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Voorwoord 

In deze nieuwsbrief maken we kennis met een aantal 
nieuwegezichten bij PWN, te weten Maartje Trotz, Mirjam van 
der Kwast, Simone de Maat en Erica Gijzen. Hoewel er geen 
sprake is van een verplicht quotum voor het aantal dames gaat 
het blijkbaar vanzelf.... Daarnaast hebben pensionado’s Jan 
Zijlstra en Piet Diemeer afscheid genomen van PWN als 
werkgever.     
  
Paddenwerkgroep Castricum heeft versterking nodig. Als u 
interesse heeft in het redden van deze boeiende amfibieën kunt 
u zich aanmelden bij Jan van Mourik (jan.van.mourik@pwn.nl).  
Wilt u meer weten over konijnen in de duinen, hoe de duinen 
ontstaan zijn en heeft u zich altijd al afgevraagd waarom de 
duinen ten Noorden van Bergen kalkarm zijn? Lees dan vooral 
het artikel “Het ontstaan van ons duin”. In deze nieuwsbrief treft 
u deel 1 aan.  
Er is aandacht voor integrale en gecompartimenteerde 
begrazing, want het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat er 
veerasters zijn verschenen en weer verdwenen.  
Jan Jaap Moerkerk vertelt van alles over de vrijwillige monitoring 
van de natuurbruggen en we lezen over GIS, het Geografische 
Informatie Systeem dat veelvuldig gebruikt wordt door de 
boswachters. Inmiddels is dit gereedschap onmisbaar.  
Natuurlijk ontbreken de wetenswaardigheden in de Varia niet en 
het slotgedicht door onze “huisdichter” Jack de Moor. We hopen 
dat hij ons nog lang verblijdt met zijn bijzondere dichtkunst.  
Uiteraard zijn wij altijd blij met bijzondere foto's, of 
natuurmomenten die u met ons wilt delen. U bent van harte 
welkom op ons e-mailadres: vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl.  
Tot slot wens ik u veel leesplezier toe en natuurlijk gelukkige, 
gezellige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020.  
Namens de redactie,   
Hermine Smit  
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Even voorstellen: Maartje Trotz   
Mijn naam is Maartje Trotz, ik ben 40 jaar, woonachtig in Amsterdam Noord en sinds 1 oktober in dienst 
bij PWN als Praktijkbegeleider natuurbeheer voor het Leerteam Kennemerduinen. 
 
Deze functie is voor mij de ideale combinatie tussen mens en natuur. Ik heb na de opleiding 
Ergotherapie met name in de GGZ gewerkt. Omdat ik meer met natuur wilde doen dan alleen in mijn 

(moes-)tuin en kas rommelen, ben ik de opleiding Bos- en 
natuurbeheer gaan volgen. Dat was een hele mooie tijd waarbij ik als 
leerling Boswachter voor Natuurmonumenten op de Zuid-Veluwe en 
in Salland mocht werken. Na de komst van mijn tweeling jongens 
lukte het me niet werk te krijgen in een natuurorganisatie en ben ik 
weer in de gezondheidszorg aan de slag gegaan. Tot nu! Ik verheug 
mij om aan de slag te gaan in de Kennemerduinen!  
Het Leerteam bestaat uit mensen die moeite hebben een plek te 
krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. PWN biedt hen de kans om een 
tweejarige Mbo-opleiding op maat te volgen gericht op Natuurbeheer. 
Drie dagen per week voert het Leerteam opdrachten uit voor de 
boswachters. Het gaat om klussen die te klein of te gevoelig zijn voor 
een aannemer en te groot voor de vrijwilligers om uit te voeren. We 
maken gebruik van lichte machines zoals bosmaaier, 
motorkettingzaag en éénasser met maaibalk zodat we kleinschalig 
beheer kunnen doen zonder veel bodemschade aan te richten. 
We zullen elkaar vast tegenkomen in het veld. Tot dan! 
Maartje Trotz  

Even voorstellen: Mirjam van der Kwast 
	
Misschien dat een deel van jullie mij al de hand heeft 
geschud, maar ik ben een van de nieuwe boswachters, 
Mirjam van der Kwast. Ik ben geboren en getogen te Alphen 
aan den Rijn, Zuid-Holland. Ondanks het feit dat ik geboren 
ben in de winter en enorm geniet van de kou, is mijn favoriete 
seizoen de herfst. De kleuren, geuren, het steeds minder 
wordende daglicht en binnen opwarmen en opdrogen na 
buiten in de drassige regen te hebben staan ploeteren, vind ik 
heerlijk.  

Sinds 1 september 2019 werk ik bij het Noord-Hollands 
Duinreservaat waar ik mij bezighoud met de portefeuilles 
Gastheerschap, Vergunningen & Ontheffingen. Voordat ik in 
deze superleuke baan terechtkwam heb ik Eco & Wildlife 
gestudeerd in Velp, waar ik ook 3,5 jaar heb gewoond. Voor 
Velp woonde ik een jaar in Londen als au pair en was ik 
daarnaast werkzaam in een chocolaterie als chocolatier. Ik 
ben namelijk ook afgestudeerd als banketbakker, maar heb 
een carrièreswitch gemaakt omdat ik veel liever onder de 
mensen & buiten ben dan elke dag, de hele dag, binnen te 
moeten werken.  
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Gelukkig kan ik mijn creativiteit in mijn werk en mijn privéleven kwijt. Bruikbare natuur spreekt mij 
erg aan en dit probeer ik dan ook te gebruiken in de dingen die ik maak. Zo snijd en brand ik hout, 
vilt ik met wol, maak ik touw van plantenmateriaal, heb ik geleerd hoe ik huiden moet looien, netten 
moet boeten en lees ik mij in over eetbare en medicinale planten, paddenstoelen en andere schatten 
van de aarde. Ik word enthousiast van zo’n beetje alles wat met de natuur en creativiteit te maken 
heeft, maar heb mezelf aangeleerd eerst na te denken voordat ik iets met twee handen aanpak en 
er direct induik.   

  
Naast dat ik veel buiten te vinden ben, 
creatief bezig ben en achter de laptop zit 
om mij te buigen over vergunning-, 
ontheffing- en andere vraagstukken ben 
ik graag onder de mensen en dieren. Het 
kost mij veel zelfbeheersing niet elke 
hond te aaien die ik zie en ik praat graag 
met bezoekers en mijn collega’s. Mijn 
familie is heel belangrijk voor mij en ik zal 
ze dan ook geregeld noemen in mijn 
verhalen.    
  
Mij werd de vraag gesteld wat ik voor jullie 
kan betekenen. Ik denk graag mee, ben 
goed in het vinden van oplossingen, ben 
zeer creatief (vooral priegelig detailwerk) 
en probeer al les te zien met een 
duurzaamheidsfi l ter. Niet al les kan 
duurzaam en dat is ook niet mijn streven, 
maar het voelt als een kleine overwinning 
als het lukt duurzame alternatieven te 
vinden voor alledaagse (of minder 
alledaagse) gebruiksvoorwerpen. Voor een 
publiek spreken vind ik geen probleem, 

zolang ik mijn verhaal maar op orde heb en 
weet waar ik het over heb. Uiteraard kunnen jullie mij ook vragen stellen over mijn portefeuilles, daar 
hou ik mij tenslotte dagelijks mee bezig.   
  
Tot ziens!  
  
Mirjam  
  
P.S. Volg je mij (en mijn collega’s) al op instagram?: boswachterpwn_mirjam  

Even voorstellen: Erica Gijzen  
  
Dag lieve dames en heren,  
Mijn naam is Erica Gijzen en ik ben sinds september aan de slag bij Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen. Hier regel ik onder andere de zaalhuur en draag ik bij aan de doorstart van het 
Duinenfonds. Zelf heb ik een bachelordiploma in het lesgeven van Biologie op de middelbare school en 
heb 3.5 jaar gewerkt bij Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam als shiftleader operations. Erg genoten 
van deze functie alleen miste ik de natuurkant. Daarom besloot ik weer verder te kijken en kwam ik 
terecht bij deze vacature. Ik ben erg blij met deze kans en heb de afgelopen tijd al heel veel geleerd en 
genoten.   
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit in de natuur en geniet ik van de vogeltjes. Zelf woon ik in Castricum 
en ben dus ook veel te vinden in het Noord-Hollands Duinreservaat. Verder geniet ik van agility met de 
hond, concerten, musea, pretparken (minstens 2x in het jaar ga ik naar de Efteling) en bezoek ik graag 
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natuurgebieden/botanische tuinen. Ik ben een rustig persoon die graag 
lacht en op avontuur gaat.   
Na deze start kan ik aangeven dat ik ontzettend veel bewondering heb voor 
de enthousiaste en openhartige houding van de vrijwilligers van PWN en 
het Nationaal Park. Ik ben met open armen ontvangen en voelde mij 
meteen thuis. Ik hoop hier de komende jaren nog met heel veel plezier met 
jullie te werken en mooie avonturen te beleven.  

Erica  

Even voorstellen: Simone de Maat  

Ik ben Simone de Maat en sinds 1 september boswachter in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ik 
ben er enorm trots op dat ik als boswachter in dit mooie gebied mag werken. Ik merk dat anderen met 
wie ik de afgelopen maanden aan het werk ben geweest, dit ook zo voelen. Ik hoop ook jullie in de 
komende tijd te mogen ontmoeten, want het is super dat jullie je als vrijwilliger voor dit Nationaal Park 

inzetten.   
Zelf ben ik jaren vrijwilliger geweest voor het Wereld Natuur Fonds 
en Stichting Wildlife. Ik heb in Groningen de opleiding 
Diermanagement gevolgd en gewerkt voor de Sophia-Vereeniging 
tot Bescherming van Dieren. Daar heb ik bijvoorbeeld aan projecten 
gewerkt als Zwerfkatten in Amsterdam Zuidoost en de Duiven in 
Amsterdam.  De laatste tien jaar heb ik de natuur en de dieren in 
mijn werk moeten missen, maar heb ik wel veel ervaring opgedaan 
in marketing en communicatie. Vandaar dat ik nu, samen met Walter 
Oosterom, verantwoordelijk ben voor de portefeuille Voorlichting. Ik 
zet me daarnaast in voor de communicatie vanuit de boswachters. 
Op dit moment houd ik bijvoorbeeld de social mediakanalen voor de 
wisenten in het Kraansvlak bij.    
Ik woon met mijn man en twee tienermeiden tegen het Nationaal 
Park aan in het Ramplaankwartier en geniet al jaren volop van de 
duinen en de buitenplaatsen. In mijn vrije tijd ben ik zoveel mogelijk 
buiten, ik houd van wandelen, fietsen en kamperen. Verder schrijf ik 
graag, knutsel en klus ik in de tuin of in mijn garage.    
Hopelijk tot binnenkort! En neem vooral contact met me op als jullie 
vragen hebben of ideeën.  
Simone  

Pensionering Jan Zijlstra  

Op 10 oktober was ik aanwezig bij het pensioneringsfeestje van Jan Zijlstra. Na 41 dienstjaren mocht hij 
zijn boswachtersuniform aan de wilgen hangen. Het feestje was georganiseerd in het Hof van Kijk-Uit in 
Castricum, een voor Jan bijzondere plek. Het was leuk om te zien dat veel (oud-)collega ’s gehoor 
hadden gegeven aan de uitnodiging om langs te komen.   
  
