
 
 

Voorwoord  
 
De lente beleven we dit jaar anders dan gebruikelijk. 
Vrijwilligerswerkzaamheden die normaal gesproken door teams 
worden uitgevoerd en vrijwilligersbijeenkomsten zijn in elk geval 
tot 1 juni l geschrapt. Omdat de bezoekerscentra zijn gesloten 
voor publiek, werken ook daar tijdelijk geen vrijwilligers. Route- 
en rastercontroleurs, vrijwilligers die monitoren en onderzoek 
doen kunnen wel gewoon op pad gaan omdat zij niet in 
groepsverband opereren. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen op dit gebied!  

PWN hecht veel waarde aan veilig werken en dit is inmiddels 
een terugkerend onderwerp. Deze keer  gaat het over alleen 
werken in het duingebied. Kent u onze afspraken hierover?   
 
Door de vele regenbuien zijn in de afgelopen maanden veel 

natte duinvalleien gevormd. Een prima 
ontwikkeling!   
Grazers, groot en wat kleiner, komen aan 
bod. Het belang van begrazing kan niet 
genoeg worden benadrukt. Een boeiende 
problematiek om alles goed op elkaar af te 

stemmen! De gevolgen van een disbalans zijn ruimschoots 
voorhanden in Noord- en Zuid-Holland en de 
Oostvaardersplassen…. 

Ook het NHD heeft nu de beschikking 
gekregen over sleuven in de zeereep. De 
Noordwest Natuurkern in het NPZK 
diende een beetje als voorbeeld en het 
resultaat mag er zijn! Tussen Castricum 
aan Zee en Bergen aan Zee liggen nu de 
“Zeven Zusters”. Misschien niet zo spectaculair als de 
naamgenoot in de Geiranger fjord in Noorwegen (zie foto 
hiernaast), maar er zit wel veel meer dynamiek in ‘onze’ Zeven 
Zusters!  

Mede namens alle redactieleden wens ik u veel leesplezier. 

Jan Jaap Moerkerk 
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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 enerzijds weinig mensen en anderzijds weinig paden zijn. 
Gebieden zonder paden zijn vaak moeilijk te bereiken.  
Ik denk hierbij aan vrijwilligers die zich bezighouden met monitoring en met het controleren van de 
veekerende rasters. 
Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan doordat men in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf 
niet meer in staat is 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. 
 

• Neem altijd een mobiele telefoon mee waar het alarmnummer van PWN in staat; 
• Meldt het als je het werkgebied in gaat en vraag naar bijzonderheden;  
• Liever met zijn tweeën op pad dan alleen; 
• Neem regelmatig contact op met de groepscoördinator of dienstdoende boswachter; 
• Meldt jezelf af 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; 

En: 
 

• Zonder toestemming of medeweten van de terreinbeheerder 
• Zonder dat anderen weten waar je bent 
• Zonder dat je de gevaren van je werksituatie kent. 
• Wanneer de weersvoorspelling code oranje en code geel aangeeft. 

 
Wat spreekt je aan en wat helemaal niet? Het gaat om jouw veiligheid!  
Ik wil graag reacties en aanvullingen ontvangen op het bovenstaande artikel. Deze kun je mailen 
naar: marianne.snabilie-klaver@pwn.nl  

 
Marianne Snabilie 
Coördinator Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:marianne.snabilie-klaver@pwn.nl
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Handen uit de mouwen voor de grote parelmoervlinder  
 
Acht trainees van de Vlinderstichting hebben vorig jaar contact opgenomen met PWN om bij 
Heemskerk een boszoom geschikt te maken voor de eventuele terugkeer van de grote 
parelmoervlinder. Tegenwoordig is deze soort een van bedreigde vlindersoorten op de ’10 voor 12!’ 
lijst van De Vlinderstichting. Slechts op Texel en de Hoge Veluwe bevinden zich nog populaties. Ook 
in het NHD was de grote parelmoervlinder ooit gevestigd, maar door verkleining en ontginning van het  
leefgebied, verruiging van de vegetatie en verzuring van de grond is de soort hier zo goed als 
verdwenen.   
De werkdagen waren gepland op 7 en 14 december 2019. Vrijwilligers en Scouting waren warm 
gemaakt voor het project en men ging voortvarend aan de slag! 
 
Behalve dat de werkzaamheden waardevol zijn voor het vergroten van insecten- en vlinderleven in de 
boszoom, hopen we van harte dat we over een tijdje de grote parelmoervlinder hier ook weer zullen 
treffen. 
 
