
 

 
 

Voorwoord 

   
Om te beginnen staan we in deze Nieuwsbrief stil bij het overlijden 

van Thea Spruijt.  Hoewel zij al enige tijd ziek was, bleef haar 

enthousiasme en gedrevenheid voor de natuur een rode draad in 

haar leven. In het In Memoriam laten we haar nog eenmaal zelf 

aan het woord door terug te grijpen naar een interview van enkele 

jaren geleden. Thea: rust in vrede!     

Als een nieuwsbrief vier keer per jaar uitkomt is het onvermijdelijk 

dat de artikelen een grotere tijdspanne bestrijken dan alleen het 

voorliggende seizoen.  

In dit zomernummer blikken we terug op de amfibietrek, de 

hertentellingen in het NPZK en schenken we ook aandacht aan 

onderzoeken die in de duingebieden zijn gedaan.  

Het blijft ieder jaar opmerkelijk, dat de natuur op een bepaald 

moment weer “ontploft”. Overal worden de jongen geboren en 

alleen dat al geeft mij altijd weer een heel goed gevoel. Maar waar 

dieren worden geboren, gaan er ook dood en ook daar besteden 

we deze keer weer aandacht aan.  

De toegangslaan van Landgoed Marquette is in een nieuw jasje 

gestoken en PWN heeft weer een mooi gebied in beheer 

gekregen: Duin en Bosch. Vrijwilligers hebben dit gebied onder 

begeleiding van boswachters bezocht tijdens de jaarlijkse 

vrijwilligersbijeenkomst. 

 Ook maakt PWN sinds kort gebruik van een nieuwe, mooie, 

techniek om nog meer inzicht te krijgen in het gedrag van grote 

grazers.  

Men kan ook niet meer om de klimaatverandering heen en dat 

levert een goede aanleiding op voor opnieuw een mooi gedicht 

van Jack de Moor.  

Namens de gehele redactie wens ik u, naast een mooie zomer, 

veel leesplezier.  

Jan Jaap Moerkerk     
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In memoriam Thea Spruijt   
  
In dit nummer staan we stil bij het overlijden van Thea Spruijt op 20 april 2019. Thea is vele jaren een 
zeer actieve en gedreven vrijwilliger geweest en we zullen haar enorm missen. Niet alleen voor al het 
werk dat ze deed maar vooral ook om de mens die ze was. Onderstaand artikeltje uit 2006 uit 
‘Duinleven’ geeft een goed beeld van Thea’s liefde voor de duinen en het vrijwilligerswerk.   
 
 
  
 
 

“Mijn grote hobby is plantenonderzoek Dit doe ik in de duinen en 
in de rest van Nederland. De gegevens gaan naar FLORON in 

Leiden, hier gaan ook de PWN-gegevens naar toe. Een 
andere hobby is paddentrek. Het is heel handig dat dit 
begint vóór het plantenseizoen, half april ben ik klaar met 
de padden en dan begin ik eind april weer met de 
planten. Ik heb een band met de duinen omdat het een 
mooi en rustig gebied is waar veel is te zien aan natuur. 
Ik ben opgegroeid in Castricum en als kind kwam ik ook 
al veel in de duinen, o.a. met de NJN. Mijn favoriete plek 
in de duinen is de Vlewose weg tussen strandopgang 
Castricum en de strandslag Scheilaan. Het is hier wijds 
en stil en ik weet hoeveel aardige plantensoorten er 
groeien, o.a. de gele hoornpapaver. Er zitten veel vogels 

van het open duin, zoals de roodborsttapuit, graspiepers en 
tapuiten. Ik ben aangesloten bij de paddenwerkgroep 

Bakkum-Castricum. Ik zet in het voorjaar ‘s avonds padden 
over langs de Herenweg bij Bakkum en ’s morgens leeg ik de 

emmers langs de Zeeweg in Castricum. Die staan aan de 
uiteinden van de schermen naar de paddentunnels om padden die 

verkeerd lopen op te vangen. Ze worden meteen geteld en ik verwerk de gegevens. 
Zo krijgen we een indruk van de soorten en aantallen. Waar geen tunnels zijn tellen we per traject. 
We weten zo precies waar de meeste dieren oversteken en waar nieuwe tunnels moeten komen. Het 
meest komen we de gewone pad tegen, daarnaast ook de bruine kikker en de kleine 
watersalamander. Een enkele keer een rugstreeppad, dat is een zwerver zonder vast trekpatroon. Ik 
vind het heel bijzonder dat in zo’n kale nieuwe poel met helder water het meteen al kan wemelen van 
de rugstreeppadden!   
Je weet nooit van tevoren wanneer de paddentrek op zijn hoogtepunt is. Padden, kikkers en 
salamanders houden van een vochtige zwoele voorjaarsavond. In zes weken tijd kunnen er vier 
toptrekavonden zijn. De terugtrek gaat veel geleidelijker en kan tot september duren.   

  
Thea Spruijt   
Bioloog, vrijwilliger en coördinator bij de paddenwerkgroep Bakkum-Castricum.”   
  
Marianne Snabilie,   
Coördinator Vrijwilligers  
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VEILIGHEID OP 1 

EHBO-tips bij werken in de duinen  
  
In maart heeft vrijwilliger Wim Jaapies een EHBO-training gevolgd, met speciale aandacht voor het 
werken in natuurterreinen. Hierover vertelt hij het volgende.  
  
“Mijn motivatie om deze cursus te doen was omdat een afgelegen terrein altijd moeilijk bereikbaar is 
voor hulpdiensten en men er langer over doet om ter plekke te kunnen zijn. Daarom wilde ik zelf meer 
bagage en kennis hebben om op een juiste manier te kunnen handelen wanneer er tijdens het 
werken in de natuur iets gebeurt met een vrijwilliger.”  
  
Het doel van de training is zoals van de meeste EHBO-trainingen: het stabiliseren en verbinden van 
het slachtoffer.   
Anders in deze training is dat er rekening wordt gehouden met omstandigheden in het veld. Die 
verschillen met ‘gewone’ omstandigheden. Zeker het oefenen met lotusslachtoffers, die op de meest 
ongelukkige plekken lagen, getransporteerd en gestabiliseerd moesten worden en naar de openbare 
weg moesten worden vervoerd, is anders. “Ik had de training in de Wormer, dus moest ik deze 
gewonden uit moerasgebieden halen en met boten vervoeren!”  
  
Wim vindt deze cursus, die hij heeft gevolgd via Landschap Noord-Holland, een aanrader voor zijn 
collega-vrijwilligers.  
  
Hier volgen belangrijke tips van Wim:  
  

• Altijd een flesje water bij je hebben voor het spoelen van wonden.  
• Zorg ervoor dat je altijd de EHBO-set bij je hebt!  
• Draag altijd een telefoon bij je.  
• Ken de medische toestand van je collega-vrijwilligers en hun medicijngebruik!  

  
En nog een paar tips van Wim om ongelukken te voorkomen:  
  

• Werk veilig (dus handschoenen dragen, veiligheidsbril op en veiligheidsschoenen aan);  
• Werk volgens de instructies van de teamleiders;  
• Volg het voorbeeld van de begeleiders (goed voorbeeld doet goed volgen);  
• Teamleiders: zorg voor voldoende controle op werken volgens de instructies;  
• Zorg voor een goede uitrusting;  
• Neem voldoende drinken mee in het veld en houd rekening met de weersomstandigheden 
(veilige omstandigheden om in te werken).  

  
PS: In navolging van dit artikel is wellicht onderstaande link ook interessant. Dit artikel gaat over de 
steeds ouder wordende vrijwilliger bij het GNR.  
De cursussen genoemd in het artikel worden op de Groene Academie aangeboden (HGA) en op het   
E-learning platform Leer-je-groen (veilig buiten werken).  
  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-een-defibrillator-het-bos-in-de-groenvrijwilligers-
worden-steeds-
grijzer~bccc4a08/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_con
tent=free  
 