Terwijl Raymond zijn speech afstak werd hij gebeld door een kandidaat van het bekende spel “De Lach 
van 10”, waarin deelnemers proberen te raden wie ze horen lachen op een geluidsopname.  Deze 
speler wilde graag een gokje wagen om te raden van wie toch de lach was die Raymond vervolgens liet 
horen…..  Je raadt het al: na een aantal mislukte gokjes: Jan van Mourik, Jan Frens, Jan van der Meij 
kwam Sjakel met het verlossende antwoord: het was onmiskenbaar de lach van Jan Zijlstra…..  
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Vervolgens werd Jan met behulp van verschillende 
attributen aangekleed als sheriff/cowboy en werd hem 
via een quiz het hemd van het lijf gevraagd. Bij een 
foutief antwoord – en helaas waren alle antwoorden fout 
- kon Jan vervolgens plaatsnemen op een rodeopaard 
springkussen. Het was de bedoeling dat hij daar 
standvastig op bleef zitten maar dat mislukte natuurlijk 
omdat veel collega’s hard aan de touwtjes van het paard 
trokken waardoor deze alle kanten op ging. Gelukkig viel 
Jan zacht… en het publiek lachte hard! Een memorabel 
afscheid waarvan de vele foto’s getuigen!  
Niet alleen de lach van Jan is verstomd, ook zijn 
persoonlijkheid en expertise worden gemist! Neemt niet 
weg dat ik hem een heel fijne tijd, in goede gezondheid, 
als pensionado toewens. Wellicht komen we elkaar nog 
wel een keer tegen in de omgeving van De Hoep….  

    
Ellen Roosloot   

Pensioen Piet Diemeer  
  
  

  
Na een dienstverband van 37 jaar is een bekend gezicht uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
het Noord-Hollands Duinreservaat verdwenen. Begin december is Piet Diemeer met pensioen gegaan.  
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Piet heeft in 1983 gereageerd op een vacature terreinmedewerker in het Noord-Hollands 
Duinreservaat, Er waren in totaal vijf vacatures en Sjaak Baltus, Nico Spaarkogel, Kees Zonneveld, 
Sjaak Liefting en Piet Diemeer waren de gelukkigen. Later kwam ook Gerard Dam de groep 
versterken.  
Op 1 Maart 1983 is Piet begonnen in Bergen, Het was destijds de gewoonte om in de terreinen Bergen, 
Bakkum, Castricum, Heemskerk en niet te vergeten de campings te beginnen. Na die proefperiode 
werd men bij goed verloop aangenomen. De standplaats werd, samen met Gerard Dam, het terrein 
Heemskerk. Er volgden 11 weken praktijkschool in Schaarsbergen en opleiding tot onbezoldigd 
ambtenaar en cursussen EHBO. Na deze opleidingen werd men verdeeld in de “smeltkroes”: 
terreinmedewerker, toezichthouder, bezoekerscentrum of op de campings.  
Vrijwilligerswerk duinonderhoud heeft een groot deel van Piet zijn loopbaan bij PWN bepaald.  
  
Bij de reorganisatie in 2005 was de wens om een apart groenteam op te starten.  
Henk-Wim Teunnissen als planner, Cock Lammers, Rob de Waard, Sjaak de Wildt, Gé Duyn en Piet 
kozen ervoor in dit team aan de slag te gaan. Piet Veel was toen al met een vrijwilligersgroep op 
zaterdag in Zuid-Kennemerland begonnen. Dit is toen onder leiding van Peter Klaver op zaterdag 
verder uitgebreid over het Noord-Hollands Duinreservaat. Ook kwamen de drie vrijwilligers Rob van der 
Meijde op dinsdag en Peter Welp en Wim Meijer woensdag naar ‘t Krocht (de werkschuur) om het team 
te versterken. Vervolgens werden ook doordeweeks vrijwilligersploegen opgestart voor 
duinwerkzaamheden.  
  
In Zuid-Kennemerland kreeg Piet een onderhoudsploeg op de woensdagen en die is inmiddels 
uitgegroeid tot 18 vrijwilligers. Sinds enige jaren is ook een donderdagploeg opgestart. De 
werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit prunusbestrijding. Daarnaast houdt men zich bezig met: 
wegen en paden opsnoeien, dennenopslag in open terrein zagen, vogelschermen plaatsen, puin rapen, 
vleermuisbunkers inrichten, helm steken en planten, bermen bezetten met duindoorns, spoelgaten 
dichtgooien, rasters verwijderen, struiken planten, mahonie en sneeuwbes verwijderen.   
  
Prunusbestrijding  
 
Maar prunusbestrijding  is echt wel het “ding” van Piet. Samen met Paul van der Linden, die inmiddels 
ook bij NRO was aangenomen, is hij hiermee begonnen. Dit werd gedaan door middel van zagen en 
insmeren van de “zaadbomen”. Als ze via de Noorderweg naar de werkschuur reden deden ze de 
handen voor de ogen om maar niet te hoeven kijken. Overal prunus....  
Het uitsteken van de kleinere struikjes deden ze met vrijwilligers, werkend van west naar oost. De 
afgezaagde en uitgestoken prunus werd dan op hopen gezet. Dat resulteerde in minder kiemplanten 
(Prunus is een halfschaduwplant) en dat maakte het gebied beter bereikbaar voor de grote grazers.  
De inzet van koeien begon resultaat op te leveren en men kon zien, dat op plaatsen waar koeien 
graasden, de prunus niet zo gauw meer in bloei kwam. Jonge twijgen, waarop de plant in het tweede 
jaar gaat bloeien, werden vaak in de winter afgevreten.  
  
Onder Patrick Wijker is er vervolgens geld vrijgemaakt door de directie om aannemer Firma Kipp in te 
schakelen voor het zagen en insmeren. Bij gedeeltes met 85% prunus werden de takken versnipperd 
en afgevoerd. Tevens zijn toen de schapen ingezet.  
Het gebied van het Heilige Land in de Kennemerduinen en in de omgeving van de erebegraafplaats 
zijn, onder leiding van boswachter Sven Pekel, inmiddels ook behandeld door de grond te frezen en de 
toplaag af te voeren. Komend jaar is" Dronken Del "aan de beurt.  
Bij prunus die wel omgezaagd was maar niet opgeruimd, kwamen de kiemplantjes massaal op. Deze 
zijn inmiddels groot genoeg om te steken. Al tot twee keer toe. De afgelopen twee jaar zijn op deze 
plekken in het voorjaar nog wat bloeiende trosjes weggeplukt en de prunus is daar inmiddels zo goed 
als verwijderd. Kortom: met dank aan de inzet van het inmiddels 14 jaar steken van alle vrijwilligers, de 
firma Oenen, Menno van de Bos en PWN-medewerkers is het prunusprobleem, wat bestempeld was 
als onbegonnen werk, nu in zijn geheel te overzien!!  
   
Piet is er de man niet naar om achter de geraniums te kruipen. Zijn gezondheid is goed waardoor hij 
zijn vrije tijd lekker buiten op de tuinderijen gaat doorbrengen.   
  
Piet bedankt de woensdag- en donderdagploeg en alle deelnemers die op de zaterdagen 
werkzaamheden hebben uitgevoerd voor de mooie dagen die hij met hen heeft mogen doorbrengen. 
Het waren dagen met humor, de minder leuke dingen werden besproken, alle wereldproblemen zijn 
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gezamenlijk opgelost, er is gesproken over de lekkerste gerechten en de mooiste vakanties en men is 
op de mooiste plekken van het Nationaal Park geweest. Hij gaat “zijn mensen” missen en komt zeker 
nog eens langs.  
  

 
  
  
Dank aan Piet voor zijn voorzet en alle informatie.  
  
Over de opvolging van Piet was ten tijde van het schrijven van dit artikel nog geen beslissing genomen.  
  
Jan Jaap Moerkerk  

We werken veilig, of we werken niet!  

Bereikbaarheid in het veld waaronder alleen werken  

Veel van onze vrijwilligers gaan solitair op pad om hun vrijwilligerstaken uit te voeren en komen dan in 
delen van onze duinterreinen waar weinig mensen en weinig paden - en dus moeilijk te bereiken 
stukken - zijn. Ik denk hierbij aan vrijwilligers die zich bezighouden met monitoring en met het 
controleren van de veekerende rasters.  

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan doordat je in een hulpbehoevende situatie komt en zelf niet meer 
in staat bent om hulp van anderen in te roepen.   
Ik noem hieronder een aantal afspraken die gemaakt zijn maar ik weet tegelijkertijd dat we het nog niet 
voor iedereen zo geregeld en vastgelegd hebben.   

• Liever met zijn tweeën op pad dan alleen.  
• Neem altijd een mobiele telefoon mee waar het alarmnummer van PWN in staat. Dit nummer 

krijg je van de groepscoördinator of dienstdoende boswachter  
• Meld het als je het werkgebied in gaat en vraag naar bijzonderheden.   
• Neem regelmatig contact op met de groepscoördinator of dienstdoende boswachter.  
• Meld je af bij de groepscoördinator of dienstdoende boswachter wanneer je het werkgebied 

hebt verlaten.  