Marianne Snabilie, 
Coördinator Vrijwilligers 
 

Cheque voor de 

vogels 
 
Wandelaars en hardlopers 
van de halve marathon van 
Egmond doneren in totaal 
€12.751,- voor vogels in het 
duin. Raymond Duindam nam 
26 januari de cheque van de 
Halve Wandel Marathon in 
ontvangst: 'Een prachtig 
bedrag! Naast maatregelen 
en onderzoek, willen we ook 
zorgen voor meer informatie over de vogels in het gebied.’  

 

Lees meer over dit onderwerp op: 

https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/35566/heerlijk-winters-wandelweekend-tijdens-egmond-
wandel-marathon 

 

https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/35566/heerlijk-winters-wandelweekend-tijdens-egmond-wandel-marathon
https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/35566/heerlijk-winters-wandelweekend-tijdens-egmond-wandel-marathon
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Start broedseizoen op 1 maart 
 
Om broedende vogels maar ook konijnen, 
hazen en hagedissen beter te beschermen, 
gelden vanaf 1 maart tot en met 1 juli 
aangepaste regels in het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en het Noordhollands 
Duinreservaat. Vooral vogels met hun nest 
op de grond raken tijdens het broeden 
makkelijk verstoord. Hoe meer de vogels 
met rust worden gelaten, hoe groter de 

kans op broedsucces. 

Wandelpaden tijdelijk dicht en honden aan de lijn  
In het NHD zijn vier wandelroutes tijdelijk gesloten. De afgesloten paden liggen in 't Zegeveld ten 
noorden van het huisjesterrein De Nollen in Egmond aan de Hoef, het Reggers Sandersvlak en de Kil 
ten zuiden van Egmond aan Zee, het Vennewater bij Egmond Binnen en het Zeerijdsdijkje in Bakkum. 
 
Voor bezoekers aan het NPZK is de gele route door het Kraansvlak afgesloten. Er is nog volop 
gelegenheid om vanaf andere locaties de wisenten, Konik paarden en Schotse hooglanders te 
spotten, zoals bij het uitkijkpunt aan de rand van het gebied. 

Loslopende viervoeters kunnen voor stress zorgen, zeker in de broedtijd. Tijdens het broedseizoen 
moeten honden dan ook worden aangelijnd op plekken die buiten het broedseizoen losloopgebied 
zijn, zoals het Bergerbos in Bergen. In het Bergerbos wordt overigens de landelijke periode van het 
broedseizoen (15 maart tot 15 juli) aangehouden.   
 
Vogels centraal in het Noordhollands Duinreservaat 
Dankzij bijdragen van deelnemers aan de halve marathon van Egmond en de wandelmarathon van 
Egmond realiseert PWN in 2020 projecten die ten goede komen aan de vogels in het Noordhollands 
Duinreservaat. Vogels zijn niet alleen unieke dieren maar ook onmisbaar voor de natuur. Het 
duingebied kent veel bijzondere vogels zoals de tapuit en is een cruciale plek voor vogels om te eten 
en te broeden. Maar om hun leefgebied te beschermen hebben de vogels een extra steuntje in de rug 
nodig. Bij Vennewater wordt een nieuw leefgebied gecreëerd voor zeldzame weidevogels. Verder 
realiseert PWN met het sponsorgeld o.a. een vogelwandelroute inclusief vogelkijkschermen, draagt 
bij aan een monitoringsonderzoek naar de tapuit en een vogeltentoonstelling over de vogeltrek in 
Bezoekerscentrum De Hoep. 
 

Eekhoornnesten tellen  
  
In de winter zijn de nesten van de, steeds minder gesignaleerde, eekhoorn goed zichtbaar. Véronique 
van Meurs, boswachter in het NHD, houdt het aantal nesten in de gaten. Aan de hand daarvan is 
namelijk te bepalen hoeveel dieren er in een gebied verblijven.   
  