 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fmet-een-defibrillator-het-bos-in-de-groenvrijwilligers-worden-steeds-grijzer~bccc4a08%2F%3Futm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7C%7C9845a8b450604e7ab81e08d6b9b048bc%7C55fa1a1872574a01ba69b5023cc47f9a%7C0%7C0%7C636900564128878661&sdata=xKgXT%2BdTLdX%2BNYZUlLakOtlsRYzHGVQ6yuI6%2FDh%2Bm%2F0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fmet-een-defibrillator-het-bos-in-de-groenvrijwilligers-worden-steeds-grijzer~bccc4a08%2F%3Futm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7C%7C9845a8b450604e7ab81e08d6b9b048bc%7C55fa1a1872574a01ba69b5023cc47f9a%7C0%7C0%7C636900564128878661&sdata=xKgXT%2BdTLdX%2BNYZUlLakOtlsRYzHGVQ6yuI6%2FDh%2Bm%2F0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fmet-een-defibrillator-het-bos-in-de-groenvrijwilligers-worden-steeds-grijzer~bccc4a08%2F%3Futm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7C%7C9845a8b450604e7ab81e08d6b9b048bc%7C55fa1a1872574a01ba69b5023cc47f9a%7C0%7C0%7C636900564128878661&sdata=xKgXT%2BdTLdX%2BNYZUlLakOtlsRYzHGVQ6yuI6%2FDh%2Bm%2F0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fmet-een-defibrillator-het-bos-in-de-groenvrijwilligers-worden-steeds-grijzer~bccc4a08%2F%3Futm_source%3Dlink%26utm_medium%3Dapp%26utm_campaign%3Dshared%2520content%26utm_content%3Dfree&data=02%7C01%7C%7C9845a8b450604e7ab81e08d6b9b048bc%7C55fa1a1872574a01ba69b5023cc47f9a%7C0%7C0%7C636900564128878661&sdata=xKgXT%2BdTLdX%2BNYZUlLakOtlsRYzHGVQ6yuI6%2FDh%2Bm%2F0%3D&reserved=0
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VEILIGHEID OP 1 

Geweldige sprekers 

“Een tekenbeet? Daar ontkom je in dit 

werk niet aan” zegt boswachter Imreël. 
Met zo’n tachtig anderen bezocht hij een 
presentatie over de ziekte van Lyme, die 
je via een tekenbeet kunt oplopen. In de 
duinen van Castricum vertelden 
professor Joppe Hovius en arts-
onderzoeker Ewoud Baarsma eind april 
over spugende teken en rode 
huidkringen.  
“Wie heeft er wel eens een tekenbeet 

gehad?”, vraagt Joppe Hovius aan de zaal in De Hoep, bezoekerscentrum van PWN, die de Noord-
Hollandse duinen beheert. Bijna alle aanwezigen steken hun hand op. Het zijn dan ook mensen die 
voor hun werk bijna dagelijks in het duingebied rondstruinen: boswachters, beheerders, vrijwilligers.  

  
“Wie heeft de ziekte van Lyme gehad?”, luidt de volgende vraag. Een handjevol mensen, zo blijkt. 
Enkele van hen hebben chronische klachten. Ferdinand de Wildt, bestrijder van exoten (planten die 
niet in het duingebied thuishoren) weet er alles van. Zijn vader, werknemer van PWN, heeft 
langdurige klachten door Lyme, vertelt hij. Zelf loopt hij sinds zijn zesde veel door de bossen. Eerst 
samen met zijn vader, later in opdracht van het drinkwaterbedrijf. “Afgelopen jaar ben ik zo’n 65 keer 
door een teek gebeten. Eén keer heb ik er 35 van mijn lijf moeten plukken. Die dag hadden veel 
collega’s last van teken.” De Wildt controleert zijn lichaam daarom dagelijks. “Gelukkig heb ik nog 
nooit een rode kring gehad. Als ik me slecht voel, ga ik voor de zekerheid naar een arts.”  
  
Meer dan 25.000 keer per jaar 
In Nederland worden jaarlijks 1,3 miljoen tekenbeten gerapporteerd. Ongeveer één op de vijf teken 
draagt de bacterie bij zich die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Meer dan 25.000 Nederlanders per 
jaar krijgen de ziekte, vertelt Hovius. Vaak, maar niet altijd, begint dat met een grote rode vlek of kring 
op de plek van de beet. Die verschijnt niet meteen, waarschuwt de hoogleraar, dat kan dagen tot 
weken duren. In de gaten houden dus als je gebeten bent.  

  
Een klein deel van de patiënten krijgt ernstige klachten, die zich zelfs maanden tot jaren later kunnen 
manifesteren en lang kunnen aanhouden: een dikke paarse knobbel (lymfocytoom), uitval van 
zenuwen, ontstekingen in de grote gewrichten, chronische ontsteking van de huid, die daardoor 
steeds dunner wordt, en in een enkel geval hartritmestoornissen of hersenontsteking.  
 
Preventief antibiotica 
Hovius: “Hoe langer een teek vast zit op je lijf, hoe groter de kans dat je de ziekte van Lyme oploopt. 
Een goede lichaamscheck is daarom belangrijk als je in de natuur bent geweest. Vind je een teek die 
zich heeft vastgezogen, dan moet je deze zo snel mogelijk verwijderen. Niet in het lijfje knijpen, want 
dan spuugt hij zijn hele darminhoud in je bloed, en daar zit nou juist die bacterie. De plek ontsmetten 
en overleggen met de huisarts of het zinvol is om preventief twee antibioticatabletten te slikken.”  
 
Dat laatste leidt tot vragen uit de zaal. Want als je jaarlijks tientallen keren gebeten wordt, blijf je aan 
de gang met antibiotica. “Dat is geen doen”, beaamt Hovius. “Bekijk het per geval. Als je op één dag 
tien teken van je lichaam hebt gehaald of als een teek al enkele dagen op je huid zit – en hij is 
helemaal volgezogen met bloed – dan zou je preventief antibiotica kunnen nemen.”  

  
Nog nooit gebeten  
“Ik heb een paar kuurtjes gekregen”, vertelt Harm Snater, voorheen beheerder in het Kennemer 
duingebied en nu onderzoeker. Elk jaar bezoekt hij dezelfde plekken in de duinen die zich van 
Frankrijk tot Denemarken uitstrekken, om te kijken hoe de vegetatie zich daar ontwikkelt. De 81-jarige 
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Snater haalt een oranje tekentangetje tevoorschijn, ooit op de kop getikt in Frankrijk. “Dit is al enkele 
decennia mijn vaste gereedschap. In de jaren zeventig tot negentig had ik dagelijks tientallen teken 
op mijn lijf. Zeker vijftig tot honderd van die beestjes zaten er al een paar dagen. Als ze nog niet 
volwassen zijn, kun je ze namelijk moeilijk zien.” Ziek is hij er nooit van geweest, van zo’n beet. “Wel 
is het gebeurd dat de huid eromheen na een paar dagen raar begon te voelen en mijn gewrichten pijn 
deden. Dan kreeg ik antibiotica.”  

  
Altijd DEET 
Vrijwilliger Juul Zandbergen behoort tot de weinigen die nog nooit een tekenbeet hebben gehad, ook 
al doet hij sinds een jaar of tien regelmatig klussen in de natuur. Hij neemt wel maatregelen: altijd een 
lange broek aan, zelfs als het warm is – de broekspijpen stopt hij in zijn sokken. En hij gebruikt altijd 
DEET, heel veel DEET, een insectenwerend middel dat ook werkt tegen teken.  

  
Zijn collega vraagt aan Hovius en Ewoud Baarsma hoe dat kan, dat de één vaak wordt gebeten 
tijdens het werken in de duinen, en de ander amper. “Tja, dat is net als bij muggen”, peinst Hovius. 
“Die vinden sommige mensen aantrekkelijker om te steken dan anderen. Het heeft te maken met 
beweging, lichaamsgeur en -warmte. En wellicht ook met de samenstelling van de bacteriën op 
iemands huid. Daar reageren ze op.”  
Baarsma wil graag weten of de aanwezigen zouden meewerken aan een biobank, mocht die er ooit 
komen. Een analyse van hun bloed kan interessante informatie opleveren omdat ze bovengemiddeld 
veel gebeten worden. De animo blijkt groot.  
 
Allereerste Lymepatiënt 
Tot slot nog een leuk weetje. Wie was de allereerste Lymepatiënt? Hovius: “Waarschijnlijk was 
dat Ötzi, de meer dan 5000 jaar oude ijsmummie die diepgevroren in de Alpen werd gevonden. 
Onderzoek op zijn resten bracht genetisch materiaal aan het licht dat zou kunnen passen bij dat van 
de Lyme-bacterie. Ook had hij afwijkingen aan zijn gewrichten die wijzen op de gewrichtsontstekingen 
die met de ziekte gepaard kunnen gaan.” Het is maar dat u het weet.  

 

 
 
Tekst: Irene van Elzakker 
Foto’s: Elmer Bets 
 

 

Verjonging laatste fase Marquette Laan  

  

Afgelopen voorjaar is na negen jaar de stap gezet om de laatste fase van de verjonging van de 
Marquette Laan uit te voeren. Hierover is in de pers veel commotie geweest de afgelopen jaren. Toch 
hebben wij als PWN, de beheerder van het landgoed en de laan als rijksmonument, vastgehouden 
aan onze visie voor het behoud van dit laanbeeld en zorg te dragen voor de generaties na ons. 
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Ondanks het verschil in inzicht is het mooi te zien dat betrokken mensen durven te staan voor hun 
mening en gevoel. Het ging bij de laan dan ook niet meer over gelijk of ongelijk, maar over emotie 
met betrekking tot een levend organisme. En gedurende de negen jaar heb ik hen leren begrijpen en 
kwam ik erachter dat we daarover niet van mening verschillen. Ook de tegenstelling over het behoud 
van het laanbeeld was uiteindelijk niet de discussie. Het meningsverschil bestond uit de vraag hoe je 
tot het behoud van het laanbeeld en de individuele bomen kon komen. En door naar elkaar te 
luisteren ontstond er begrip voor elkaars doel. En zelfs ik kreeg, op het moment dat ik de bomen 
stipte voor het kappen, toch even een brok in mijn keel.   