 En ben je bekend met het volgende?  
 Alleen werken is niet toegestaan voor:   

• Jongeren onder de 18 jaar;  
• Personen met gezondheidsrisico’s, zoals personen met epilepsie of personen die medicijnen 

gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden;   
• Onvoldoende opgeleide medewerkers/vrijwilligers.   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En ook in de volgende gevallen staan we alleen werken niet toe:   

• Zonder toestemming of medeweten van de terreinbeheerder.  
• Zonder dat anderen weten waar je bent.  
• Zonder dat je de gevaren van je werksituatie kent.  
•

Hoe streng moet PWN het maken? Wat spreekt je aan en wat helemaal niet? Het gaat om jouw 
veiligheid!  
Ik ontvang graag reacties en aanvullingen op bovenstaand artikel, die je kunt mailen naar:  
marianne.snabilie-klaver@pwn.nl   

Marianne Snabilie,  
Coördinator Vrijwilligers  

Landelijke Natuurwerkdag, we deden weer mee  
  
PWN heeft deelgenomen aan de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november jl. In totaal deden 
er ongeveer 50 organisaties in Noord-Holland mee. Dat maakte de spoeling helaas een beetje dun, 
maar we konden gelukkig rekenen op drie enthousiaste teams van gemiddeld acht personen per team 
op drie verschillende plekken in het PWN-duin. De vrijwilligers werkten mee aan het verbeteren van de 
balans passend bij het type natuur van de locaties. Om zo het landschap veerkrachtig en rijk aan 
diverse plant- en diersoorten te kunnen houden  

 
  

Foto: Natuurwerkdag 2019 locatie Bergen  
  
Locatie Overveen: Verwijderen Amerikaanse vogelkers  
Het weer zag er somber uit en op weg naar Overveen kreeg ik verschillende afzeggingen door. De 
schaftkeet stond een flink eind het duin in, dus reed ik erheen, samen met een klein clubje vrijwilligers. 
En het regende dat het goot….   
Ik heb van de nood een deugd gemaakt door in de keet wat te vertellen over nut en noodzaak van het 
weghalen van exoten, wat bij veel vrijwilligers inmiddels bekend is. Vooral de Amerikaanse vogelkers is 
een invasieve exotische soort die woekert en – vaak letterlijk – de rest van de duinbewoners 
overschaduwd.   
De regen werd minder en men ging aan de slag met het handmatig uitspitten en uitsteken van de 
planten.  
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Locatie Castricum: Zonnige plekjes in de bosranden   
Op weg naar Castricum klaarde het op, en op de plek waar de vrijwilligers aan het werk waren, brak de 
zon door. En de voorspelde storm liet het gelukkig nog een tijd afweten. Behalve wij houden ook  
insecten van een zonnetje. Daarom bestonden de werkzaamheden op deze locatie uit het wegzagen en 
wegknippen van opschietende struiken en boompjes langs de bosranden. Zo blijft er ruimte voor lagere 
beplanting en bloeiende kruiden. Waar vlinders en andere insecten weer op afkomen en van profiteren. 
Zagen is populair werk, lekker inspannend en veel resultaat.  
  
Locatie Bergen: Ruimte voor duinheide  
Ik redde het niet meer om naar Bergen te gaan dus even per telefoon contact gehad met Rob de 
Waard, die dit team begeleidde. Alles ging prima, daar was het ook goed weer en de mensen waren 
lekker aan het werk. Met de mooie taak om een heidegebied te ontdoen van bomen en struiken. 
Belangrijk voor insecten en vogels die van dit natuurtype afhankelijk zijn.  
  
Marianne Snabilie,  
vrijwilligerscoördinator PWN  

Samenwerking De Hoep met DemenTalent  
   
Bezoekerscentrum De Hoep had behoefte aan een groepje vrijwilligers om de tuin te onderhouden. En 
een organisatie klopte aan om op regelmatige basis werk te kunnen doen in het groen en rondom een 
bezoekerscentrum.   
Eén en één is twee, en een uitnodiging volgde met gesprekken tussen PWN en Zorgcirkel Villa 
Westervenne in Heiloo, een organisatie die dagactiviteiten organiseert voor mensen met beginnende 
dementie en die nog fit genoeg zijn om vrijwilligerswerk op te pakken.   
Uitgangspunt is het citaat van professor Rosemarie Droes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor 
mensen met dementie: “ook mensen met dementie kunnen mee blijven doen in de samenleving.”   
Zij heeft een adaptatie-coping model ontwikkeld voor mensen met geheugenproblemen en vanuit dit 
model wordt gewerkt bij zorgcirkel Villa Westervenne. Bij DemenTalent is men steeds op zoek naar 
mogelijkheden voor mensen met geheugenproblemen om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Er werkt 
bijvoorbeeld ook een groepje bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer in Schoorl, waar men de 
omgeving van het Zandspoor, zoals het speelbos en het blotevoetenpad schoonhoudt en lichte 
snoeiwerkzaamheden doet. En nu behoort ook de Hoeptuin tot de locaties waar vrijwilligerswerk wordt 
gedaan.  

De mogelijke en haalbare werkzaamheden in de Hoeptuin zijn 
besproken met DemenTalent en boswachter Dave Nanne, die het 
beheerplan voor de Hoeptuin coördineert. En er is besloten om de 
samenwerking te starten.   
Vanaf vrijdag 8 november is er op de vrijdagochtenden een 
groepje vrijwilligers van DemenTalent aan het werk in de Hoeptuin 
en de werkzaamheden die gedaan kunnen worden bespreekt 
boswachter Dave Nanne van tevoren met de begeleiders. De 
groep bestaat uit maximaal vijf vrijwilligers met één á twee 
begeleiders. Handgereedschap is aangeschaft voor het beheer 
van de tuin en men kan aan de slag!  
  
Foto: Er is toestemming gegeven voor het gebruik van de foto./ 
Hij is gemaakt door Dave Nanne.  
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Paddenwerkgroep Castricum  
  
Eind januari 2019 kwam het droevige bericht dat de gezondheid van Thea Spruijt, coördinator van de 
paddenwerkgroep, hard achteruitging. Op 20 april is zij overleden.  
  

Toch is, samen met PWN en de 
vrijwilligers, het padden rapen opgepakt. 
De emmers werden in de 2e week van 
februari ingegraven en het seizoen 
startte op 20 februari. De temperatuur in 
deze maand was wisselvallig, net zoals 
het weer. Droog of het was wel 
regenachtig maar de temperatuur te 
laag. Ook maart was een maand met 
wisselvallig weer. Er waren dagen 
waarop geen pad werd gezien, zelfs als 
het regenachtig was. Op andere 
avonden, wanneer je geen paddentrek 
verwachtte, liepen ze wel. De natuur is 
onvoorspelbaar.  
  

Er zijn langs de westkant van de 
Heereweg nieuwe schermen geplaatst. Ze zien er prachtig uit maar voor de terugtrek - het bos weer in - 
zijn ze ongeschikt. Wanneer de padden terug komen lopen ze tegen het scherm aan en kunnen er niet 
overheen want de schermen zijn aan die zijde niet aangeaard. Als noodoplossing zijn er enkele hopen 
zand voor gelegd zodat ze hier over het scherm heen kunnen. Hopelijk wordt deze winter het gehele 
scherm aangeaard zodat ze rechtstreeks over het scherm kunnen gaan.  
  
Onderstaande grafiek geeft het verloop aan van de amfibieën langs de Heereweg.  
  

 

Hieronder de aantallen geraapte soorten:  
  

  
Langs de Zeeweg werden redelijk wat kleine watersalamanders in de emmers gevonden.   

Gewone pad 225
Rugstreeppad 5
Kikker 57
Groene kikker 18
Kleine watersalamander 6
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Onderstaande grafiek geeft het verloop aan van de amfibieën langs de Zeeweg.  

  
Hieronder de aantallen geraapte soorten:  
  

  
Hoe het langs de Beverwijkerstraatweg is geweest weet ik niet maar onderstaande grafiek geeft het 
verloop aan van de amfibieën langs de Beverwijkerstraatweg.  
  

  
  
Wanneer je de grafieken vergelijkt zie je dat de start van het seizoen rond 20 februari was en ophield op 
12 april. De gewone pad wordt het meeste geraapt aan de Heereweg en de Beverwijkerstraatweg. 
Langs de Zeeweg zie je ook veel bruine kikkers en kleine watersalamanders.  
  
Voor wat betreft de Zee- en Heereweg hadden we een groot tekort aan vrijwilligers die padden raapten 
of ’s morgens de emmers leegden. Enkele vrijwilligers liepen soms twee avonden of liepen ’s avonds te 
rapen en leegden ’s morgens de emmers. Ook zoeken we nog naar een coördinator voor deze wegen.   
Wanneer je ons wilt helpen om komend jaar de amfibieën veilig over te zetten meld je dan aan bij Jan 
van Mourik (jan.van.mourik@pwn.nl).  

Gewone pad 106
Rugstreeppad 1
Kikker 53
Groene kikker 108
Kleine watersalamander 25
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Ik wil alle vrijwilligers en PWN-medewerkers bedanken die zich in 2019 hebben ingezet om het 
paddenseizoen te laten slagen.   
  
Jan van Leeuwen   

Aantal konijnen in de duinen blijft laag;   
PWN onderzoekt mogelijkheden voor herstel  
  
Het konijn was in het verleden een algemene soort in de duinen van PWN. Helaas is dat allang 
niet meer zo. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is het aantal konijnen gedecimeerd door de 
virusziekten myxomatose, VHS en VHS type 2. Dit heeft negatieve gevolgen voor andere dieren 
en planten in de duinen. PWN is daarom een onderzoek gestart naar hoe we het konijn kunnen 
helpen om zich te herstellen.  
Elke lente en herfst worden langs vaste routes in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noord-
Hollands Duinreservaat konijnen geteld. 
 Elke route bestaat uit twaalf tot twintig secties en wordt zowel in het voor- als het najaar acht keer 
gereden. Per sectie wordt gekeken wat het hoogste aantal was van de acht tellingen. Deze hoogste 
aantallen van de verschillende secties worden bij elkaar opgeteld en gebruikt voor de overzichten zoals 
weergegeven in onderstaande grafieken. 
 De tellingen starten na zonsondergang en worden gedaan vanuit een voertuig dat twintig tot dertig 
kilometer per uur rijdt. Alle konijnen die in het licht van de koplampen (groot licht) van de auto te zien 
zijn worden geteld. Deze tellingen zijn onderdeel van het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring) en 
worden gecoördineerd door de Zoogdiervereniging. 
 Het meetnet is in 1984 door terreinbeheerders van de duinen opgezet om de ontwikkelingen van deze 
sleutelsoort goed te kunnen volgen. Doordat verschillende duinbeheerders meedoen en al jarenlang 
dezelfde methode wordt gebruikt, leveren de data een waardevol beeld van de aantalsontwikkeling van 
konijnen in de Nederlandse kustduinen.   
  
Achteruitgang van de konijnenpopulatie op zeven locaties in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
het Noord-Hollands Duinreservaat (Bron: PWN)  
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 !13



!

  

  

  
  
Helaas is het konijn allang geen algemene soort meer in de duinen van PWN. De eerste forse 
achteruitgang in de konijnenaantallen werd veroorzaakt door het myxomatose-virus, dat in de jaren 50 
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van de vorige eeuw voor het eerst in Europa werd geïntroduceerd. In die tijd werden de grote aantallen 
konijnen veelal gezien als een plaag die onder andere landbouwgewassen en bosbouw bedreigde. Om 
deze plaag te bestrijden werd een aantal konijnen in Frankrijk besmet met myxomatose. Omdat onze 
Europese konijnen helemaal geen afweer hadden opgebouwd tegen dit van oorsprong Amerikaanse 
virus, was de sterfte massaal.    
Net toen de konijnenpopulatie zich eind jaren 80 weer een beetje herstelde, brak een nieuwe 
virusziekte uit: VHS. Dit virus zorgde opnieuw voor een drastische daling in de konijnenaantallen, die 
ook goed is terug te zien in de grafieken van de tellingen die in ons duingebied zijn gedaan. Op het 
hoogtepunt van de epidemie was op sommige plekken nog slechts vijf tot tien procent van de 
oorspronkelijke aantallen over. In de PWN-duingebieden boven het Noordzeekanaal heeft de 
konijnenpopulatie zich tot dusver niet meer van deze achteruitgang hersteld. Vooral op de telroutes in 
het duin in de omgeving van Castricum, Heemskerk en Bergen is het aantal konijnen op één hand te 
tellen.   
  