“Nesten van eekhoorns vind je zowel in naald- als loofbomen”, vertelt zij. De kwaliteit en structuur van 
de boom is bepalend voor de dekking en beschutting die deze levert. Eekhoorns kiezen de bomen 
waarin zij een nest bouwen, met zorg uit. Een nest wordt vaak door de eekhoorn gebouwd in de vork 
van een tak en is herkenbaar als een ronde bal, zo groot als een voetbal, op grotere hoogte van 
zo’n vijf meter. Hij bouwt deze bal van twijgjes met soms het blad er nog aan. De nesten zijn daardoor 
goed te onderscheiden van die van vogels die, behalve het veel grotere nest van de ekster, niet rond 
zijn en waar geen bladeren of mos uitsteken. Aan de binnenkant wordt het hoofdnest warm gevoerd 
met mos, bast of wol. Meestal is er een ingang naar beneden, naast de stam van de boom. De ‘deur’ 
is niet op het zuidwesten gericht, waar doorgaans de wind en regen vandaan komen. Bovendien is er 
meestal een extra vluchtweg. De eekhoorns kunnen de ingangen naar wens dicht maken of 
gebruiken.   
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Bij het tellen worden drie bij elkaar ontdekte nesten tot het leefgebied van één eekhoorn 
gerekend. Een eekhoorn heeft in de regel namelijk één hoofdnest en twee, wat simpel 
gebouwde, vluchtnesten waarnaar hij bij gevaar of slecht weer kan vluchten. Bij heel harde wind kan 
een nest helaas uit de boom waaien. Behalve in nesten verblijven eekhoorns ook in 
boomholten of uilen- en/of vogelkasten waarvan de opening groot genoeg is. Deze kasten zijn 
echter soms ook toegankelijk voor bijvoorbeeld de boommarter, één van de vijanden van de 
eekhoorn, terwijl er geen vluchtweg in zit. Dus in zijn zelfgebouwde nest is de 
eekhoorn waarschijnlijk veiliger.  
Een andere vijand van de eekhoorn is de havik. Deze wendbare en snelle roofvogel is een geduchte 
rover. ”Geregeld zag ik eekhoornnesten vlak bij een haviksnest. Keep your enemy close?”  
  
Véronique: “Eekhoorns zijn vooral in de vroege ochtend en namiddag actief. Bij 
zonsopgang poetst hij zichzelf om ervoor te zorgen dat met name zijn vacht in goede conditie 
blijft. Daarna gaat hij eten zoeken. Dito vóór de schemer invalt. Eekhoorns zijn dol op hazelnoten en 
ook walnoten zijn geliefd. Van eikels kan een eekhoorn met mate eten omdat deze looizuur 
bevatten. In de winter is de eekhoorn minder actief, hij is dan goed zichtbaar en dus kwetsbaar. Ook 
is het voedselaanbod schaars. In deze maanden eet hij van zijn aangelegde voorraad en spaart zijn 
energie. De voortplantingsperiode is van december tot februari. In slechte voedseljaren slaan de 
vrouwtjes de eerste periode vaak over. Na een draagtijd van vijf à zes weken worden twee tot vijf kale 
en blinde jongen geboren. Een extra stevig nest zal dienstdoen als kraamnest, dat de moeder naast 
mos en gras voert met haar uit haar eigen vacht. Ook leert zij de jongen, nadat ze 
ongeveer twee maanden zijn, hoe zij zelf een nest moeten bouwen. Na drie maanden worden de 
jongen verjaagd en gepusht zelfstandig te leven. De tweede voortplantingsperiode is namelijk van mei 
tot juni.”  
  
Belangrijkste predatoren van de eekhoorn zijn de boommarter, havik en de kat. Vooral jonge 
eekhoorns kunnen daaraan ten prooi vallen. Andere bedreigingen komen van de 
mens: (muizen)gif, het verkeer en onze invloed op de omgeving, zoals het kappen van bomen 
en bouwen van huizen vormen een gevaar. De netjes van vetbollen kunnen ook funest 
zijn voor dieren die afkomen op de inhoud ervan.   
  
De populatie van de eekhoorn is in Nederland sinds 1995 matig afgenomen en aan de kust heel 
sterk. Per jaar kan een voedselarme herfst of een heel strenge winter van invloed zijn. Op langere 
termijn een toename aan predatoren en ziektes, zoals de ziekte Toxoplasmose die voor veel 
sterfgevallen heeft gezorgd.   
  
Eekhoorns én hun nesten kun je in onze regio het meest zien aan de bewoonde duinrand, het 
Bergerbos of op landgoederen ’t Oude Hof of Marquette. Verzoek aan de bezoeker van deze 
gebieden is om waarnemingen door te geven op waarneming.nl. Dode of zieke dieren ook graag 
melden. Deze kunnen dan benut worden voor onderzoek door PWN, de beheerder van het NHD.   
  
Veronique van Meurs,  
Boswachter  
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Populieren aan de Leplaan  gekapt    

   

Het is belangrijk dat bezoekers ook na een storm veilig de duinen kunnen bezoeken.   
  

De storm van 14-01-2020 heeft aan het licht 
gebracht dat de populieren aan de Leplaan in 
Castricum ziek waren. Het risico bestond dat er 
meer takken afbraken of zelfs dat de populieren 
omvielen. Omdat de bomen langs een wandel- en 
ruiterpad stonden, moesten ze daarom helaas 
worden gekapt. Dit is 28-01 gebeurd.  
 