 

Ondanks de frustraties die in zo’n lang vergunningentraject (ook) ontstaan, kan ik oprecht zeggen dat 
ik de actievoerders dankbaar ben voor hun inzet. Ik heb veel van hen geleerd. We hebben, vooral in 
de laatste fase van het traject, met wederzijds respect voor elkaar, veel met elkaar gesproken. Het 
was dan ook hartverwarmend om te zien dat bij de kap geen strijd meer werd geleverd, maar dat men 
elkaar zelfs troostte en dat de emoties konden worden gedeeld.  

 

De bomen zijn inmiddels gekapt en het hout is netjes verwijderd. Het hout dat is bestemd voor 
picknicktafel(s) en een fietsenstalling op het landgoed, is apart gelegd en zal binnenkort worden 
verwekt door een lokale zagerij. Ook de mensen die een beroep op ons hebben gedaan voor een 
plak of andere vorm van het gekapte hout hebben we inmiddels op hun wenken bediend en het hout 
bij hen afgeleverd. Zo komt er op verzoek van de gemeente Heemskerk een speciaal bankje, 
gemaakt van het hout en is een aantal stammen gegeven aan begraafplaats Eikenhof die een 
ceremoniale plek buiten wil maken. Ook het verzoek van iemand die een plak met inkervingen van 
zijn vader en nichtje graag wilde hebben, is ingewilligd.    
 
De bodem van het kale stuk mag deze zomer tot rust komen en schimmels en bacteriën mogen hun 
werk doen, zodat we komend najaar, vermoedelijk in oktober, met de nieuwe bomen terug kunnen 
komen. Dit zal, net als in de eerdere fases, worden gedaan met gebruikmaking van koningslindes  
maar deze hebben een grotere stamdikte. Om zo het verschil dat is ontstaan door de lange 
procedures iets te compenseren.    

 

Onze hoop is dat we volgend voorjaar weer met zijn allen kunnen genieten van een mooi en bijzonder 
laanbeeld. Zodat uiteindelijk, over enkele decennia, de generaties na ons ook wellicht het magistrale 
beeld, waar wij afgelopen jaren van hebben mogen genieten, mogen ervaren.    
 
Paul van der Linden, 
Boswachter  
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Duin en Bosch 
 
Ogenschijnlijk is het een klein niemandsland, het bos 'achter de klaphekjes' van landgoed Duin en 
Bosch in Castricum. Al vele jaren trekt het terrein vooral mensen die hun hond uitlaten, 
mountainbikers en trimmers aan. Ooit was dit een besloten park, exclusief bestemd voor de bewoners 
en het personeel van de vroegere psychiatrische inrichting Duin en Bosch.  
In 1904 is door de provincie Noord-Holland een stuk duingebied van ongeveer 80 hectare bij Bakkum 
aangekocht van Prinses zu Wied (Prinses der Nederlanden) om het Provinciaal Ziekenhuis Duin en 
Bosch te realiseren. Deze instelling was gericht op de psychiatrische gezondheidszorg.   
In 1994 is het ziekenhuis verzelfstandigd, vanaf 2004 ging het onder de naam GGZ Dijk en Duin 
verder, om vervolgens in 2008 op te gaan in de Parnassia Groep.  
  
In 2012 heeft de gemeente Castricum een bestemmingsplan vastgesteld en werd de mogelijkheid 
gecreëerd om op het oostelijk deel van het terrein woningbouw te realiseren. Deze woningen zijn 
inmiddels grotendeels gebouwd. Het westelijk deel is in gebruik bij de Parnassia Groep gebleven en 

er zijn nieuwe paviljoens gebouwd.   
Aan de westkant en de zuidkant van het terrein 
had de Parnassia Groep nog een natuurgebied 
bestaande uit duinbossen, graslanden, een 
sportveld en een oude begraafplaats in 
eigendom. Deze gronden zijn in november 2018 
aan PWN verkocht. Het gebied valt grotendeels 
onder Natura2000 en sluit aan bij het NHD 
(Noord Hollands Duinreservaat). 
 
Wandelend over het terrein is het makkelijk om 
je voor te stellen hoe bewoners en personeel 
van Duin en Bosch hier rust vonden en 
ontspanden. Knoestige oude eiken, afgewisseld 
met jongere loofbomen en open watertjes 
omzoomd met riet maken van dit stukje Noord-
Holland een fraai binnenduinrandlandschap. 
 
Onder leiding van boswachter Dave Nanne zijn 
en worden diverse beheerwerkzaamheden 
uitgevoerd. Alle asfaltpaden verdwijnen en het 
oude padenstelsel dat eronder ligt, wordt 
hersteld. Vanwege de begrazing die hier altijd 
plaatsvond, is er over het hele terrein veel 
rasterwerk geplaatst. Dat hekwerk zal worden 
verwijderd en in plaats daarvan komt er een 
nieuw begrazingshek.  

  
Welke grazers PWN hier inzet is nog onzeker. Het zullen in ieder geval geen Schotse Hooglanders 
zijn. Sowieso wordt alles in het werk gesteld om de bijzondere, parkachtige sfeer van het terrein 
zoveel mogelijk te behouden.  
 
Een paar flinke klussen zijn sinds december vorig jaar al geklaard. Zo is het watertje dat op het 
braakliggende sportveld was ontstaan, ontdaan van Watercrassula. Een woekerende exoot, een soort 
kroos, die andere soorten verstikt. Ook is het veld afgegraven tot aan de oorspronkelijke duinbodem. 
De natuur kan nu weer haar gang gaan en zal de plek in tien tot vijftien jaar transformeren tot een 
natte duinvallei. 
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Verder is er een begin gemaakt met het verplaatsen van een deel van de compost op de oude 
groenstortplaats. Die grond bleek namelijk een bijzondere verrassing te bevatten. PWN-medewerkers 
vonder er de larven van de neushoornkever in! Dit is een grote kever met een indrukwekkende hoorn 
op zijn kop waarmee hij concurrenten omverduwt. In Nederland, en zeker in de duinen, komt het 
diertje weinig voor. De larven zijn daarom uit de afvalberg gezeefd en teruggeplaatst in een 
compostberg langs een pad in het park.  
  

Tijdens werkzaamheden eind 2018 heeft PWN een 
oude esdoornlaan in ere hersteld en het wandelpad door de 
laan heen geleid. De laan is minimaal 100 jaar oud. In WOII 
zijn de bomen gekapt, maar de stobben zijn weer uitgelopen, 
zoals op deze foto is te zien. 
Met de aankoop van het park is PWN ook verantwoordelijk 
geworden voor het beheer van de oude begraafplaats van 
Duin en Bosch. Deze is in 1909 ontworpen en in 1963 
formeel gesloten. De begraafplaats heeft de status van 
rijksmonument, maar raakte de afgelopen jaren steeds meer 
in verval. Alle iepen die er ooit stonden, zijn vanwege de 
iepenziekte gerooid, grafstenen zijn verzakt of afgebroken 
en de paden zijn overwoekerd met gras. PWN gaat daarom 
een plan van aanpak maken voor het opknappen en het 
beheren van de begraafplaats. Dit gebeurt in samenspraak 
met de Stichting Werkgroep Oud Castricum die zich in het 
verleden al meerdere malen inzette voor het behoud van de 
begraafplaats.      

  
Dank aan Dave Nanne voor de informatie en foto’s.  
 
Jan Jaap Moerkerk 

 

 

UIT DE PWN-ONDERZOEKSNIEUWSBRIEF VAN FEBRUARI  

 

Vroeg voorjaar voor dagvlinders  

In de maand februari worden op een warme, zonnige dag wel vaker vlindersoorten gezien als 
dagpauwoog, kleine vos, atalanta, citroenvlinder en gehakkelde aurelia. Op de dagpauwoog na 
worden deze soorten lang niet elk jaar in deze maand gezien. De dagpauwoog is de enige soort die in  
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het duin elk jaar in deze wintermaand wordt opgemerkt (zie tabel 1). Tijdens de warme februari dagen 
van dit jaar werden echter al de hiervoor genoemde soorten gezien en dan ook nog eens in flinke 
aantallen. De citroenvlinder springt er met 136 waargenomen exemplaren boven uit (normaal 
gesproken eens in de paar jaar 1 tot 3 exemplaren). Wat daarnaast opvalt zijn de waarnemingen van 
de grote vos. De grote vos is in Nederland een zeer zeldzame vlinder die verspreid door het land af 
en toe wordt waargenomen. De soort was nagenoeg uit Nederland verdwenen tot er in het voorjaar 
van 2018 op verschillende plekken in Nederland exemplaren werden gezien. Ook in de duinen is de 
soort dus erg zeldzaam. In het duingebied van PWN zijn tot dit jaar in totaal acht grote vossen gezien. 
In februari van dit jaar werd dat aantal verdubbeld doordat er maar liefst acht exemplaren werden 
gevonden. Waarschijnlijk hebben deze vlinders in het duin overwinterd.  