Duinkonijnen (Foto: Fred van der Bosch)  
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
zagen we vanaf 2005 een duidelijk herstel 
optreden van de konijnenpopulaties, maar 
in 2015 werd opnieuw een forse daling 
ingezet door de uitbraak van VHS type 2, 
een gemuteerde var ian t van he t 
oorspronkelijke VHS-virus. In die tijd 
troffen we veel dode konijnen aan in de 
duinen.  
D e a c h t e r u i t g a n g v a n d e 
konijnenpopulaties en het gebrek aan 
herstel heeft grote gevolgen voor het 
duinlandschap. Het konijn wordt gezien als 
de belangrijkste natuurlijke duingrazer en 
speelt een sleutelrol in het kort houden 
van de vegetatie en het op gang brengen 
van lokale verstuivingen. Veel soorten 
profiteren van de habitat dat het konijn 
creëert. Holen bieden nestgelegenheid 

voor kwetsbare broedvogels als de tapuit en de bergeend, duinviooltjes groeien op de open 
zandplekjes die de konijnen maken en de soort speelt een belangrijke rol in het voedselweb als 
prooidier voor onder andere de vos en roofvogels.   
Als duinbeheerder zien we het konijn daarom graag terugkeren op een gezond populatieniveau. Om het 
herstel van konijnenpopulaties te kunnen bevorderen, is beter inzicht nodig in de factoren die dit herstel 
beïnvloeden. Daarom is in 2018 een OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) onderzoek gestart 
naar het herstel van konijnen in de Nederlandse kustduinen. Het doel van dit onderzoek is om 
beheerders handvaten te geven om konijnenpopulaties in de duinen te versterken (bijvoorbeeld door 
beheer of bijplaatsing), zodat het konijn weer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
instandhouding en het herstel van het habitattype Grijze Duinen*. De resultaten van het onderzoek 
worden eind 2020/begin 2021 verwacht.  
  
*) Het grijze duin is één van de habitattypen dat in de duinen voorkomt. Het grijze duin bestaat uit 
duingraslanden in het open duingebied dat achter de zeereep ligt met veel open zanderige plekken en 
veel duinsterrenmos. Aan dit habitattype zijn verschillende vogels, paddenstoelen, nachtvlinders, kevers 
en andere insecten verbonden. Het konijn speelt een sleutelrol in de instandhouding van dit 
habitattype.  
  
Tekst: Myrthe Fonck, PWN  
Foto’s: Fred van der Bosch  
Figuren: PWN  
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KLIMOP  

Hedera Helix  
Klimop is een schuil- en slaapplaats voor onder andere bosuilen. Er wordt verteld dat klimop bomen 
verstikt of wurgt, maar dat verhaal is niet waar.   
Wat wel waar is, is dat de afdeling Groen van Gemeentewerken door de klimop de status van een 
boom niet goed kan vaststellen en dat ze haar daarom het liefst verwijdert. De altijd groene bladeren 
concurreren wel met de bladeren van de gastheer/-vrouw. Ook kan een verzwakte boom bezwijken 

onder het gewicht van de klimopranken.  
De klimop bloeit, in tegenstelling tot andere planten, in de herfst en 
heeft in de winter bessen. Dat is voor vlinders en andere insecten zoals 
nieuwkomer de klimopbij, zeer gunstig. De late bessen worden gegeten 
door merels, lijsters, spreeuwen en duiven.  

Geneeskunde  
In de homeopathie werd klimop gebruikt bij galstenen en uitwendig bij 
insectensteken. Tegenwoordig is men nogal huiverig om klimop(sap) te 
gebruiken als geneesmiddel. Een kind at van de klimopbladeren en 
kreeg drie uur later krampen, met perioden van bewegingloosheid, 
verwardheid en rode huiduitslag op gezicht, benen en rug. Volwassenen 
worden eveneens vergiftigd door de bladeren. Het contact van 
plantesap met de huid kan huidontstekingen veroorzaken.  
De bessen zijn giftig voor mensen: pas op met kleine kinderen. Na het 
eten van grote hoeveelheden kunnen symptomen als braken, buikloop, 
koorts en/of stuipen optreden. De sufheid kan zelfs tot coma leiden. De 
bessen zijn gelukkig erg bitter en vrij hard (steenvruchten), zodat het 
niet uitnodigt tot overmatig eten. Runderen en schapen zijn niet zo 
gevoelig voor klimop. Aldus Elseviers gids van giftige planten, Dr. M. de 
Cleene, 1983  
Vroeger stond klimop symbool voor trouw, verbondenheid, vriendschap, 
vaderlandsliefde en eeuwige liefde.   

Hermine Smit  

Geringde naaldbomen leveren veel keversoorten op  
  
In de duinen worden niet zelden exotische naaldbomen weggehaald om ruimte te geven aan inheemse 
soorten. PWN heeft besloten om hiertoe pleksgewijs bomen te ringen in plaats van ze te kappen. Dit 
betekent een flinke stimulans voor insecten. Er is gestart met kevermonitoring om dit te evalueren en de 
eerste resultaten zijn veelbelovend.   
In de duinen zijn vaak omvangrijke bossen aanwezig van exotische naaldbomen, met name van de 
zwarte den. Soms is het gewenst om deze plekken om te vormen tot bossen met inheemse 
boomsoorten, zoals zomereik, lijsterbes en ruwe berk. Voorheen werden de naaldbomen vaak gekapt 
en verkocht. Om insecten te bevorderen, wordt er echter steeds vaker voor gekozen om de 
naaldbomen te ringen. Hierdoor ontstaan flinke hoeveelheden kwijnend en dood hout, waarvan zeer 
veel insectensoorten afhankelijk zijn. Daarnaast worden zo ook bijvoorbeeld paddenstoelen en 
spechten gestimuleerd.  
Dit jaar is gestart met de monitoring van deze vorm van beheer aan de hand van aan dood hout 
gerelateerde kevers. In het voorjaar van 2019 zijn in het gebied vallen gehangen om kevers te 
bemonsteren. Dit gebeurde op drie plekken: op een plek waar in de winter van 2017-2018 sitkasparren 
zijn geringd, op een plek waar die winter zwarte dennen zijn geringd, en een plek waar al een 
decennium geleden zwarte dennen zijn geringd.  
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Keverval aan een geringde sitkaspar     
      Locatie waar een decennium geleden zwarte dennen zijn geringd.   
      (Bron: Jinze Noordijk) Bron: Jinze Noordijk)   
  

Houtkevers  
  
Er zijn in Nederland ongeveer 750 keversoorten die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van dood 
hout. Zij hebben allerlei levenswijzen en benutten uiteenlopende microbiotopen die dood hout kan 
opleveren. Zo zijn er soorten die in vers dood hout leven, in ouder, door schimmels aangetast hout, in 
vermolmd hout, in dode wortels, in boomholtes, in vloeiende boomsappen en in boomzwammen. Er zijn 
houteters, schimmeleters, boomsapeters, predatoren, en zelfs soorten die schimmels enten op het hout 
en dat eten.  
De monsters uit de duinen van PWN leverden dit jaar al mooie resultaten op die laten zien wat de 
waarde is van kwijnend en dood hout. Met de vallen werden 101 keversoorten gevangen, waaronder 
diverse soorten die zeldzaam zijn in Noord-Holland!  
  

  
De spiegelkever Platysoma elongatum is een predator van andere houtkevers 
(Bron: Theodoor Heijerman)  
  
Soorten  
Onder de soorten bevinden zich veel keversoorten die gebaat 
zijn bij dood hout en niet kieskeurig zijn qua microbiotoop; door 
simpelweg de toename in dood hout worden deze bevorderd. 
Daarbovenop blijkt dat elke behandeling zijn eigen soorten kan 
opleveren. Zo leven de larven van de schorskever Cryphalus 
asperatus bij voorkeur in sparrenhout.  
Er zijn tien soorten gevonden die juist bij voorkeur in 
dennenhout leven, waarvan de kniptor Ampedus sanguineus en 

de boktor Arhopalus rusticus afhankelijk zijn van ouder en droog dood hout. Verder zijn er tien 
keversoorten gevangen die leven in hout- en slijmzwammen. Beheer dat gericht is op gefaseerd werken 
en dat gericht is op een ruime variatie in typen dood hout en bijbehorende microbiotopen, levert dus 
veel extra soorten op.  

   
De boktor Arhopalus rusticus op een dode den (Bron: Theodoor 
Heijerman)  
  
Tot slot  
Van de recent geringde bomen was een aanzienlijk 
deel nog niet dood, naar verwachting zal dit de 
komende jaren gebeuren. Ook zijn er keversoorten die 
een meerjarige levenscyclus hebben en pas later uit 
het dode hout zullen kruipen. De komende jaren 
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kunnen dus hoogstwaarschijnlijk nog veel aanvullende soorten gevangen worden. De toekomst zal 
uitwijzen welke successie de keverfauna en de bosgebieden gaan doormaken en hoeveel soorten 
uiteindelijk kunnen profiteren van deze beheervorm.  
  
Tekst: Ed Colijn, Theodoor Heijerman, Micha d’Oliveira en Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten; 
  
Luc Knijnsberg en Wouter Bol, PWN  
Foto’s: Jinze Noordijk; Theodoor Heijerman  
  

Het ontstaan van ons duin - deel 1  

Een bewerking van de presentatie van Rienk Slings  

Op 4 september jl. heeft Rienk Slings een interessante presentatie gegeven over het ontstaan 
van de duinen. Hoe komt het dat de duinen zijn zoals we ze nu zien en welke processen hebben 
daarin een rol gespeeld? Daar wil ik jullie een beetje in meenemen. Ik probeer het in een aantal 
delen over te brengen. Dit is deel 1.  
Het verhaal begint 200.000 jaar terug, tijdens de Saale IJstijd, één van de hevigste IJstijden. De 
zuidrand van het landijs liep toen door Noord-Holland, precies tussen Bergen en Velsen. Dat was een 
diep gletsjerdal met in het noorden Bergen op de helling en de Kennemerduinen op de zuidelijke 
helling. Het hele Noord-Hollands Duinreservaat lag in het gat, met als diepste punt 22 meter.  

 

(Bron: Berentsen 1997 ) 

En dat is meteen de oorzaak van het 
afwijkende karakter van het Noord-Hollands 
Duinreservaat ten opzichte van het NPZK en 
de rest van de vastelandsduinen. In het 
volgende plaatje is goed te zien hoe de 
bodem eruitzag nadat het ijs 80 eeuwen 
geleden was gesmolten. De zeespiegel 
steeg en de zee drong van uit Noord en Zuid 
het Noordzeebekken binnen.  
  