 
 
 
 
 
  

  
De bomen waren tussen de 70 en 80 jaar oud en populieren 
op deze leeftijd zijn kwetsbaar. Paul van der Linden, 
boswachter: ‘Als kenner weet je dat deze bomen oud 
beginnen te worden en gebreken kunnen krijgen. 
Het was belangrijk om snel te handelen om ongelukken te 
voorkomen.' Het ging om 50 laanbomen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trap de Papenberg in Castricum vervangen 

 
Aan het eind van het pad Onderlangs (naast de begraafplaats) startte PWN begin 2020 met de bouw 
van een trap die een verbinding vormt tussen het Huis van Hilde en het uitkijkpunt op de Papenberg. 

In de toekomst wordt het uitkijkpunt aangevuld met 
een uitkijktoren. Bij elkaar vormt dit een voorziening 
voor wandelaars tussen stationsgebied en duin. 
Omdat er een nieuwe trap kwam, was het nodig om 
natuur te compenseren. Dat gebeurde door het 
wandelpad tussen de top van het klimduin en het 
uitkijkpunt op te heffen. PWN en de gemeente 
Castricum hebben de plannen gezamenlijk gemaakt. 

Het project is uniek, omdat het werk geheel emissievrij 
en dus elektrisch en handmatig werd uitgevoerd. Dit  

 

Zo zag de Leplaan eruit op 02-02-2020….  
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bleek ook uit de belangstelling voor het spreekuur op zaterdag 25 januari waar 15 mensen luisterden 
naar en vragen stelde aan boswachter Bob de Wolf. Men was erg positief en geïnteresseerd in het 
project. 

Het werk zelf is voorspoedig verlopen. De uitdaging zat hem in het handmatig naar boven brengen 
van het materiaal (een flinke klim!) en ook in het goed passend maken van de trap op de helling. Half 
februari lag de hele trap. Daarna is gestart met het bouwen van een leuning en het bestraten van het 
plateau. Maar ook is het grasland hersteld en is er een palenwand bovenop het klimduin gebouwd. 
Begin maart is de laatste spijker geslagen en nu is het project helemaal klaar. 

Martijn van Schaik 
  

Fotoserie van het werk: 

 

 

 
Shetland pony’s in de Kennemerduinen  

 

In de Kennemerduinen is men ruim 30 jaar geleden gestart met 
begrazing door grote grazers. Een groep Shetlander pony’s werd toen 
het gebied ingebracht. Momenteel lopen er nog ongeveer zeven pony’s 
in het gebied. Ze zijn wel wat ouder geworden, maar verkeren nog in 
prima gezondheid. 

Jan Jaap Moerkerk 
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Begrazing in het NHD 

  
In de vorige nieuwsbrief is de begrazing in het zuidelijk gedeelte van het NHD aan bod gekomen. 
Deze keer wordt aandacht geschonken aan het gebied ten noorden van Egmond. 

Het gebied tussen Egmond en Bergen is ongeveer 900 ha. groot en ook hier wordt aan integrale 
begrazing gedaan. De dieren in het gebied zijn eigendom van Ekogrön, waar in het NPZK ook hun 
Hooglanders en Konikpaarden hun werk doen. 

In het gebied lopen ongeveer 40 Schotse Hooglanders en ongeveer 40 Exmoor pony’s rond. 

 

De Hooglander kudde koeien bestaat uit koeien en ossen. Jonge beesten worden samen met hun 
moeder met enige regelmaat in het gebied gebracht. Dit zorgt voor verjonging van de kudde en is ook 
belangrijk voor de sociale structuur van de kudde. Het zou voor dat laatste aspect eigenlijk nog beter 
zijn wanneer ook stieren deel uitmaken van de kudde. Wie weet wat de toekomst brengt!  Als 
kalveren tot het mannelijk geslacht behoren worden ze gecastreerd. In tegenstelling tot de Exmoors 
vindt er bij de Hooglanders dus geen reproductie plaats  

De Exmoor kudde bestaat uit hengsten en merries. Afgelopen voorjaar zijn er 15 veulens geboren. 
Voor dit jaar wordt een zelfde aantal veulens verwacht. Bij de Exmoors lopen nog een paar 
Konikpaarden en een paar “halfbloedjes” rond. Deze dieren zullen komende maanden uit het gebied 
worden gehaald en verplaatst. 

