijn resultaten zijn een goede aanvulling op de voorgaande onderzoeken. Eén van de duidelijkste resultaten
is dat alle drie de grazers heel veel in een eikenhabitat te vinden waren. Zowel langs voormalige wegen (met
eikenlanen) als in de eikenbossen zelf waren de drie soorten vaak te vinden. Het was een heel goed
mastjaar en bij de introductie van de dieren lagen de eikels van het voorgaande jaar nog op de grond.
Hierdoor is vooral tijdens de wintermaanden een enorme voorkeur voor eik te zien. In de zomermaanden
wordt meer voorkeur voor gras en water gegeven. Met behulp van de bewegingssensoren uit de
accelerometer heb ik ook een actogram gemaakt. Een actogram is een grafiek die de mate van activiteit
weergeeft, met alle dagen van het jaar op de verticale as en alle uren van de dag op de horizontale as. Elk
uur van elke dag wordt weergegeven als een hokje, die wordt ingekleurd aan de hand van de mate van
activiteit. De eventuele verschillen in activiteitenpatronen worden op deze manier zichtbaar. Zo bewegen de
Exmoor pony’s dag en nacht en bewegen de taurossen voornamelijk overdag met pieken tijdens de
schemering. De wisenten bewegen ook het meest overdag, hoewel er in de lange winternachten er patronen
te zien zijn van drie of zelfs vier verschillende activiteitenpieken, waarvan twee 's nachts en twee in de
schemering.

Al met al was dit een geweldige kans om bij
ARK en natuurgebied de Maashorst
zenderonderzoek in Nederland te doen en
van alles te leren over wat er allemaal bij
een dergelijk project komt kijken. Ook heb ik
veel geleerd van ARK als organisatie en het
vrijwilligersnetwerk rondom de Maashorst.
Wat een super leuke ervaring was het om
op deze manier mijn bijdrage te leveren aan
dit project en aan de verwildering van de
natuur!
Erik van Hoffen
Masterstudent Forest and Nature
conservation, Wageningen Universiteit

KNNV
We willen u nog graag attent maken op de
website van de KNNV, deze vereniging
geeft interessante boeken uit. Zie
onderstaande link;
https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/

De Redactie
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Het legioen der waterdragers

Al die mensen die zich mateloos inzetten
in weer en wind voor behoud van de natuur.

Al die Pieten, Joosten, Bea’s en Jetten,
allemaal waterdagers van het eerste uur.

Het is graven, spitten, snoeien en plaggen,
zwoegen, zweten en vooral veel lachen

Met een energie die haar weerga niet kent,
worden de duinen geschoond en verwend.

Bezoekers worden door gidsen rondgeleid
met enorme kennis van het duingebied.

Hoor hoe de fitis met zijn stemmetje smijt.
Luister naar de tjiftjaf met zijn hooglied.

In de bezoekerscentra wordt de helpende hand geboden.
Nee zeggen past niet in de erecode.
Het doet er niet toe wat en waar.

Ze staan altijd en voor iedereen klaar.

Wat is PWN zonder zijn meesterknechten?
Dat is net een keuken zonder gerechten.

Dat is net een duin zonder zand.
Dat is net een arm zonder hand.

Jack de Moor, 5 juli 2018

Foto: Ben Kruijssen