Door de zeespiegelstijging en doordat er 
veel zand lag tussen Engeland en Nederland 
bewoog er heel veel zand naar onze kust. 
Het werd in grote zandbanken voor de kust 
afgezet.  

(Bron: P. Kiden 1995 ) 
De zeespiegel was 14 meter lager dan nu en 
ver voor de huidige kust lag een duinkust 
met veel zeegaten ertussen. In het 
gletsjerdal stroomde de IJssel in een 
Lagune. Door de zeer snelle rijzing van de 
zeespiegel zien we de kust steeds meer 
landwaarts opschuiven. Op de lijn Alkmaar-
Leiden vormen zich strandwallen met 
zandplaten erachter.  
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Vanaf 4200 Before Present (BP) is de zeespiegel – 
2m NAP en zien we een gesloten kust met 
strandwallen waarop de oude duinen zich vormen. 
En bij Bergen Noord zien we een duinboog van 
kalkarm zand en daar weer ten noorden een groot 
zeegat met wadden. Rond 2450 BP (500 voor Chr.) 
hebben we een uitbouwende kust. Een groot deel 
van het land is bedekt met veen en bij Velsen en 
Castricum is een estuarium, het Oerij, ontstaan 
doordat het Flevomeer daar afwatert. Doordat deze 
afwatering later via de wadden naar de Noordzee 
gaat neemt de druk op het Oerij af en verzandt deze 
waterstroom.  
500 tot 700: Ook de kust tussen Heemskerk en 
Bergen is nu bijna helemaal gesloten, nadat het 
gletsjerdal is opgevuld. De strandwallen hebben hun 
huidige vorm en tussen Halfweg en Castricum zijn 
kwelderafzettingen van het Oerij.  
Ten zuiden van IJmuiden is het landoppervlak na de 
IJstijd hoog en loopt het land geleidelijk naar de zee 
af. Tegen de zand- en kleiplaten zetten zich 
strandwallen af met duinen. Tussen Den Haag en 
Haarlem zijn de strandwallen het best ontwikkeld 
langs de Hollandse kust. De strandwallengordel werd 
in Midden-Nederland oorspronkelijk op drie plaatsen 

onderbroken door riviermondingen. Hier zijn de 
strandwallen gedeeltelijk ten prooi gevallen aan 
erosie; ze worden namelijk weggespoeld door de 
rivieren.  
  

                                                                                   
(Bron: Zagwijn 1986 Berendsen 2004)  
In Noord-Nederland verschilde de situatie sterk van 
die in West-Nederland. Vooral in de oostelijke 
wadden waar het pleistocene oppervlak (tijdvak van 
2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaar geleden) relatief 
laag ligt, drong de zee al vroeg in het Atlanticum 
binnen. De strandwallen vertoonden hier voortdurend 
openingen, waarachter een waddengebied 
ontstond.   
Ten noorden van Bergen zijn de Jonge duinzanden 
kalkarm. Het kalkgehalte bedraagt hier 0,5 - 2 %. 
Alleen op de eilanden Texel en Schiermonnikoog zijn 
de duinen wat rijker aan kalk. Ten zuiden van Bergen 
zijn de Jonge Duinen kalkrijk (kalkgehalte 2-10 %). 
Walcheren vormt een uitzondering; hier is het 
kalkgehal te laag. Het kalkgehal te van de 
Nederlandse duinen heeft te maken met de 
oorsprong van het aangevoerde zand.  
  
Hieronder in een overzicht de vorming van de 
strandwallen en die van de jonge duinen.  

 
  
Bron: Berendsen 1997  
Bovenaan de “oerstrandwal” met daarachter zand- en veenafzettingen (Hollandveen) dat nu op 20 m 
onder het duin ligt. Het zand is afkomstig van de zandbanken. Er bestaat een sterk kustwaarts 
zandtransport.    
Waarschijnlijk omstreeks 700 stopt de zandaanvoer naar de kust. Niemand weet waarom, maar 
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aannemelijk is dat dit kwam door een sterke 
klimaatverslechtering. (Van Geel, Buurman & 
Waterbolk). De meest westelijke strandwallen – ook 

wel het Oude Duinlandschap genoemd – worden nu 
opgeruimd en het zand wordt door de wind over het 
bestaande duinlandschap geblazen: zo ontstaan de 
Jonge Duinen – ons huidige duinlandschap. Bijna al het 
bovenste zand wordt losgewoeld en over het 
bestaande Oude Duinlandschap afgezet. Ook de 
jongste strandwallen worden daarbij vermengd met het 
verse zeezand.  

Volgende keer deel 2.  

Marianne Snabilie,  
Vrijwilligerscoördinator  

Herstelwerkzaamheden Natura 2000 in de Kennemerduinen   

Vanaf begin september 2019 tot medio januari 2020 worden grootschalige werkzaamheden uitgevoerd 
in de gebieden rond de “Dronken Del” en het “Verbrande Huis” in de Kennemerduinen.  
De werkzaamheden zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de werkzaamheden die in 2018 zijn uitgevoerd 
in het “Heilig Land”, met dien verstande dat bij het “Verbrande Huis” een heel dennenbos is gekapt.     
Naar schatting 1000 dennenbomen zijn verwijderd en dat bos maakt plaats voor een groot stuk 
duingrasland. Deze bomen worden overigens niet zomaar gekapt en houtwinning is zeker niet de reden 
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achter de kap. Dennenbomen 
horen eigenlijk niet thuis in het 
duingebied. Ze zijn rond 1930 
aangeplant. Het hout werd 
gebruikt als stuthout in de 
Limburgse kolenmijnen. Voor 
de bomen is het natuurlijke 
einde wel een beetje in het 
zicht en om te zorgen dat er 
weer een mooi stuk duin of bos 
voor het (beetje saaie) huidige 
bos in de plaats komt, zijn deze 
maatregelen genomen.     
Het is nauwelijks meer voor te 
stellen dat een vertrouwd beeld 
van wat eens een dennenbos 
was, in een paar dagen tijd een 
totaal ander beeld geeft.  

  
De volgende stap na het zagen, versnipperen en afvoeren van het hout is het afgraven van de 
bovenste grondlaag. Deze wordt ongeveer 20 centimeter afgegraven en de vrijkomende grond wordt 
afgevoerd en voorlopig opgeslagen in een depot vlakbij de Zeeweg van Overveen naar Bloemendaal 
aan Zee.   
  
Ongeveer 24000 kubieke meter grond is op deze wijze afgegraven. 
Het resultaat van al die werkzaamheden is verbluffend te noemen.   
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Goed is te zien dat zodanig is afgegraven dat er ook nog donkere plekken in het zand zijn 
overgebleven. Dat zijn gedeelten waar de begroeiing naar verwachting sneller zal terug keren.   
De Amerikaanse Vogelkers is verwijderd (op sommige plekken stond het manshoog). 
 Hier wordt de grond 10 cm afgegraven, zodat de wortelhalzen ook worden verwijderd. Het weghalen 
van de vogelkers was één van de belangrijke doelstellingen die bereikt is.  
Dank aan boswachter Imreël van der Sloot voor zijn tijd en informatie.  

Jan Jaap Moerkerk  

Vrijwillige monitoring op de natuurbruggen in Zuid-Kennemerland  

In Zuid-Kennemerland zijn de laatste jaren natuurbruggen gerealiseerd. Met de natuurbruggen 
Zandpoort (over de Zandvoortse Laan), Duinpoort (over de spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort) en 
Zeepoort (over de Bloemendaalse Zeeweg) is een aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7300 
ha ontstaan. Belangrijk doel van de natuurbruggen is het opheffen van de versnippering van de natuur 
die wij als mensen hebben veroorzaakt door de aanleg van wegen en een spoorlijn. Sinds 2013 is door 
diverse partijen gewerkt aan de realisatie van deze drie bruggen en in juli 2018 is met de opening van 
de Duinpoort het laatste onderdeel van het project gerealiseerd.  
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Monitoring  

En nu? Alle betrokken partijen willen graag weten hoe het gaat. Werken de bruggen? Worden ze 
gebruikt? En door welke dieren? Hoe ontwikkelt de vegetatie zich op het brugdek? De beheerders 
Waternet, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en PWN trekken samen op met de Provincie Noord-
Holland, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Prorail en alle partijen vinden het belangrijk dat op 
dergelijke vragen een antwoord komt. Daarom is er een monitoringsplan opgesteld voor, in ieder geval, 
de jaren 2020 tot en met 2024. In dat plan is aandacht om voor verschillende groepen dieren en planten 
data te verzamelen en zo inzicht te krijgen in het gebruik van de bruggen door de verschillende 
groepen.  

Hulp welkom!  

Voor de monitoring van dagvlinders en sprinkhanen op de natuurbruggen zijn we op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Voor dagvlinders gaat het om telroutes die op de natuurbrug worden gelegd 
en die geregeld worden geteld bij mooi weer volgens de methode van de dagvlindermonitoring van De 
Vlinderstichting. Tussen april en september wordt bij mooi weer een vaste route gelopen en worden alle 
waargenomen dagvlinders genoteerd. Voor sprinkhanen zal gekozen worden voor een vergelijkbare 
methode, maar met iets minder bezoeken geconcentreerd tussen eind juni en september. De routes 
worden in januari of februari 2020 uitgezet.  

Belangstelling? 
  
Als je belangstelling hebt dan kun je je opgeven bij ondergetekende. Ook met eventuele vragen kun je 
daar terecht. Als er voldoende belangstelling is, dan zal er komend winterseizoen een informatiemiddag 
worden belegd om de methode en opzet met elkaar door te spreken.  

Dick Groenendijk (dick.groenendijk@pwn.nl)  

Integrale versus gecompartimenteerde begrazing in het NHD  

Sinds een jaar is PWN in het 1200 ha grote duingebied tussen Wijk aan Zee en de Zeeweg tussen 
Castricum en Castricum aan Zee, overgegaan tot een integrale begrazing van het duingebied. 
Voorheen werd dat gebied in compartimenten begraasd en werden alle compartimenten omgeven door 
rasters.  

  

De “open” gebieden worden begraasd door ongeveer 100 Schotse Hooglanders  
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En 22 Exmoor pony's  
Naast deze integrale begrazing worden een kudde van ongeveer 350 Scottish Blackface schapen  
  
  
en een kudde van ongeveer 90 Hollandse Landgeiten 
gericht in het gebied aan het “graaswerk” gezet.  
  
  
Boswachter Lydia Slijkerman is namens PWN als 
projectleider verantwoordelijk voor het geheel.   

De “grasmaaiers” worden ingehuurd van Cross Hill. 
Deze organisatie wordt geleid door Hans Logchies, die 
tevens met vrouw en zoon ook de uitbater is van 
Gasterij ‘De Kruisberg’ in het duingebied van 
Heemskerk.   