Uniek voor dit gebied is dat het één van de weinige gebieden is waar een reproducerende kudde 
paarden rondloopt en ook publiek en ruiters in het gebied aanwezig zijn. Dit heeft overigens nog nooit 
tot problemen geleid. 
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In Bergen aan Zee, vlakbij het kerkje, wordt ook nog een klein gebied (10ha) begraasd. Door dit 
gebied loopt een fietspad en de drie aanwezige ossen lopen van april tot november in dit gebied. Ze 
lopen gedurende de eerste helft aan de ene kant en vervolgens aan de andere kant van het fietspad. 
Daarna verhuizen de beesten naar de zuidkant van Wijk aan Zee. Ruwweg langs de verbindingsweg 
tussen Wijk aan Zee en de Noordpier van IJmuiden. Daar moeten ze begin april weer weg zijn omdat 
juist in dat gebied relatief veel zeldzaam hondskruid voorkomt. Verbazingwekkend overigens zo vlak 
naast het terrein van Tata Steel! 

Tot slot loopt er in het Buizerdvlak, net ten noorden van Bergen aan Zee nog een groep van acht 
Hooglanders rond. Binnenkort worden dit zes dieren omdat er dan alleen nog maar onderhoud van de 
begrazing nodig is.  

Wellicht nog goed om te vermelden dat, wanneer er verjonging van de kuddes plaatsvindt, het aantal 
dieren ongeveer gelijk blijft. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er voldoende eten is en het 
gebied niet te veel onder druk komt te staan. De dieren die uit een gebied worden gehaald worden 
zoveel mogelijk herplaatst. Dat is niet altijd mogelijk en in dat geval rest er niets anders dan de slacht. 
Wel in de wetenschap dat het leven van die dieren veel beter is geweest dan menige soortgenoot. 

Ekogrön maakt gebruik van een aantal gebieden waar gefokt wordt. Er ligt o.a. een gebied bij 
Wassenaar en bij Den Helder. 

Dank aan Rens de Boer van Ekogrön voor de informatie. 

Jan Jaap Moerkerk      
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Wisentennieuws   
 

Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat de wisenten in het Kraansvlak aan bod zijn geweest in 
deze nieuwsbrief. Daarom tijd voor een update.  
 

Momenteel zijn er 12 wisenten die het gebied delen met vier Konik paarden en vijf Schotse 
Hooglanders.   
 

De kudde bestaat uit zeven koeien en vijf stieren waarvan er twee volwassen zijn.  
In december 2018 is een aantal dieren verhuisd naar Noord-Spanje en hebben er helaas 
ook zes dieren het leven gelaten. Hieronder waren drie oude koeien, waarvan er één nog een jong 
kalf bij zich had. Dit kalf heeft het, zonder zijn moeder, helaas niet gered. Het kadaver van koe 
nummer 4 is onderzocht bij de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Utrecht. De autopsie 

leverde longontsteking als doodsoorzaak op. Wellicht heeft de droge zomer van 2018 een rol 
gespeeld. De vetreserve van de dieren was op zich voldoende, maar een mindere conditie geeft 
parasieten meer kansen. In deze gevallen heeft de natuur dus de beslissing genomen.  
Maar de dood van het ene dier betekent (over)leven voor een andere. 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. Kortgeleden is na een zoektocht het karkas van de oudste stier gevonden.   
Het wisentteam voert minimaal twee keer per maand een controle uit op alle dieren in het gebied. 
Daar wordt dan gekeken naar conditie, gedrag en hoe en wanneer de dieren zich voeden. De oudste 
stier was al enige tijd niet gezien. Op zich verklaarbaar omdat de stieren in principe niet bij de kudde 
lopen en vaak helemaal solitair zijn. Toch werd besloten tot een zoekactie waarbij een grote 
groep PWN- medewerkers het gebied minutieus doorzocht hebben. Daarbij stuitte men op het karkas. 
Het karkas was inmiddels zover vergaan dat onderzoek naar de reden van overlijden niet meer kon 
worden vastgesteld.   
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In 2020 verhuist één stier waarschijnlijk naar een ander gebied. Deze stier bereikt binnenkort de 
geslachtsrijpe leeftijd en men wil uiteraard voorkomen dat hij gaat paren met z’n moeder of zussen. 
Vanuit een ander gebied wordt dan een nieuwe stier in het Kraansvlak gebracht.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Nederland opent binnenkort een vierde gebied met wisenten. Het gebied ligt in Zeeland, te weten:   
St Phillipsland. Een voormalig getijdenlandschap, dat nu verzoet is. De bodem is voedselrijk en 
wisenten, Konik paarden en rode geuzen runderen zullen de begrazing op zich nemen.  De wisenten 
die daar uitgezet worden, komen uit Natuurpark Lelystad en uit de Maashorst in Brabant.  
 