  

  
  
  

 Grote Vos, Luc Knijnsberg  

 
Ontwikkelingen bij winter actieve nachtvlinders 
Al jaren worden nachtvlinders gemonitord in PWN-terreinen. Dit gebeurt door middel van het lokken 
met laken en licht en door een smeersel te maken van o.a. jam, stroop, wijn en suiker. Wanneer er 
weinig nectar aanwezig is, zoals in de winter, kunnen de dan actieve nachtvlindersoorten massaal op 
het smeersel afkomen waardoor een goed beeld gecreëerd wordt van de populatiedynamiek van 
deze soorten. Deze winter sneuvelden er twee aantalsrecords bij het onderzoek met smeer. Het 
grootste aantal Wachtervlinders (Eupsilia transversa) wat ooit geregistreerd was werd precies  
verdubbeld. In 2014 werden 421 exemplaren aangetroffen en in 2019 maar liefst 842. De aantallen 
van de kleine Voorjaarsuil (Orthosia cruda) zijn ook opvallend. Tot 2011 stond het grootste aantal op  
 
328. In 2018 werden er 750 exemplaren op de smeer aangetroffen en dit jaar 793. Daarbij moet 
vermeld worden dat de piek in de vliegtijd van de kleine Voorjaarsuil normaal gesproken in de eerste 
week van april ligt (de records van 2011 en 2018 kwamen ook uit deze week) en dat het record van 
dit jaar werd gedaan op 8 maart. Of de vliegpiek een volledige maand is verschoven of dat er dit jaar 
enorm veel kleine voorjaaruilen zijn en de piek nog moet komen zal nog blijken uit de volgende  
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inventarisatierondes in maart en april. Aangezien de kleine Voorjaarsuil één van de grote leveranciers 
is voor bulkvoedsel (de rupsen) voor veel vogels die in april/mei broeden zal een verschuiving van  
een maand grote gevolgen kunnen hebben. Naast deze aantalsrecords werden er in februari van dit 
jaar twee zeer zeldzame nachtvlindersoorten uit hetzelfde geslacht van de uilen familie gezien. De 
houtkleurige vlinder (Xylena vetusta) en de Roetvlek (Xylena exsoleta). Deze grote nachtvlinders 
worden met enige regelmaat gezien in het Noord-Hollands Duinreservaat waaruit blijkt dat er kleine 
populaties van deze soorten zich weten te handhaven. Gezien de verspreiding van deze 
nachtvlinders in Nederland (zie kaartjes) is het NHD van groot belang voor deze soorten.  

 

  

  
Nederlandse verspreiding van de Houtkleurige vlinder en de Roetvlek  

 

  

Wachtervlinder, kleine Voorjaarsuil en de houtkleurige vlinder      Foto: Luc Knijnsberg  
 

UIT DE PWN-ONDERZOEKSNIEUWSBRIEF VAN FEBRUARI  

Nieuwe vindplaatsen Flesjesroestmos 

 
Van het zeer zeldzame en bedreigde Flestjesroestmos (Frullania tamarisci) werden twee nieuwe 
groeiplaatsen ontdekt in het Vlakkeveld (ten noorden van de Wei van Brasser). Deze soort wordt al 
jaren gemonitord en is een van de KPI soorten waarvan het kleine aantal bekende groeiplaatsen op 
de voet worden gevolgd. Deze soort is gebaat bij een dynamisch duin waarbij 
lichte overpoedering van kalkrijk zand noodzakelijk is voor het voortbestaan. Het konijn zorgde ervoor  
dat de groeiplaatsen niet verruigden en creëerde kleine stuifplekjes. Nu de konijnenpopulaties in het 
duin zijn gedecimeerd door o.a. VHS 2 is het de vraag of het Flesjesroestmos zich kan handhaven in 
het duin.  
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Nederlandse verspreiding Flesjesroestmos. De vierkantjes geven de groeiplaatsen aan waar de soort nu 

verdwenen is, de rode rondjes waar de soort nog voorkwam tussen 2015 en 2019. 
Foto: Jeanette den Herder 

Amfibieën  
 
Ook dit jaar zijn op veel plaatsen in Noord- en Zuid-Kennemerland weer door vele enthousiaste 
vrijwilligers grote getallen amfibieën veilig over wegen gezet tijdens hun jaarlijkse trektocht naar hun 
paarplekken in het water.   
Ieder jaar rond de maanden februari, maart en april trekken bruine kikkers, gewone padden en kleine 
watersalamanders terug naar het water waar ze geboren zijn, om zich daar zelf voort te planten.  
Op die trektocht komen ze natuurlijk allemaal gevaarlijke obstakels (verkeerswegen) tegen en om 
massale sterfte tegen te gaan zijn allerlei voorzieningen aangelegd. Tunnels onder wegen door en 
rasters langs de wegen zijn daarbij de aangewezen hulpmiddelen. Bij de rasters komen de amfibieën 
in emmers terecht en vervolgens worden ze minimaal 1x per dag door vrijwilligers handmatig 
overgezet. Met enige regelmaat wordt de reis door man en vrouw gezamenlijk afgelegd, waarbij het 
kleinere mannetje plaatsneemt op de rug van het grotere vrouwtje. Hebben is hebben! 

 
  
 
Soms is de pikorde nog niet helemaal 
vastgesteld, zoals deze foto laat zien.   
 

Eenmaal in het water aangekomen vindt de 

paring plaats en worden de eitjes afgezet.  
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Eisnoeren gewone pad - Kleine watersalamander - Kikkers produceren grote klonten kikkerdril   

  

Padden produceren de eitjes in snoeren en bij de kleine watersalamander worden de eitjes één voor 
één aan waterplanten vastgeplakt, te herkennen aan een dubbelgevouwen blad. 
 
Sinds 2018 wordt op diverse locaties minder amfibieën overgezet. Ook dit jaar was dat het geval. Het 
vreemde is dat niet op alle locaties dit verschijnsel zich voordoet.  
In Castricum werden iets meer amfibieën overgezet, maar in Heiloo werden minder exemplaren dan 
ooit geteld en in Schoorl was een teruggang 50%.  

 

Nog een paar getallen:  

• Aerdenhout: -100 kikkers, padden gelijk aan 2018.  
• Velsen: -50% kikkers en salamanders, padden gelijk.  
• Bloemendaal: -500 amfibieën.  
• Overveen: -100 kikkers, -1100 padden en -25 salamanders.  

Reden achter de verminderde aantallen is onduidelijk, omdat de verschillen per locatie opvallend zijn. 
De droge zomer, waardoor verslechtering van de leefomgeving, minder voedselaanbod en een 
schimmelinfectie onder de amfibieën hebben hier ongetwijfeld een bijdrage aan geleverd.  
Na de paartijd leven veel amfibieën op het land en leven van insecten.  
 

 

Gewone pad 

 

 

 

 

 

Jan Jaap Moerkerk  
Foto’s: Jan Jaap Moerkerk en Wikipedia  
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Het eerste ‘smart park’ in Nederland 
 

 
Deze Hooglander heeft zowel een conventionele 
GPS-zender om de hals als een nieuwe zender 
op  de linkerhoorn 
 
(Foto: Jan Jaap Moerkerk)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PWN is afgelopen winter gestart met een nieuw innovatief project: grote grazers die in onze 
duingebieden rondlopen worden van zenders voorzien. Deze dieren spelen een belangrijke rol in het 
beheer van de duinen door PWN. Door hun graasgedrag houden ze het gebied open en gaan ze het 
verruigende effect van stikstofdepositie tegen.   

 

Een bijzondere groep grazers die rondloopt in het Kraanvlak in het NZPK (Nationaal Park Zuid-
Kennemerland), is onze kudde wisenten (ook wel Europese bizon genoemd). De eerste wisenten  
werden in 2007 in ons gebied geïntroduceerd, vanuit de gedachte dat ze een waardevolle toevoeging 
zijn op ons beheer. Wisenten zijn goed in staat om houtige vegetatie te verteren en zorgen door het 
nemen van zandbaden voor meer open zandplekken in het gebied. Daarnaast is de wisent een 
bedreigde diersoort en was de soort begin vorige eeuw zelfs uitgestorven in Europa. Via de 
introductie van de wisent in het Kraansvlak konden we dus ook bijdragen aan uitbreiding van het 
leefgebied van deze soort.   