  

Hans Logchies komt oorspronkelijk uit Amsterdam en 
w a s g e d u r e n d e 3 0 j a a r e i g e n a a r v a n e e n 
schildersbedrijf. Daarnaast was hij als hobbyboer 
werkzaam en van die hobby heeft hij nu gedeeltelijk zijn 
beroep gemaakt.   
PWN huurt al sinds ongeveer 20 jaar de veestapel van 
Cross Hill in om het duingebied door het grazen open te 
houden en sinds 14 jaar pacht hij het pand waar nu 
Gasterij “De Kruisberg” is gevestigd.  
De kudde Schotse Hooglanders, die bestaat uit koeien 
en ossen (gecastreerde stieren) en de Exmoor pony's, 
bestaande uit een groep merries en ruinen (gecastreerde 
hengsten) lopen gewoon vrij rond.  De reden waarom de 
gecastreerde heren hun “werk” niet meer mogen doen is 
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tweeledig. Bij het publiek bestaat soms angst als men een stier of hengst in “vol ornaat” tegenkomt en 
ook de eigenaar van de dieren zit niet te wachten op ieder jaar weer nieuwe veulens of kalfjes die voor 
een deel onplaatsbaar zijn. Bovendien is het aantal pony’s en Hooglanders in het gebied afgestemd op 
de behoefte en draagkracht van het gebied. De schapen en geiten zorgen jaarlijks wel voor 
nakomelingen.  
De Hooglanders en pony’s zwerven door het hele gebied. Van hen is een aantal voorzien van een 
zender. De schapen en geiten worden gericht ingezet in het gebied en met enige regelmaat verplaatst. 
Ze verblijven dan in een gebied omgeven door flexibele netten. De schapen gedragen zich redelijk 
voorspelbaar. Zet twee kleine kuddes van 50 schapen bij elkaar en na verloop van tijd zie je dat de 
twee oorspronkelijke groepen weer los van elkaar staan.  

Geiten daarentegen gaan gewoon hun eigen gang, doen van alles en zoals Hans vertelde, ‘halen soms 
het bloed onder je nagels vandaan’. Klimmen in bomen en zijn niet of nauwelijks te sturen, maar merkt 
Lydia op, de geit is wel een supergrazer. De schapen en geiten worden vooral ingezet om de 
Amerikaanse Vogelkers te bestrijden en staan ‘s winters voornamelijk in het duingebied tegen de 
zeereep.  
Wel leuk om dat gedrag eens rustig te observeren. Geiten hebben nauwelijks bewaking nodig en zijn 
geheel zelfvoorzienend want bevallen gebeurt zonder hulp. Schapen daarentegen hebben met name in 
de lammertijd wel zorg nodig. Hans maakt gebruik van vier vrijwilligers (ex-boeren met affectie voor vee 
en materiedeskundig) en vooral in de lammertijd wordt van zonsopgang tot zonsondergang “gewaakt” 
bij de schapen om, indien nodig, te kunnen assisteren bij de bevalling. Dit is bij ongeveer 10% van de 
bevallingen het geval. Met z’n vijven zorgen zij ervoor dat, naast assisteren tijdens de lammerentijd, de 
flexibele netten worden gezet (totaal vijf kilometer net), dat hoefjes geknipt worden en dat de schapen 
geschoren worden. Tevens wordt met grote regelmaat gecontroleerd of er schapen met hun hoorns in 
het net verstrikt zijn geraakt. Tevens zorgt deze groep voor maaiwerkzaamheden en noodreparaties 
aan de rasters.  

Alle Schotse Hooglanders zijn voorzien van oormerken en daarop wordt door de NVWA (Nederlandse 
Voedsel- en Waren Autoriteit) gecontroleerd. Constateert men tijdens een controle dat een dier geen 
oormerk (meer) heeft, dan wordt een boete van €1000 opgelegd en volgt inbeslagname van het dier.  

De pony’s hebben geen oormerk maar zijn voorzien van een chip.  
De koeien verblijven gemiddeld 10 jaar en de ossen ongeveer vijf jaar in het duin. Na die tijd worden ze 
geslacht en hun vlees wordt uitsluitend gebruikt voor de hamburgers, die in Gasterij ‘De Kruisberg” 
kunnen worden besteld. Van tijd tot tijd wordt jongvee ingebracht om de oude garde te vervangen.  
De reden om van gecompartimenteerde begrazing over te gaan naar integrale begrazing is dat 
integrale begrazing uiteindelijk een beter en natuurlijker resultaat geeft. Gedurende de tijd van 
gecompartimenteerd begrazen is het “voorwerk” tegen de vergrassing en het dichtgroeien van het 
gebied door de grote hoeveelheid struiken, gedaan. Tijd om nu een aanvang te maken met het zetten 
van de puntjes op de i.  
Destijds werd om onderstaande redenen besloten om niet tot integraal begrazen over te gaan:  

• Waterwinning  
• Bewoning  
• Kosten  
• Publiek  

Toen werd de voorkeur gegeven aan een aantal “Hooglandervrije” zones. Men stond aan het begin van 
het begrazen in het duingebied door Hooglanders en pony’s en men had nog weinig ervaring op dit 
gebied.   
In het gebied Tussen Castricum en Bergen was men in 2006 wel begonnen met de integrale begrazing 
omdat het gebied zich daar wat beter voor leent en de druk van bezoekers een stuk lager ligt dan in het 
gebied tussen Wijk aan Zee en Castricum. Inmiddels is PWN ruim 10 jaar verder en is de tijd rijp om de 
stap naar integraal begrazen te zetten. Een goede begrazing is een complex onderwerp, waarbij de 
behoefte per gebied nauwkeurig wordt bekeken door de betrokken boswachters en het Adviesteam. De 
duingraslanden bijvoorbeeld zijn dusdanig uniek dat men daar voornamelijk begraast met behulp van 
de inzet van schapen en geiten. De kleine hoefjes beschadigen de bodem niet en ze grazen de 
vegetatie veel korter af. Met name de geiten zijn op dat gebied ware kampioenen om de ruige delen 
lekker weg te knabbelen.  
In het binnenduingebied zijn de Hooglanders en Exmoor pony’s weer beter op hun plaats. In de eerste 
helft van de vorige eeuw zijn grote delen bosperceel aangeplant (ongeveer 40%). Met name de 
percelen met dennenbomen hebben minder ecologische waarde. Sommige delen van deze percelen 
worden uitgedund om een gevarieerder bos te krijgen en daar bieden de grote grazers een helpende 
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hand. Uiteindelijk moet dat gaan leiden tot een meer open duingebied zoals bijvoorbeeld in de buurt 
van de Papenberg goed te zien is.   
Bij een integrale begrazing verandert het graasgedrag van de paarden en koeien. Met name de oudere 
Hooglanders hebben een zeer goede kennis van hun terrein en weten precies wanneer en waar de 
lekkere hapjes te vinden zijn. Hooglanders zwermen ook veel minder over het gebied uit dan de pony’s. 
Een Hooglander die normaliter aan de binnenduinrand vertoeft zal nooit in de buurt van de zeereep 
komen en andersom ook niet. Jonge beesten daarentegen verkennen overigens wel een groter gebied. 
De pony’s treft men eerder aan in het open duingebied.  
De resultaten zullen pas na een periode van ongeveer 10-15 jaar zichtbaar zijn, maar de stap om te 
gaan van een productiebos naar een meer natuurlijk bos is met de integrale begrazing in een nieuwe 
fase beland.  
Dank aan Lydia Slijkerman en Hans Logchies voor hun tijd en informatie.  

Jan Jaap Moerkerk      
  

Geslaagde vrijwilligersdag op Elswout  

Zaterdag 5 oktober is de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
georganiseerd door het IVN met partners van het park, waaronder PWN, geweest. De bijeenkomst, 
waar ongeveer 100 vrijwilligers zich voor hadden opgegeven, vond plaats in en rond de Modelboerderij 
op de Buitenplaats Elswout in Overveen.  

’s Morgens was er een 
gezamenlijk, algemeen deel. 
D a a r n a w a r e n e r 
verschillende, drukbezochte 
workshops. Het was een 
mooie zonnige, gezellige en 
l e e r z a m e d a g o p e e n 
fantastische locatie.  
Marianne Snabilie,  
Vrijwilligerscoördinator  

Varia - Nature To Day  
  
Onderstaande artikelen zijn gepubliceerd in Nature To Day.  
  
Wilde paardenhoeven kussen Zeeuwse duinvallei tot leven  
ARK Natuurontwikkeling   
13-OKT-2019 - In de duinen van natuurgebied Oranjezon in Zeeland, beheerd door Het Zeeuwse 
Landschap, is spectaculaire vestiging van herfstbitterling gevonden. Deze zeldzame plant gedijt in 
pootafdrukken en slipsporen van de wilde konik-paarden die in het gebied leven. Ook 
duizendguldenkruid blijkt volop te profiteren van de sporen van deze grote grazers.  
  
Kale grond gezocht   

 !26



!
Veel planten hebben kale grond nodig om hun 
zaden te laten kiemen, en genoeg licht om op te 
groeien. In een dichte grasmat of gesloten 
moslaag maken jonge kiemplanten dan ook 
weinig kans om te overleven. Er is dan te veel 
concurrentie om ruimte en licht. Het is een 
normaal, natuurlijk proces dat kale grond meer 
en meer begroeid raakt, naarmate de tijd vordert. 
De overdaad aan stikstofneerslag waar 
Nederland mee te maken heeft, versnelt dit 
proces. Natuurlijke tegenkrachten kunnen de 
gesloten begroeiing ook weer inperken en 
openbreken. Begrazing door runderen en 
paarden is zo’n tegenkracht, die zowel meer licht 
als nieuwe, kale grond oplevert. Vraat vermindert 
namelijk de hoogte van de vegetatie; betreding 
door de dieren creëert kale plekken in de 
bodem.  

  
Natte grond  

Meestal ontstaan door betreding maar kleine 
stukjes kale grond. Maar als de bodem nat is of 
erg rul, dan zal een pootafdruk eerder een flinke 
open plek achterlaten. Om nog maar te zwijgen 
over de ‘slipsporen’ die achterblijven als de 
dieren (bijna) uitglijden. Het doorgaans natte 
winterhalfjaar is daarom bij uitstek de periode 
w a a r i n n i e u w e k a l e p l e k k e n i n d e 
(grasland)vegetatie ontstaan. De slipsporen en 
pootafdrukken zijn ideale kiembedden voor 
kruiden. Op Oranjezon grepen op dergelijke 
plekken zeldzame planten als herfstbitterling en 
duizendguldenkruid onmiddellijk hun kans. Van 
die eerste soort stonden zelfs bijna alle 
exemplaren in oude of nieuwe sporen. Overigens 
is de betreffende duinvallei in Oranjezon het hele 
jaar door vochtig, en ontstaan er dus ook in de 
zomer mooie sporen.  