e afgelopen seizoenen is op verschillende vlakken onderzoek gedaan naar de effecten van de 
aanwezigheid van de wisenten:  
 
- Mezen in het Kraansvlak maken vaker gebruik van de haren van grote grazers dan in 
de Kennemerduinen;  
- Er komen meer insecten, zoals vlinders, sprinkhanen en bijen in het Kraansvlak voor dan in 
de Kennemerduinen;  
- Ook komen er door de begrazing meer (gevarieerde) bloemen voor;   
- Verstoring van de wisenten in het Kraansvlak en in de Maashorst door recreatie, is gelijk. Wisenten 
zijn alerter in geval van de aanwezigheid van honden en paarden. Ze zijn hier natuurlijk ook minder 
aan gewend;  
- Geluid van het racecircuit in Zandvoort laten ze tot op heden stoïcijns over zich heen komen. Zal de 
gekte rond de F1 races t.z.t. ook aan ze voorbijgaan?  
 
Dank aan Esther Rodrigues Gonzales voor de informatie.  
Foto’s: Internet en Jan Jaap Moerkerk  
 
Jan Jaap Moerkerk  

 

 

Links op de foto een rode geuzenrund en rechts een Schotse Hooglander 
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Loopduin lijzijde 

 

Het ontstaan van ons duin - deel 2 
 
Een bewerking van de presentatie van Rienk Slings 

Vorming van Jonge duinen in drie fases 

1. De eerste fase van de vorming van de jonge duinen begint in de Middeleeuwen, vanaf 
ongeveer 1200 ( soms 900) tot 1500 na Chr. 
 

Er was toen een ander klimaat: het was eeuwenlang erg droog, er was veel wind die over de 
zandmassa bulderde en dit klimaat was ongeschikt voor planten. De mensen die hier gevestigd 
waren vluchtten weg naar de oude strandwallen met ontbossing op die wallen tot gevolg. In deze 
periode vormt de huidige binnenduinrand zich. Doordat loopduinen vanaf de zeekant naar de 
binnenduinrand ‘liepen’, ontstonden er aan de binnenduinrand een reeks hoge duinen. De loefzijde 
van een loopduin is geleidelijk en de lijzijde is heel stijl. 

Aan de westzijde werden de duinen door de wind afgevlakt. Het, door erosie ontkalkte, oude duin 
werd vermengd met vers, kalkrijk zand en zo ontstond er een verloop in kalkgehalte van oost naar 
west. 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

2. De tweede fase van de vorming van jonge duinen loopt van 1400 tot 1600 na Chr. 
 

In deze periode was het klimaat minder extreem. Er ontstond mogelijk helmbegroeiing in de duinen 
wat de duinvorming heeft beïnvloed. Er vormden zich paraboolduinen. Deze ontstaan als er een kerf 
in de zeereep is. Zowel de loef- als lijzijde zijn stijl. Er is plantengroei aanwezig aan de uiteinden van 
het hoefijzervormige duin en de voorzijde ruimt op. Aan de achterzijde ontstaat weer nieuwe 
plantengroei, en daar kan het zand uitstuiven tot aan het grondwaterniveau. 

De binnenduinrand werd door de mensen vastgelegd, waardoor deze in de hoogte groeide. Door 
roofbouw op de strandwallen gaan ook deze weer stuiven. 
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Loopduinen bij Bergen 

actief, valleivormend paraboolduin 
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 Paraboolduinen bij Castricum 
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3. De derde fase van de vorming van jonge duinen van 1750 tot 1900 
 
In deze periode vindt de vorming van het zeeduin, 500 tot 700 meter landinwaarts, plaats. Ook de 
vorming van paraboolduinen gaat verder. In 1825 wandelde het Kruisbergmassief bijvoorbeeld nog. 
Na 1850 wordt de zeereep een zeedijk door het inplanten van helm en na 1900 worden de mobiele 
duinen vastgelegd, door helm en andere planten en struiken. Zand mag niet meer stuiven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een veranderende visie op kustbeheer, waaronder de zandsuppleties na 2009, werd het 
onderhoud van de zeereep minder belangrijk. Zo kon er weer natuurlijke duinvorming ontstaan. Zoals 
microparaboolduinen bij het Gat van Heemskerk. En zoals de ontwikkeling van de Noordwest 
Natuurkern waar duinen, vanuit de zeereep, weer mogen lopen. 