 

De wisent werd tot dusver altijd gezien als een typische bossoort. Wisenten in de duinen waren dus 
echt iets nieuws. Omdat er vrijwel niets bekend was over de ecologie van deze soort binnen een 
duinecosysteem, is vanaf de start veel onderzoek gedaan naar (sociaal) gedrag, habitatkeuze en 
dieet. Voor deze onderzoeken was onder meer informatie nodig over de locaties waar de dieren zich 
bevonden. Dit gebeurde met behulp van gps-halsbanden. Het nadeel van deze halsbanden echter is 
dat ze heel kostbaar zijn, waardoor we maar een beperkt aantal dieren van zenders konden voorzien. 
Daarnaast is de batterijduur beperkt (anderhalf jaar).   

 

Door de opkomst van nieuwe technologieën is het mogelijk geworden een experiment te starten met 
een nieuw type zenders. Deze zenders maken gebruik van het LoRa netwerk om hun informatie te 
verzenden.   
LoRa, oftewel Long Range Low Power, is een LP WAN-technologie die kleine pakketjes data kan 
uitwisselen tussen objecten en systemen. Zoals de naam al aangeeft, is het stroomverbruik laag en 
het bereik groot.  
Het voordeel van dit netwerk is dat het maar heel weinig energie kost om een datapakketje te 
versturen (wat dus de batterijduur van de zender aanzienlijk verlengt) en dat de sensoren die met dit 
netwerk communiceren, weinig kosten. Dit stelt ons in staat om meer zenders aan te schaffen met 
een langere levensduur, wat de mogelijkheid biedt om het gedrag van de grote grazers in ons gebied 
nog beter te begrijpen, maar ook om de invloed van verschillende (wilde en gedomesticeerde) 
soorten met elkaar te vergelijken. De langere levensduur van de batterijduur zorgt er bovendien voor 
dat de zenders minder vaak vervangen hoeven te worden, wat verstoring van de dieren verder 
minimaliseert.  
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Voor dit project werken we samen met de Universiteit Utrecht en de organisatie Smart Parks. 
Smart Parks is een ngo* die zich inzet om met behulp van nieuwe technologieën conflicten tussen 
mensen en wildlife te voorkomen. Zij zetten het LoRa netwerk en de bijbehorende zenders al in om in 
verschillende nationale parken in Afrika neushoorns en rangers te beschermen tegen stroperij. 
Smart Parks heeft ons geholpen bij het opzetten van ons eigen LoRa netwerk rond het Kraansvlak en 
is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de benodigde gps-sensoren. De Universiteit Utrecht 
begeleidt het wetenschappelijk onderzoek rondom het project.   
Op dit moment zijn de eerste twee Schotse Hooglanders voorzien van nieuwe LoRa zenders 
halsbanden. De komende maanden testen we verschillende typen sensoren en de dekking van het 
netwerk. Indien de tests succesvol zijn, zullen we meer en verschillende typen grazers van een 
zender voorzien.   

 

Met dank aan Myrthe Fonck (adviseur Natuur PWN), die deze bijdrage heeft geleverd.  
 
Jan Jaap Moerkerk 

 

*ngo: Een niet- of non-gouvernementele organisatie is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en 
zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.  
 

Grote grazers 
 
Om het natuurlijke karakter van de Hooglander kudde in het NPZK te waarborgen zijn afgelopen 

winter vier hooglander koeien met vier vrouwelijke 
kalveren uit 2018 ingebracht. Deze komen uit een 
volledig natuurlijke kudde (met stieren erbij). De 
moeders zijn hoogst waarschijnlijk drachtig. Tot nu toe 
zijn er in 2019 dan ook drie kalfjes geboren in het 

NPZK!    
 
Deze verjonging van de kudde betekent helaas ook dat 
er oudere dieren zijn verdwenen. Met name willen wij 
onze oudste Hooglander nog even noemen, de os 
William. Hij is 23 jaar oud geworden in het NPZK en 
heeft nog vele nakomelingen lopen in de kudde uit de 
tijd dat hij nog een echte stier was. William, bedankt! 

 
In Egmond en Bergen zijn de eerste veulens weer geboren en huppelen vrolijk in het rond.  
 

 
Met betrekking tot de Kennemer Schaapskudde willen we meegeven dat deze vanaf juni weer ingezet 
wordt op de prunus in de duinen waarbij de herder vrijwel dagelijks aanwezig is.   
  
Prikkeldraad 
Pasgeleden is er ’s avonds een melding binnengekomen van een kreupele Konik met prikkeldraad 
om haar been. Het bleek een rest (of losgeraakt) stuk prikkeldraad van zo’n 6 meter die als een strik  
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vast was getrokken om het onderbeen van de merrie. Met heel veel rust konden we haar benaderen 
en uiteindelijk werkte ze zelfs mee door haar been te strekken richting mij waardoor ik de lus kon 
doorknippen. Ze had zoveel pijn dat ze niet hard meer durfde te trekken. Gelukkig waren we er nog 
relatief vlot bij dankzij een oplettende vrijwilliger (misschien van PWN, melding kwam binnen bij één 
van de boswachters).  
Was deze melding niet binnengekomen, dan had het onderbeen mogelijk te lang afgekneld gezeten 
en was het gaan afsterven.  
Mede daarom zijn de vrijwilligers die rasters controleren ook zo belangrijk voor Ekogron en PWN.  
Tip voor hen:  
Let ook op loshangende draden en neem los (prikkel)draad mee. Er worden levens mee gered!  
 
Ekogron (eigenaar van de grazers) heeft kortgeleden een 100% controle gehad van de instanties 
welke geheel akkoord was.   
 
Dank aan Rens de Boer van Ekogron voor zijn bijdrage.  
 
Jan Jaap Moerkerk 

  

Dood doet leven 

 
Al eerder is aandacht besteed aan een extra dimensie in natuurbeheer. Dode dieren zijn 
een onlosmakelijke schakel in de kringloop van het leven. Gelukkig is het tegenwoordig onder 
bepaalde omstandigheden (buitenmachtelijk) toegestaan om gestorven grote grazers gewoon in het 
veld te laten liggen. Als kadavers van grote grazers in een natuurgebied worden gevonden op een 
plek die moeilijk bereikbaar is of als ze op een plek liggen waar verwijdering van een kadaver veel 
schade aan het terrein brengt, dan kan aan de NVWA* toestemming worden gevraagd het dode beest 
te laten liggen en de natuur z’n gang te laten gaan.  

 

Van dode kadavers profiteren veel partijen, bijvoorbeeld aaseters zoals vossen, kraaien en raven en 
heel veel insecten. Ook de begroeiing zal onder invloed van het vergaan van het 
kadaver, veranderen.  
Half januari vonden boswachters in de Kennemerduinen op een redelijk afgelegen plek een dode 
Schotse Hooglander. Verwijderen van het kadaver zou aan het duingebied veel schade berokkenen, 
want een 800 kilo zwaar beest verplaats je niet zomaar. De NVWA werd benaderd en PWN kreeg 
toestemming om het kadaver te laten liggen.  
Onder leiding van boswachter Ruud Maaskant  is onlangs een excursie “Dood doet leven” 

georganiseerd.  
 
Ark Natuur Ontwikkeling stond als 
organisatie aan de wieg van dit project en 
ook zij waren tijdens de 
excursie aanwezig.   
Omdat de huid van een grote grazer vrij 
stug is, is het proces gemakkelijker 
gemaakt door in het kadaver op een 
aantal plekken gaten te maken. Het 
resultaat van ruim een maand hard 
werken door met name vossen, raven, 
kraaien en heel veel insecten ziet u op de 
foto.  
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Medewerkers van ARK gaven 
een toelichting over het voltrekken van 

zo’n proces.  
 
Heel eiwitrijk voedsel, in de vorm van 
maden, vormen een lekkernij voor met 
name vogels. De ingewanden waren 
inmiddels in de diverse magen 
verdwenen, maar dat er nog genoeg 
eten was overgebleven laat de volgende 
foto zien. 
 
 
 
 

 

 
Deze kraaien zaten met smart te 
wachten op het moment dat 
de excursiegroep weer vertrok, zodat 
zij zich weer op hun feestmaal 
konden storten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ruud Maaskant bracht ons vervolgens nog naar een plek waar nog overblijfselen lagen van een 
damhert en een Shetland Pony. Dat deze kadavers er wat langer liggen maken de volgende foto’s 
duidelijk. 

 
*) NVWA: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Nederlands agentschap dat 
als kerntaak heeft het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van wetten en 
voorschriften. 
 