Jaarrond begrazing en natuurlijke kuddes  
Grote grazers als konik-paarden, galloways of 
Schotse hooglanders trekken het hele jaar door 

natuurgeb ieden. Ze leggen ju is t in de 
wintermaanden grotere afstanden af op zoek naar voedsel. Dat is immers schaarser, dus de dieren 
moeten meer plekken bezoeken om goed in conditie te blijven. Precies in de wat nattere periode van 
het jaar wordt de bodem dus frequent met de poten omgewoeld en ontstaan er kansen voor tal van 
kruiden.   
 
  

  
In natuurlijke kuddes moet ook het nodige worden uitgevochten om de plek van elk dier in de kudde te 
bepalen. Hengsten bijvoorbeeld, happen naar elkaars voorpoten, rennen achter elkaar aan en 
steigeren, terwijl ze met hun voorpoten naar elkaar slaan. Stieren staan met de koppen tegen elkaar en 
proberen de ander weg te duwen. Dat heeft allemaal zijn weerslag op de bodem. In gebieden waar 
kuddes grote grazers het hele jaar door aanwezig mogen zijn, krijgen bloemen en al het leven wat 
daarmee samenhangt, veel meer kansen en neemt de soortenrijkdom toe.  
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Herfstbitterling in een slibspoor van een 
konikpaard (Bron: Esther Linnartz) 

De grootste sporen ontstaan als de bodem nat is en de 
paarden eroverheen rennen, of beter nog:   
Met elkaar stoeien (Bron: Esther Linnartz)   
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Grote grazers staan aan de basis van 
een afwisselend landschap van 
bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes 
en struwelen, waarin duizenden plant- 
en diersoorten floreren. Kijk voor 
meer informatie op ark.eu/begrazing  
of freenature.nl.  

   

  
PWN partner van Nature Today  
   
PWN is sinds oktober partner van Nature Today. En daar zijn we blij mee! Maar om te beginnen: wie is 
PWN eigenlijk?   
  
We leveren al bijna honderd jaar drinkwater aan de inwoners van Noord-Holland. Daarnaast zijn we in 
deze provincie natuurbeheerder van twee unieke duingebieden: het Noord-Hollands Duinreservaat (van 
Wijk aan Zee tot Bergen) en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (van Zandvoort tot Velsen).  

Als drinkwaterbedrijf én natuurbeheerder in één hebben we een unieke positie. Een deel van het 
drinkwater uit onze belangrijkste bron, het IJsselmeer, wordt namelijk gezuiverd in de duinen. Dit 
samenspel van water en natuur is relevanter dan ooit. Ons team van hydrologen, ecologen, 
boswachters, vrijwilligers en nog veel meer betrokken collega’s (PWN heeft zo’n zeshonderd 
medewerkers) is samen verantwoordelijk voor schoon drinkwater en gezonde duinen. We verbeteren 
continu de waterzuiveringstechnieken en zorgen er met partners voor dat onze drinkwaterbronnen en 
unieke duingebieden klaar zijn en blijven voor de toekomst.  

Wat voor nieuws kun je in dit kader van ons verwachten? Inzichten en wetenswaardigheden vanuit de 
dagelijkse praktijk. We delen graag onze kennis op het gebied van bijvoorbeeld verstuivingsprojecten. 
Wat zijn de laatste innovaties op het gebied van drinkwaterzuivering en bronbeheer? Of heel specifiek: 
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Fraa i du i zendgu ldenk ru id en 
herfstbitterling in paardenspoor in 
duinvallei Oranjezon (Bron: Esther 
Linnartz) 
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wat is het foerageergedrag van openduinvogels of wat zijn de dieetvoorkeuren van grote grazers? Wij 
delen deze kennis graag en hopen dat het unieke samenspel tussen water en natuur ook jou inspireert!  
   

  
  
Stierenkuilen schakelen de natuur aaneen  

ARK Natuurontwikkeling   
15-SEP-2019 - Stierenkuilen en zandbaden zijn belangrijk voor pioniersplanten, graafwespen, 
zandbijen en andere insecten. Stieren in natuurlijke kuddes maken de kuilen in de bronsttijd. 
Zandbaden ontstaan door wisenten of paarden. In dit laatste deel van een zomerserie over 
stierenkuilen laten we zien waarom ze belangrijk zijn voor een heel scala aan planten- en diersoorten 
en waar je de kuilen zelf kunt vinden.   
Stieren die deel uitmaken van natuurlijke sociale kuddes zijn eeuwenlang weggeweest in de 
Nederlandse natuur. Sinds ruim dertig jaar zijn ze weer terug, en kunnen we hun gedrag en invloed op 
het landschap weer zien in onze natuurgebieden. En dat is vaak ronduit fascinerend. Tijdens de bronst 
in mei en juni worden er overal in het landschap stierenkuilen gemaakt: een indrukwekkend tafereel om 
te zien. De stieren van runderen produceren indrukwekkende bronstloeien. Die zijn deels van zo’n lage 
frequentie dat het alleen te voelen is in je buik in plaats van te horen. Het geluid draagt kilometers ver 
en vertelt rivalen al op grote afstand dat er serieuze tegenstand te verwachten is. De stieren graven 

kuilen om elkaar te imponeren. Als dat niet voldoende is, dan tooien ze hun hoorns met graspollen of 
struiken, gaan flank aan flank staan en tonen hun gespierde nek aan elkaar. Als zelfs dat allemaal niet 
genoeg is om de tegenstander af te laten druipen, dan wordt er stevig geknokt.  
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Voorbeeld van een stierenkuil (Bron: Leo Linnartz) Als imponeren 
 niet helpt, dan rest niets anders dan stevig met de koppen tegen 
elkaar rammen.  

Hier vechten drie stieren tegelijk met elkaar een kort 
maar krachtig duel uit. 
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De stierenkuilen en zandbaden liggen in clusters bij elkaar en zijn verbonden door wissels. De zaden 
van pioniersplanten blijven aan de poten haken en het frequente bezoek van de stieren zorgt voor een 
uitstekende zaadverspreiding. Het resultaat is een landschap vol met stierenkuilen waar 
pioniersplanten, zandbijen en graafwespen floreren.    
  
Geen ballen, geen kuilen   
Maar stierenkuilen kunnen ook als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wat er gebeurt als er geen stieren 
met ballen zijn, hebben we kunnen zien in natuurgebied de Hellegatsplaten, aan de oevers van het 
Krammer-Volkerak. Daar werden in 2014 en 2015 alle stieren gecastreerd of afgevoerd. Enkele jaren 
later is hiervan het gevolg te zien. Alle kuilen zijn overgroeid geraakt doordat stieren niet meer bronstig 
worden en dus geen kuilen meer opengraven. Kale grond verdwijnt en pioniersplanten raken steeds 
meer overwoekerd door grassen en planten die elders ook al groeien. Nieuwe kuilen ontstaan niet meer 
in dit gesloten grasland. Zandbijen en graafwespen vechten om de laatste overgebleven kale plekjes en 
de pioniersplanten verliezen hun kiemplek of raken overwoekerd. Met het castreren van de stieren is de 
hele biodiversiteit die samenhangt met de stierenkuilen weggesneden.   
  
Gelukkig kan het ook anders   
In het Brabantse natuurgebied de Maashorst zijn na de introductie van verschillende groepen taurossen 
binnen één jaar vele tientallen stierenkuilen ontstaan. Dit gebeurde zo snel omdat er meerdere groepen 
met ieder meerdere stieren werden geïntroduceerd die elkaar voorheen niet kenden. Er moesten dus 
heel wat rangordes worden bepaald en dus kuilen gegraven worden. In een ander deel van de 
Maashorst zijn elf wisenten geïntroduceerd. Wisenten maken geen kuilen, maar nemen zandbaden. En 
dat deden ze meteen al fanatiek. Vele tientallen plekken ontstonden alleen al in het eerste jaar. Net als 
de stierenkuilen liggen ook de zandbaden geclusterd in het landschap.    

   
Stier met ballen graaft stierenkuil tijdens de runderbronst op de 
Hellegatsplaten   
  

  
   

 

Een cluster van st ierenkui len op de 
Hellegatsplaten in 2009 (Bron: Google 
maps )  
  
Opbouw biodiversiteit   
De zandbaden en stierenkuilen waren in de 
Maashorst binnen een jaar present, maar 
daa rmee nog n ie t de b i j behorende 
biodiversiteit. Voordat al die zeldzame bijen- 
en wespensoorten zich melden, gaat er nog 
een aantal jaren overheen. Maar gelukkig 
kwamen de eerste soorten al snel, zoals de 
pioniersplanten klein en Duits viltkruid. Ook 
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soorten als blauwvleugelsprinkhaan, bastaardzandloopkever en grijze zandbij waren er vroeg bij en 
lieten de afgelopen jaren een duidelijke toename van aantallen zien. Zowel de zandbaden als de 
stierenkuilen liggen geclusterd, en dat zal de kolonisatie en de opbouw van populaties ten goede 
komen. Vanuit kleine plekken waar soorten zich konden handhaven, zoals slootkanten, keren de 
pionierssoorten langzaam terug naar het leefgebied dat er ooit altijd was: stierenkuilen en zandbaden.   
  

  
Strandduizendguldenkruid in een oude 
stierenkuil op de Slikken van Flakkee. Deze 
soort is in dit gebied een typische soort van 
stierenkuilen en komt vooral in grote 
a a n t a l l e n v o o r i n e n o m o u d e r e 
stierenkuilen.   

  
   

 

Dezelfde plek in 2019: alle stierenkuilen zijn 
verdwenen (Bron: Google maps )  
  
Zelf stierenkuilen en zandbaden zien?   
Het is fascinerend om al het leven rond de 
zandbaden en stierenkuilen met eigen ogen 
te aanschouwen. Hieronder noemen we 
enkele gebieden waar je ze kunt vinden:  

1.  

De Maashorst: groot natuurgebied met veel 
grote grazers tussen Oss en Uden. Vrij 
toegankelijk (met uitzondering van het 
afgesloten wisentgebied). Het wisentgebied 
kan bezocht worden tijdens excursies vanaf 
het Natuurcentrum De Maashorst in 

Slabroek.   
2. De Gelderse Poort. Stierenkuilen zijn hier veelvuldig te zien in de Millingerwaard en de 
Bizonbaai, twee gebieden in de Ooijpolder ten oosten van Nijmegen.  

3. De Grensmaas bij Borgharen in Zuid-Limburg. Je kunt ze vanaf de weg al zien liggen. De 
stieren gebruiken in Borgharen vaak de zanderige plekken van vossenholen, bijvoorbeeld tegen het 
eiland Dael.  

4. Op de Hellegatsplaten zijn geen stierenkuilen meer te vinden, maar op de nabijgelegen Slikken 
van Flakkee nog wel. Net als de Hellegatsplaten is dit een buitendijks natuurgebied. De Slikken van 
Flakkee liggen aan de zuidwestzijde van Goeree-Overflakkee.  
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‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ helpt bij maken van weloverwogen 
bosbeheerkeuzes  
   
Bestrijden, uitfaseren of integreren en gelijktijdig het bos weerbaarder maken? Belangrijke vragen die 
boseigenaren en bosbeheerders zichzelf stellen als het gaat om de Amerikaanse vogelkers. Welke 
beheerkeuzes passen bij welk terreindoel? De nieuw ontwikkelde ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ 
biedt handvatten die helpen om met deze ‘nieuwe’ boomsoort om te gaan.   
  