In het Noord-Hollands Duinreservaat tussen Bergen en Heemskerk hebben we te maken met een 
ander zeeverleden dan het duingebied ten zuiden van het Noordzeekanaal. Door de geulen van het 
Oerij en het Zeegat van Bergen hebben zich hier geen oude duinen gevormd en zitten er geen oude 
duinen onder de jonge duinen. De duinen hebben zich hier alleen met schelprijk zeezand gevormd en 
er is dus geen kalkgradiënt van zee tot binnenduin.    

 

Thé Lau (1889-1958): Duinlandschap met gezicht op Groet 
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Wind met orkaankracht 

 

 
  
9 februari teisterden windvlagen met orkaankracht Nederland. Toch viel de stormschade in de 
Noordhollandse duinen heel erg mee. Op een paar kleine boompjes na, was de natuur 
ongeschonden. De boswachters hadden zich goed voorbereid op de storm. Ook hielp het dat de 
bomen nog niet in blad stonden. Een storm met deze kracht in de zomer zou een stuk risicovoller zijn, 
omdat een boom vol in blad veel meer wind vangt. 

Preventieve maatregelen 
Afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid in het duin toegenomen. Sinds 2017 worden bomen 
langs wegen en paden in het duin systematisch gecontroleerd op hun gezondheid. Het risico op het 
afbreken van takken of zelfs omvallen van bomen neemt hierdoor direct af. 

In directe relatie tot storm Ciara van 09-02 waren er nog extra maatregelen genomen. Zo werden 
bezoekers via social media geadviseerd om onze duingebieden niet te betreden. Daarnaast liepen 
boswachters toezicht in duo's en hadden ze, naast de gebruikelijke portofoon, ook een handzaag, 
helm en veiligheidshesje bij de hand.  

Wind is ook goed voor de duinen 
Wind is een belangrijke motor in gezonde duinen. De wind verspreidt vanuit kerven en stuifkuilen het 
zand over de omgeving, waardoor de omliggende graslanden worden bedekt met een dun laagje 
zand. De overpoedering door het stuivende zand heeft als effect dat het achterliggende gebied 
bloemrijker wordt. Grote tijm komt weer terug in het gebied en dat is weer goed voor vlinders en 
andere insecten. Het landschap verjongt zich weer natuurlijk. Een storm als die van 9 februari levert 
niet alleen prachtige beelden op, maar is dus ook heel gezond voor het duinlandschap. 

Extra alert, ook na de storm 
Na een storm blijft het risico op vallende takken nog een tijdje groter. Daarom is men extra alert 
gebleven op de eigen veiligheid en op die van onze bezoekers. 

 

De Zeven Zusters   

 
Jarenlang leefde het idee dat voor onze kustverdediging de zeereep (eerste duinenrij) het 
allerbelangrijkste was om het achterland tegen de zee te beschermen. Na een jarenlange 
studie en overleg tussen de “eigenaren” van onze zee, de zeereep en de beheerders van de 
duinen achter die zeereep is men tot andere en best verassende conclusies gekomen.  
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Steek een schop of desnoods een stok in het zand van de zeereep en herhaal dat proces vervolgens 
in de eerste duinenrij achter die zeereep. De conclusie zal zijn dat de objecten die in de zeereep 
worden gestoken vrij eenvoudig in het zand kunnen worden gezet. In het gebied daarachter zal men 
veel meer moeite moeten doen om hetzelfde resultaat te bereiken.   
Zandkorrels die door ingrepen van de mens in de zeereep zijn neergelegd, door werkzaamheden of 
suppleren, liggen veel losser tegen elkaar aan dan iets verderop, waar de korrels een hecht en 
compact patroon hebben gevormd doordat de wind daar de korrels laagje voor laagje heeft 
neergelegd.  
Onze duinen in de PWN-gebieden zijn juist zo uniek omdat veel van de flora en fauna heel erg 
afhankelijk is van vers zand.  
 

Rijkswaterstaat suppleert indien nodig zand om het strand en de zeereep te 
versterken. Soms suppleert men direct op het strand, soms stort men zand een paar honderd meter 
voor de kust in zee en laat de natuur verder het werk doen. Als duin afslaat tijdens een storm, na een 
suppletie op het strand, zal datzelfde zand weer in zee terugstromen en daar zijn beschermende werk 
doen. Dit gesuppleerde zand waait met de heersende windrichting noordwaarts langs de kust 
om uiteindelijk in de Waddenzee te verdwijnen en daar wil je dat zand eigenlijk niet hebben. Dus door 
gaten te maken in de zeereep kan zand naar binnen waaien. Hoe meer zand in het duin komt, hoe 
minder weer in zee terugstroomt. Zo sla je twee vliegen in één klap.   
 