Tekst en foto’s: Jan Jaap Moerkerk 
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Afscheid nemen van gestorven wisentkoe 
 

Eind 2018 is de oudste koe van de kudde wisenten in het Kraansvlak doodgegaan. Het dier was 
recent gestorven toen ze werd gevonden door een boswachter van het wisentenproject van PWN en 
ARK Natuurontwikkeling. Het bood een bijzondere mogelijkheid om na te gaan wat er na haar dood 
gebeurt. Cameravalbeelden en GPS-data geven een uniek kijkje in de wijze waarop andere dieren 
met de situatie omgaan.  
Wisenten zijn zeer sociale dieren. Ze leven in kuddeverband met sterke familiebanden en een 
duidelijke hiërarchie. Oudere koeien leiden de kudde. Uit wetenschappelijk onderzoek dat is 
uitgevoerd in het Kraansvlak bleek dat deze koe een belangrijke status binnen de kudde had. De koe 
is in 2008 op zevenjarige leeftijd naar het Kraansvlak gekomen. In tien jaar tijd groeide ze uit tot het 
oudste en meest ervaren dier in de kudde. Met haar bijna 18 jaren heeft de koe een respectabele 
leeftijd bereikt, wisentkoeien worden in de natuur gemiddeld 20 jaar. Ze heeft in het duingebied vier 
kalveren gekregen, de laatste in de zomer van 2018.  

 

Uit monitoring in de eerste weken na haar dood blijkt dat de overige wisenten haar regelmatig 
bezochten. Meerdere keren raakten volwassen wisenten daarbij de kop van de overleden koe aan 
met hun eigen kop. Haar jonge kalf bleef de eerste dagen dicht in de buurt van zijn moeder. Eenmaal 
joeg het wisentkalf de jonge hooglanders weg van zijn moeder  
Na enige tijd sloot hij zich weer aan bij de groep. Medio maart bleek het kalf de strijd om het bestaan 
toch te hebben verloren en bleek het gemis van zijn moeder toch een te grote invloed te hebben 
gehad.  
 

 
 
Naast regelmatig bezoek van vossen, zijn ook de Konik paarden en Schotse hooglanders veelvuldig 
langsgekomen. Ook zij raakten de koe aan en besnuffelden het kadaver. Eén konik likte zelfs de 
vacht van de wisent. 
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Als een grote grazer sterft, is vaak te zien dat de groepsleden van de overgebleven kudde gedurende 
enkele dagen tot weken het dode dier bezoeken en aftasten. De omgeving wordt platgetrapt en er 
ontstaan talloze wildpaadjes die bij het dier uitkomen. Naarmate de overleden grazer hoger in de 
rangorde staat, kan dit afscheid intenser en langer duren. In menselijke termen noemen we dit 
“afscheid nemen”. 

 

Onmisbare schakel 
Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Een dood dier vervult de functie van een drukbezocht 
restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis schuiven. Imposante soorten zoals raaf en vos, 
maar ook talloze insecten als vliegen en aaskevers. Kadavers vormen daarmee de laatste schakel in 
een ingenieuze voedselketen. De dood van het ene dier betekent het (over)leven voor een ander.   

  
Informatie en foto’s verkregen van het wisentteam PWN. 
 
Jan Jaap Moerkerk  
 

Hertentellingen 

 
Zoals ieder jaar gebeurt, zijn ook in 2019 weer herten geteld in onder andere de door PWN beheerde 
gebieden in Zuid-Kennemerland. Op 3 april werd in de avond geteld en op 4 april werden zowel in de 
ochtend als in de avond tellingen verricht. Boswachters, PWN-medewerkers en vrijwilligers tellen op 
vijf verschillende routes het aantal damherten en reeën en proberen indien mogelijk ook leeftijd en 
geslacht te bepalen. Er wordt geteld vanuit de auto en op gezette tijden gaat een aantal tellers te voet 
een vastgesteld traject af. 
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Omdat er de afgelopen drie jaar actief op damherten is gejaagd was de verwachting dat het aantal 
damherten gedaald zou zijn, maar dat viel een beetje tegen. Wel was het aantal getelde mannelijke 
damherten relatief hoger. 
 

 
  
Het aantal getelde reeën is in 2019 wel goed gestegen. Dit valt hoogstwaarschijnlijk wel toe te 
rekenen aan de jacht.  
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De getallen zijn inmiddels doorgegeven aan de medewerkers van de provincie Noord-Holland en zij 
bepalen of er komend winterseizoen weer afschot van damherten nodig zal zijn.    

 

Dank aan boswachter Ko van der Bijl, die gegevens heeft aangeleverd.  

 

Foto’s en tekst: Jan Jaap Moerkerk   

 

Verstuiving en vondsten in het Buizerdvlak (Bergen NH)  
 

In het jaar 2010 is er in het NHD, in het Buizerdvlak ten noorden van Bergen aan Zee, een 
verstuivingsproject uitgevoerd door PWN. Dit gebied is afgesloten voor het publiek waardoor het 
gebied zijn unieke karakter heeft behouden. Het grenst aan de noordkant direct aan de 
gemeentegrens van Schoorl (Staatsbosbeheer).  
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Het eerste wat bij me opkomt, als ik in het gebied ben, is het gevoel dat ik me op een Waddeneiland 
bevindt. De grote open ruimte, de  wind, het witte zand, de kraaiheide, kruipwilg, maar vooral de 
ongereptheid is kenmerkend. 
 

 
 
Er lopen slechts een paar Schotse Hooglanders. Omdat het gebied voedselarm is en omdat de 
jaarlijkse bijgroei van de vegetatie laag is, wordt de begrazingsdruk bewust laag gehouden.  
De koeien vormen met hun graasgedrag en betreding voor een mooie afwisselende structuur van de 
vegetatie. Er vormen zich ook zogenaamde vee-paadjes waar zeldzame planten als heidekartelblad 
en dwergvlas kunnen groeien.   
Aan de oostkant bevindt zich een groot duinmassief. Er is na lang overleg en onderzoek destijds voor 
gekozen om een duin te reactiveren. Reden hiervoor is dat er in de omgeving weinig stuivend zand 
is. De verse aanvoer van zand zorgt voor dynamiek in het duin. Er wordt wat kalk verplaatst en het 
verse zand zorgt voor gunstige groeiomstandigheden voor veel verschillende plantensoorten. Ook 
veel insecten hebben baat bij kaal zand. Dit vormt voor hen een gunstige biotoop. De begroeide 
zuidwestzijde is vervolgens afgegraven tot aan het kale zand. Dit zand is afgevoerd en gebruikt om 
voormalige bollengrond bij het Woud om te vormen tot natuur.  
Door deze ingreep is het duin in verstuiving geraakt en sindsdien “wandelt” het elk jaar enkele meters 
naar het oosten. Het heeft inmiddels de Verspeyckweg bereikt, een fietspad waar jaarlijks enkele 
kubieke meters zand moeten worden verwijderd om de doorgang vrij te houden.  
Door het jarenlange verstuivingsproces is het duin aan de westzijde tot aan het grondwater verstoven 
(de heersende windrichting is overwegend zuidwest).   
 
Enkele jaren geleden heeft dit geleid tot verrassende vondsten. Op veel plekken in het duin bevinden 
zich namelijk zogenaamde oude “woonlagen”. Op deze woonlagen hebben in vroeger tijden, soms 
wel duizenden jaren geleden, mensen gewoond en gewerkt. Deze lagen worden vaak gekenmerkt 
door een donkere verkleuring van de grond. De grond is destijds bewerkt en bemest geweest en de 
organische resten zijn dan nog aanwezig waardoor de grond zo gekleurd is. Uiteindelijk kwamen deze 
lagen hier dus aan de oppervlakte. Als deze laag na zoveel honderden jaren aan de oppervlakte 
komt, kan deze vervolgens door oxidatie snel weer verdwijnen. Het bijzondere aan deze locatie is dat 
er zich in de woonlaag veel potscherven bevonden uit verschillende perioden. De scherven lagen 
door elkaar, de verschillende perioden waren als het ware door het verdwijnen van het zand in elkaar 
geschoven.  
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Potscherven en fibula 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit alles was voor PWN aanleiding om een archeologisch bureau in te schakelen, dat in 2016 en 2017 
onderzoek heeft uitgevoerd. Daarbij is ontdekt dat er potscherven zijn gevonden uit de vroege 
middeleeuwen (periode 500-1000 na Chr.) maar ook uit latere periodes.  
Bijzonder is dat er ook twee mantelspelden zijn gevonden die vermoedelijk ouder zijn. Deze 
mantelspelden werden door de toenmalige bewoners gebruikt om hun kleding bijeen te houden en 
deze waren, afhankelijk van de rijkdom van de mensen, eenvoudig tot prachtig versierd.   
  