Ondanks vele jaren van intensieve bestrijding is de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
ingeburgerd in onze bossen. Is dat een probleem? Of misschien juist een kans? De meningen over de 
Amerikaanse vogelkers lopen uiteen. Of men de vogelkers als een probleem ervaart, zal grotendeels 
afhangen van de specifieke situatie in het bos en de beoogde terreindoelen. Om te helpen bij het 
maken van keuzes voor het benodigde beheer in relatie tot het gewenste terreindoel, ontwikkelden Bart 
Nyssen (Bosgroep Zuid-Nederland) en Gerard Koopmans (Bosgroep Midden-Nederland) samen met 
Jan den Ouden (Wageningen University & Research), de ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’.  
  
  
Een plaag of onderdeel van een weerbaar bos?  
  

  
Strooisel onder zomereik 
(links), ruwe berk (midden) 
en vogelkers (rechts), op 
zandgrond   
  
Een deel van de eigenaren 
en beheerders heeft de 
Amerikaanse vogelkers 
inmiddels geaccepteerd. 
Misschien wel omdat hij niet 
meer uit te roeien is. Maar 
wellicht ook vanwege zijn 
rijke en goed afbreekbare 
strooisel. Daarmee draagt 
de boom bij aan mildere 
humusvormen in de bodem. 
Met de vroege en rijke bloei 
en vruchtzet t ing is de 

vogelkers een belangrijke soort voor allerlei insecten in het zandlandschap. De vogelkers vormt 
daarnaast een transparant kronendak, waaronder zich al vroeg schaduw verdragende soorten kunnen 
vestigen. Tenslotte is de houtkwaliteit van vogelkers bij de juiste omstandigheden ook zonder meer 
goed te noemen. Dit zijn allemaal argumenten die zowel vanuit ecologisch als economisch perspectief 
pleiten voor acceptatie en integratie van deze ‘nieuwe’ boomsoort.  
Sommige boseigenaren en terreinbeheerders zien de vogelkers echter liever niet, of zo min mogelijk, in 
het bos staan. Vaak is de reden dat de vogelkers niet inheems is en hij als echte pionier een sterke 
neiging heeft om te woekeren als hij voldoende licht krijgt; regelmatig ten koste van andere soorten. 
Zowel de keuze voor acceptatie als voor afwijzen van de vogelkers vraagt om gerichte beheerkeuzes.  
  
Helemaal verwijderen uit het bos is onhaalbaar gebleken. De hamvraag is dan ook: hoe zorg je voor 
een goede balans, passend bij het beoogde terreindoel? En welke maatregelen zijn er dan nodig? De 
‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ helpt bij het beantwoorden van deze vraagstukken.  
 Inheemse verjonging onder vogelkers, voornamelijk esdoorn, lijsterbes, hazelaar en es. Vogelkers zelf 
ontbreekt vrijwel volledig   
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Terreindoelen matchen met beheermaatregelen.   
   

Afhankelijk van de beheerdoelen is 
het aan de eigenaar of beheerder 
om te beoordelen in welke mate 
vogelkers een probleem is en in 
hoeverre er dan maatregelen 
nod ig en gewens t z i j n om 
dominantie door vogelkers te 
voorkomen. In de beslisboom is 
a a n g e g e v e n h o e m e n d e 
gewenste bos- en natuurtypen kan 
realiseren, afhankelijk van het 
begroeiingstype. Uitgangspunt 
d a a r b i j i s d e b e s c h i k b a r e 
hoeveelheid l icht. Op basis 
daarvan onderscheiden we de 
volgende begroeiingstypen: open 
landschap (heide, stuifzand, 
duinen), bossen (licht bos, gelaagd 
gemengd licht bos en donker bos) 
en bosranden, houtwallen en 
hakhout.   
Afhankelijk van begroeiingstype en 
terreindoelen kunnen de volgende 
adviezen van toepassing zijn:   
• bestrijden (met heroverwegen 
beheerdoelen bij onvoldoende 
mogelijkheden)  
• uitfaseren   
• integreren  
• het bos weerbaar maken  
Met de handelingsperspectieven 
die op basis daarvan ontstaan kan 
de eigenaar of de beheerder aan 
de slag. Er is veel meer informatie 

beschikbaar  
  
Dit is slechts een eerste kennismaking met de ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’. Wilt u alles 
uitgebreid nalezen? Dat kan! U vindt alle informatie in de digitale versie van de beslisboom op https://
bosgroepen.nl/nieuw-de-beslisboom-amerikaanse-vogelkers/  
Onlangs verscheen er ook een boeiend en uitgebreid artikel over de beslisboom in het Vakblad Natuur 
Bos Landschap. Op de jaarlijkse beheerdersdag zullen Jan den Ouden en Bart Nyssen aanwezig zijn 
om meer toelichting te geven. Achtergrondinformatie over de Amerikaanse vogelkers is te vinden in het 
boek ‘Amerikaanse vogelkers, van Bospest tot Bosboom’.  
Deze beslisboom wordt (nog) niet voor onze duingebieden gebruikt. Het bestrijden van de “Bospest’ is 
hier lonend en er is dus van integratie geen sprake.  

Stichting ARK Natuurontwikkeling  

Stichting ARK Natuurontwikkeling die bij ons de introductie van de wisenten in het Kraansvlak van 
Nationaal Park Kennemer Duinen heeft verzorgd bestaat dertig jaar en wil ter ere van dit jubileumjaar 
de natuur nog een extra zetje in de rug geven. Daarom vragen ze hun donateurs, fans, supporters en 
vrienden om een financiële bijdrage waarmee ze de otter een mooi cadeau geven. Voor 37.926 euro 
kunnen ze de ontbrekende schakel in  het leefgebied  van otters in natuurgebied de Gelderse Poort 
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veiligstellen.  Elke bijdrage is  van harte welkom. Daarmee help je niet alleen de otter, maar  geef je 
ook veel andere dieren een warm onthaal.  
Meer weten en ook doneren kan via bijgaande link. 
  
https://www.ark.eu/nieuws/2019/help-de-otter-en-geef-een-vrije-doorgang-kado  
Ook de wolf is volop in het nieuws en wint steeds meer terrein in Nederland. Jullie kunnen nog steeds 
terecht in de tentoonstelling Door de ogen van de wolf in De Hoep en er zijn verschillende excursies 
met dat thema. Deze nieuwe tentoonstelling loopt vanaf oktober tot eind april 2020. Er zijn ook 
voorstellingen van Theater Poppekus in januari en februari 2020. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de site van Bezoekerscentrum De Hoep.  

Wist u dat het Bezoekerscentrum De Hoep zijn jubileum viert dit jaar? Vlak bij de ingang vindt u 
nostalgische foto’s over hoe het allemaal begon en kunt u de verschillen zien tussen vroeger en nu. 
Ook wordt hier de naam van het Bezoekerscentrum uitgelegd.  
Verder kunt u nog steeds vrijwilligerswerk doen zoals:  

• Het opknappen van heidevelden bij de Uilenvangersweg in Bergen;  
• Duintoppen laten stuiven bij de Uilenvangersweg in Bergen;  
• Dennenzaailingen verwijderen bij Overveen (bezoekerscentrum De Kennemerduinen);  
• Vlindervriendelijke bosranden maken bij de Zanderij in Castricum  

Kijk voor aanmelding en de data op de site van Bezoekerscentrum De Hoep.  
Verder is de Provincie Noord-Holland druk bezig met het stikstofprobleem en PFAS-beleid. Ook daar 
verschenen de tractoren bij het Provinciehuis tot twee keer toe, al liepen de gemoederen niet zo hoog 
op als elders in het land.   
Landschap Noord-Holland is ook bezig met het stikstofprobleem. Op woensdag 13 november 2019 
heeft Landschappen NL (landelijke koepelorganisatie alle provinciale landschappen), mede namens 
Natuurmonumenten, Natuur- en milieu, WNF, Vogelbescherming, Vlinderstichting en SoortenNL, in een 
brief aan het kabinet haar reactie gedeeld op de nieuwe stikstofvoorstellen. Kort samengevat nemen zij 
het volgende standpunt in:   

• Zorg voor vermindering van stikstofuitstoot bij de bronnen: landbouw, luchtvaart, autoverkeer, 
scheepvaart, industrie.  

• Zet in op gebiedsgerichte en integrale aanpak, met name rond de kwetsbare Natura2000-
gebieden.  

• Zet in op het verduurzamen van de landbouw.  
• Houdt vast aan herstelmaatregelen in bestaande natuur.  

  
  
Afgelopen weekend zag ik dat het Tree assessment team weer bezig is geweest, getuige de 
verschillende oranje vlekken op de bomen langs paden ten Noorden van de Zeeweg. Hoewel het 
groeiseizoen langer duurt is het tijd voor bladerval en bomenkap.  

Vernieuwd contract IVN Zuid-Kennemerland & Bezoekerscentrum 
Kennemerduinen voor natuurgidsen  

 
In oktober is het contract tussen IVN Zuid-
Kennemerland en Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen betreffende de inzet van 
natuurgidsen, vernieuwd. Het oude contract, met 
een looptijd van vijf jaar, was alweer voorbij. De 
afgelopen vijf jaar heeft aangetoond hoe goed de 
samenwerking loopt tussen het bezoekerscentrum 
en IVN Zuid-Kennemerland en haar natuurgidsen. 
Het nieuwe contract is qua taal en praktische zaken 
iets aangepast en is vol vertrouwen getekend door 
Wim Swinkels (voorzitter IVN Zuid-Kennemerland) 
en Margot Holland (teammanager 
Bezoekerscentrum Kennemerduinen). Ook dit 
contract heeft weer een looptijd van vijf jaar.  
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Wintergezicht  
  

Komt er nog een echte winter?  
Zo één van onze Jan Splinter.  

Zo’n winter waaraan geen einde lijkt te komen.  
Daar durf ik nog steeds van te dromen.   

  
Het is ijskoud en het land een roerloos stilleven,   

toegedekt door een spierwitte deken.  
Zelfs de zee heeft zijn stem opgegeven,  

Niets kan de ijzeren wil van de winter breken.   
  

Bijna niemand waagt zich buitenshuis,  
Alleen stoere schaatsers ploeteren op het zwarte ijs.   
Zij tarten de elementen, niets brengt ze van de wijs.   

de kou trotserend, zoals Jezus zijn kruis.   
  

Het laatste wat ik zie, is een kind,  
dat zich verliest in het bouwen van een iglo,  
helemaal alleen zonder hulp van een vrind,  

in het donker, als een piepjonge pro.   
  

Jack de Moor  
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