Atlantikwall  
Vermeldenswaardig is verder nog dat er, verspreid in het gebied, ook verschillende botresten van 
mensen zijn aangetroffen. Deze zijn echter van een latere datum.  
Het gebied heeft in de Tweede Wereldoorlog deel uitgemaakt van de Atlantikwall. Op deze locatie zijn 
toen bunkers gebouwd en mijnenvelden aangelegd. Overal kom je nog puinresten en metaal tegen.  
De botresten zijn waarschijnlijk afkomstig van tewerkgestelde dwangarbeiders die per ongeluk op een 
mijn zijn gaan staan. Of zijn het de restanten van de arme stakkers die na de oorlog de mijnenvelden 
moesten ruimen, waarbij het ook regelmatig mis ging? Koolstofdatering van een bot heeft uitgewezen 
dat deze periode inderdaad blijkt te kloppen.  
Een andere theorie is dat de botten afkomstig zouden kunnen zijn uit 1799. Toen vond in deze 
omgeving de Slag bij Bergen plaats, de oorlog van de Franse Bataven tegen de Britten en de 
Russen. Vele veldnamen uit de buurt verwijzen naar deze slag.  
  
Hoe dan ook, het is verrassend wat een verstuivingsproject allemaal wel niet aan het licht kan 
brengen!  
  
Met vriendelijke groet,   
Boswachter Dirk Glorie  
 

Vrijwilligersbijeenkomst 22 juni 2019  
 

Mooi gezelschap, mooie natuur en mooi weer. Drie hoofdingrediënten die ervoor hebben gezorgd dat 
de jaarlijkse vrijwilligersmiddag op 22 juni jl. wederom een uitstekend geslaagde middag is 
geweest.     
De groep van ongeveer 90 vrijwilligers is rond 14.00 uur hartelijk verwelkomd door Marianne Snabilie, 
coördinator vrijwilligers. Onder het genot van koffie/thee en een heerlijke traktatie werd een korte 
toelichting op de middag gegeven. Op het programma stond een rondleiding over het jongste 
natuurgebied van PWN op het terrein van Duin en Bosch, dat op 01-11-2018 in ons bezit is gekomen. 
Dirk Glorie, Paul Hendriks en Dave Nanne zijn vervolgens met ons op pad gegaan en hebben 
uitgelegd wat er vanaf dat moment is gebeurd om het gebied in de huidige staat om te vormen. Ook is 
er een bezoek gebracht aan het kerkhof van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis, waar ook stichter 
en Geneesheer-Directeur Jacobi zijn laatste rustplaats heeft.   
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Heerlijk eten, heerlijke gesprekken en een hartelijk afscheid maakten de dag af.   
Met dank aan de organisatie, de drie boswachters en cateraar De Toren voor hun inspanningen.  
 
Ter illustratie van de succesvolle middag hierbij een aantal foto’s.   
 
 

 
 

 
 
In het fotoboek treft u nog meer leuke afbeeldingen aan.  

 

Jolanda ten Cate en Ellen Roosloot  
  
 

https://myalbum.com/album/fwyuENstWyqK
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Overigens ontving de redactie onderstaande informatie van onze vrijwilliger Jeroen Boon en waar wij 
ons helemaal in kunnen vinden! Dank je wel, Jeroen!    

 

 

 

 
 
 

Tapuit broedt in kustduin  
 

 
In het Noord-Hollands Duinreservaat zijn de eitjes uitgekomen van een bijzondere vogel: de tapuit. 
Het is de eerste keer dat een broedpaar haar intrek heeft genomen in een door ons geplaatste 
nestkast. Goed nieuws, want in 2016 broedden er nog maar vier paartjes in het duingebied. Hoeveel 
tapuiten het nest uiteindelijk gezond en wel verlaten is nog niet bekend. Zeven eitjes bij dit eerste 
legsel is veel en geeft goede hoop op een groei van de populatie.    
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Het nest van het broedpaar in een PWN-
nestkast  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bedreigde soort  
De tapuit staat op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. We hebben dan ook verschillende 
maatregelen genomen om het leefgebied en de nestmogelijkheden te verbeteren. In de winter van 
2017 zijn bijvoorbeeld zo’n vijftig nestkasten geplaatst die nu voor het eerst een mooi resultaat geven. 
 
Tapuitvrouwtje van Texel  
Tapuiten zijn trouw aan een gebied. Na een overwintering in Afrika, keren ze terug naar de 
geboortegrond om te broeden. Dat maakt de komst van dit broedpaar naar het Noord-Hollands 
Duinreservaat nog eens extra bijzonder: het vrouwtje komt namelijk oorspronkelijk van Texel. Dit 
weten we omdat tapuiten geringd worden zodat ze gemonitord kunnen worden.   
Een ander tapuitenpaar heeft een oud konijnenhol gekozen om in te broeden. Verdere gegevens over 
dit nest zijn nog niet bekend. Mogelijk is er zelfs een derde broedpaar. Het konijnenhol waar het nest 
in zit wordt afgedekt met gaas, zodat de vogels beschermd zijn tegen vossen.  
 
Waarom deze extra inspanningen?  
In het Noord-Hollands Duinreservaat huist de laatste tapuitenpopulatie van de kalkrijke kustduinen.  
Als broedvogel van open, zandige gebieden heeft de tapuit veel te lijden gehad onder de verruiging 
en vergrassing van het duinlandschap. Bovendien kreeg de tapuit te maken met een achteruitgang  
van de konijnenpopulaties in het duin. Tapuiten broeden namelijk graag in konijnenholen. Door de 
afname van konijnen ontstond een tekort aan nestgelegenheid. De tapuit kwam verder onder druk te 
staan door de aanwezigheid van de vos.   
 
Inmiddels is de hoeveelheid kwalitatief goed leefgebied en het aantal veilige nestplekken sterk 
toegenomen. Daarvan zien we nu de eerste mooie resultaten. 

 

Tapuit mannetje 
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LAATSTE NIEUWS  

Op 03-07 kreeg PWN een berichtje dat er nog in een derde broedkast gebroed is en wel in de Kil 
(reservaat). Dit heeft in elk geval drie uitgevlogen jongen opgeleverd en betekent een hele 
voorzichtige noordelijke uitbreiding van het Tapuitenbroedgebied in het NHD.  

  
  

Geen bos is hetzelfde, geen maatregel lijkt op een andere 

  

Bij PWN werken mensen die zich elke dag met hart en ziel inzetten om de duinen te beschermen. We 
zorgen goed voor onze bossen en open duinen. Daar komt maatwerk bij kijken. Denk bijvoorbeeld 
aan het verwijderen van exoten, boszomen aanleggen, bossen dunnen en heel soms zelfs bos 
verwijderen om open duin te versterken. En laten we vooropstellen: het kappen van bomen is geen 
prettig gezicht. Een bos heeft voor ieder mens een eigen betekenis. Vaak heeft een boom zelfs zijn 
eigen verhaal. Wij begrijpen dus heel goed dat het kappen van bomen mensen teleurstelt en zelfs 
boos maakt. Bomenkap is ook nooit een doel op zich maar soms wel nodig. Bijvoorbeeld om de 
rijkdom te behouden.  
 
Werkzaamheden herfst 2019  
In de herfst van 2019 worden er boszomen aangelegd in de duinen van Bergen, stuifkuilen gegraven 
in het kustduin ter hoogte van infiltratiegebied Castricum en in de Kennemerduinen pakken we de  
laatste grote haard van Amerikaanse vogelkers aan. Op dit moment zijn we bezig met het updaten 
van de website www.pwn.nl/werkenaandeduinen. 
 
Op deze pagina zullen we in meer detail communiceren over de geplande werkzaamheden, onze 
boswachters kunnen hier ook meer over vertellen  

 

Er zijn grofweg vier redenen waarom wij soms bomen weghalen:  
 

1. Voortbestaan van kwetsbaar duingebied  
 
Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. Dat is goed, want het 
open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte 
voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. Zij kunnen alleen in deze open 
duinen voorkomen en overleven. Door menselijk handelen (aanplant, ontwateren en 
luchtvervuiling) zijn de omstandigheden in het duin veranderd. De duinen groeien als het 
ware dicht waardoor kenmerkende planten en dieren niet kunnen overleven en verdwijnen. 
Het beheer van PWN is erop gericht om deze onnatuurlijke gevolgen zoveel mogelijk te 
vertragen en waar mogelijk zelfs te herstellen. Heel belangrijk hierin is het terugbrengen van 
de dynamiek in het duin. Stuivend zand. Op sommige plekken brengen we bewust het blonde 
zand aan het oppervlak, zodat een dun laagje kalkrijk zand het gebied in kan waaien. 
Hiermee voorkomen we toekomstige verzuring van de grond en houden we de duinen gezond 
en veerkrachtig. Duinsoorten zoals het duinviooltje en wilde tijm, maar ook vogels en vlinders 
zoals de duinparelmoervlinder, de eikenpage en de tapuit krijgen zo weer kansen.  
  
Het beheer van PWN is erop gericht om het duin gezond en ecologisch veerkrachtig te 
houden. PWN werkt samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Noord-Holland aan 
het Programma Aanpak Stikstof. Dat betekent maatregelen nemen om de effecten van 
ongewenste meststoffen die vanuit de lucht in de natuur terechtkomen te herstellen. Vanuit dit 
programma worden extra maatregelen genomen om kwetsbare duinnatuur te laten overleven 
in beschermde gebieden met een Natura 2000-status. Hiervoor worden soms bomen gekapt. 
Om het open duin te herstellen en de watervoorziening veilig te stellen. Dat doen we niet 
zomaar en alleen op locaties die zorgvuldig zijn onderzocht, afgewogen en besproken met 
experts en extern getoetst aan de wettelijke eisen. In de uitvoering wordt het duinbeheer 
ingevuld door ecologen en boswachters van PWN die het gebied door en door kennen.  
 

http://www.pwn.nl/werkenaandeduinen
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2.   Veiligheid van bezoekers én watervoorziening  

 
Het stormt steeds vaker. Tijdens zo’n heftige storm kunnen takken afbreken en bomen omvallen. 
Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen veilig de duinen kunnen bezoeken. 
Vanuit veiligheidsoogpunt halen wij soms dode takken weg en als een boom instabiel is door 
bijvoorbeeld aantasting door schimmels halen we deze in z’n geheel weg. De duinen zijn van 
groot belang in het waterzuiveringsproces. Via ondergrondse leidingen brengen we water uit het 
IJsselmeer naar de duinen waar het op natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Op sommige plaatsen 
zijn in de loop der jaren bossen ontstaan bovenop belangrijke waterleidingen. Dat betekent dat de 
onderhoudsdienst niet bij de waterleiding kan komen in geval van calamiteiten. Daarnaast kan 
door boomwortels schade ontstaan aan de waterleiding. PWN moet de waterlevering aan de 
inwoners van Noord-Holland garanderen. Daarom halen wij op een aantal plaatsen bomen weg 
op het leidingnetwerk. Ook hier geldt: er komt altijd iets waardevols voor terug. Door de bomen 
zoveel mogelijk ‘meanderend’ weg te halen, is er voldoende ruimte om bij de leidingen te komen, 
blijft een natuurlijk aanzicht gewaarborgd en krijgen nieuwe flora en fauna kans om zich te 
ontwikkelen.  

 
3.   Ontwikkelen van natuurlijk bos  

 
Je zou het misschien niet zeggen, maar in Nederland komen van oorsprong natuurlijke bossen 
bijna niet meer voor. Vrijwel alle bossen zijn aangeplant als productiebos. Dat zien we ook in het 
duingebied. We maken onderscheid in de ontwikkeling van natuurlijk bos.  
 
Omvormen naar natuurlijker bos  
Hierbij gaat het vaak om dicht op elkaar geplaatste naaldbomen die in dezelfde periode zijn 
aangeplant. Bij deze bossen is de groei eruit. Ze kunnen geleidelijk aan dus wel wat verjonging 
gebruiken. En dat is precies wat we doen: we halen oude (naald)bomenweg om er jonge 
(loof)bomen voor in de plaats te zetten. Dat doen we niet in 1 keer, maar verspreid over een  
langere periode. Zodat er op termijn weer een gevarieerd bos voor terugkomt.  
 
Omvormen naar open(er) duin  
De bossen die tot nu toe zijn gekapt, zijn vooral westelijk gelegen in het duingebied. Dergelijke 
bossen staan onder invloed van de zeewind. Door zomerse zoutstormen worden de bomen die 
hier staan aangetast. Deze westelijke locaties zijn dus eigenlijk ongeschikt voor bos om te 
groeien. De plek van zo’n bos is wel heel geschikt voor duingraslanden. Door bos te verwijderen 
en het ‘open te maken’ helpen we de natuur in de omvorming naar kenmerkende en open 
duingraslanden. Duinsoorten zoals het duinviooltje en wilde tijm, maar ook vogels en vlinders 
zoals de duinparelmoervlinder, de eikenpage en de tapuit krijgen weer nieuwe kansen.  
 
Er verdwijnt geen boom zonder dat er iets waardevols voor terugkomt. Waar aangeplante 
productiebossen de dynamiek in het duin niet belemmeren, halen we het bos niet weg, maar 
vormen we het om naar meer natuurlijke bossen met ook loofbomen en een gemengde 
leeftijdsopbouw.  
 

4.     Cultuurhistorische waarden  
 
PWN beheert ook een aantal landgoederen met typische lanen en tuinen. Deze natuur bestaat 
soms al eeuwen en heeft een cultuurhistorische waarde. In de loop der jaren kunnen deze 
gezichtsbepalende elementen vervallen of zelfs helemaal verdwijnen. Ook deze cultuurhistorische 
natuurelementen hebben dus onderhoud nodig. Vanuit historisch perspectief halen we soms 
bomen weg. Bijvoorbeeld om een laanbeeld dat al eeuwen bestaat te herstellen.  

  
Jade Hurkmans,  
Medewerker communicatie  
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VARIA 

 

BLOEIENDE DUINEN 'uniek en zeer verrassend'  
 

Boekhandelprijs 39,50; voor leden van diverse natuurorganisaties (onze partners) € 29,50. Voer als 
code ledenkorting in. 

 
Dit voorjaar verscheen ‘Bloeiende duinen’. Dit boek neemt u mee langs de 
Nederlandse kust tot op Rottumeroog. Het toont de rijkdom van de duinflora 
en dieren die ervan afhankelijk zijn. Verken 25 grote natuurgebieden van 
Zeeland tot Groningen met 50 online-wandelingen. Leer 100 duinbloemen 
en begrijp het duin! 
 
Over het boek, partners, makers, voorintekening: zie www.bloeiende duinen  
 

 

 

 

 

Plastic deeltjes: ook schadelijk voor de mens?  

 
Microplastics schaden het zeeleven, inclusief de vissen en schaaldieren die we eten. Lopen wij ook 
gevaar? 
vrijdag, 8 juni 2018 

  
Door Elizabeth Royte / National 
Geographic 
 
Microplastics lichten groen op in de maag 
van een drie millimeter lange watervlo. In het 
lab zijn de vlooien blootgesteld aan meer 
stukjes plastic dan ze in de natuur zouden 
binnenkrijgen. Het plastic kan 
samenklonteren en vast blijven zitten in het 
darmkanaal. 
 
FOTOGRAAF MARTIN OGONOWSKI EN 
CHRISTOPH SCHÜR, DEPARTMENT OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
ANALYTICAL CHEMISTRY (ACES), 
UNIVERSITEIT VAN STOCKHOLM 
 
 
 
 

MIcroplastics zijn schadelijk  voor waterdieren, maar ook voor schildpadden en vogels. Ze 
verstoppen het spijsverteringskanaal, stillen de honger en veranderen het eetgedrag, wat nadelig is 
voor groei en voortplanting. Met hun maag vol plastic sterven sommige soorten van de honger. Er zijn 
ook andere gevolgen. Vrij zwevende stoffen die de zee in spoelen, zoals pcb’s 
(polychloorbifenyl), paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en zware metalen, hechten 
zich soms aan het huidoppervlak van dieren. 
 
Lees verder op:  https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2018/06/plastic-deeltjes-ook-
schadelijk-voor-de-mens  

http://www.bloeiendeduinen.nl/partners/
http://www.bloeiendeduinen.nl/
https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2018/06/plastic-deeltjes-ook-schadelijk-voor-de-mens
https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2018/06/plastic-deeltjes-ook-schadelijk-voor-de-mens
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Klimaatdilemma 

 
Wat moeten we nou met ons klimaat? 

Wat moeten we ermee aan? 
Is het nou te vroeg of is het toch te laat? 

Gaan we het redden of gaan we naar de maan? 
 

Moeten we nou van het gas af 
of moet juist het gas erop? 

Doen we er wat aan of wacht ons de strop? 
Tonen we lef of blijven we laf? 

 
Zullen we verzuipen of stikken van de dorst 
of ontkomen we wonderwel aan de dood? 
Drukken we moeder aarde aan onze borst 

uit liefde voor zo’n kwetsbaar kleinood? 
 

Volharden we in ongeloof en arrogantie 
en blijft het: ná ons de zondvloed? 
Of smeden we één grote alliantie 

en herstellen we de schade voorgoed? 
 

De keuze is aan ons en ons alleen. 
We moeten nú, nú beslissen 

en nú handelen en wel meteen. 
Geen tijd om te dralen en kissebissen. 

 
 

Jack de Moor 
 

 