Soms is de zeereep de beschermer tegen de zee, soms is dit een duinenrij meer landinwaarts. Dat is 
de uitslag van ingewikkelde metingen en berekeningen. Met deze wetenschap in het achterhoofd 
zijn Rijkswaterstaat (RWS), het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) en PWN met 
elkaar in gesprek gegaan om te kijken of men zowel de kustbescherming als de natuur naar een 
hoger plan kon tillen.  
 

In de loop der tijd was op natuurlijke wijze al een aantal stuifgaten in de zeereep ontstaan met als 
gevolg dat in het verlengde van die stuifgaten vers zand het duin inwoei. Hier worden complete 
nieuwe duinen gevormd. Uit ervaring op andere plekken weten we dat, zodra er weer helmgras in 
werd gepland, dat proces vrijwel onmiddellijk stopt. Wel een fijne gedachte bij dit soort experimenten. 
  
Al pratende ontstond het plan om halverwege Castricum aan Zee en Egmond aan Zee de natuur een 
helpende hand te bieden door op die plek zeven sleuven (de Zeven Zusters) te graven. Niet zo 
grootschalig als het project van de Noordwest Natuurkern in het NPZK, waar zo’n zeven jaar geleden 
vijf sleuven in de zeereep zijn gegraven en werkelijk gigantische hoeveelheden zand zijn afgevoerd 
om elders weer te worden hergebruikt. Ook daar zijn destijds afspraken gemaakt, dat zodra de 
minimaal vereiste veilige hoogte van de sleuven (zeven meter boven NAP) geweld werd aangedaan, 
corrigerende maatregelen zouden worden genomen. De veiligheid is daar geen seconde in het 
geding gekomen. Wel zijn enorme hoeveelheden zand het duingebied in gewaaid en zijn de effecten 
op flora en fauna al heel goed zichtbaar.    
 

PWN-projectleiders Martijn van Schaik en Niels 
Hogeweg, boswachters 
Natasja Nachbar en Ronald Slingerland en 
opzichter Frank Wezenaar hebben zich namens 
PWN uitvoerig met dit 
project beziggehouden. De projectleiders in 
de voorbereiding en de boswachters en 
opzichter waren de verbindende factor tijdens de 
uitvoering van het project.  
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Allereerst is men gestopt met het planten van helm in de natuurlijk gevormde stuifgaten. Het duurt 
even voordat het zand door stuifgaten echt gaat lopen, maar eenmaal op gang gaat het hard en diept 
zo’n sleuf wel vijf meter uit. Per sleuf wordt in relatief korte tijd ongeveer 10000 m2 zand verplaatst.  
 

 
Ieder stuifgat vormt een vast patroon en zal zich vormen naar de heersende zuidwestenwind. Direct 
achter zo’n sleuf ontstaat nieuw duin, maar datzelfde nieuwgevormde duin gaat tevens verder 
“wandelen”.   
 

 
  
De zeven sleuven zijn ook in de loop van de zuidwestenwinden gegraven en het zand is in dit project 
niet afgevoerd, maar aan de noordoost kant van de te graven sleuf gedeponeerd.   
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Afgezien van nabeheer komende zomer, is het vooral de bedoeling om vooral niets te doen en de 
natuur z’n gang te laten gaan. Wat de effecten zijn heeft men al kunnen zien in de Noordwest 
Natuurkern.  
Het is verbazingwekkend om te zien dat met name allerlei kevers die niet meer werden gezien in het 
verleden ineens in grote getallen weer aanwezig zijn. Ook deze drieteenstrandloper heeft het gebied 
al ontdekt.  
 
 

 
  



 
 

Page 21 of 42 
 

 
 

 
 
 
 
Tijdens een bezoek aan het gebied half januari waren de eerste effecten al goed zichtbaar. Nieuwe 
duinvorming achter de sleuven en daarachter in het duin al een dun laagje vers zand.  

 
  
Naast dit project zijn door PWN in het NHD zo’n 60 stuifkuilen in het binnenduingebied gegraven om 
ook daar weer wandelend zand te krijgen en ook op deze plekken het duin weer in oude glorie te 
laten herrijzen.  
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Tijdens de stormen in februari zijn enorme hoeveelheden zand verplaatst.  
Onderstaande foto’s laten het effect zien.  
 

 
  

 
   
De Zeven Zusters zijn uitgesleten tot op een flink wortelpakket van helm. Op sommige plekken is er 
ruim 15cm van af.  
Nu is nabeheer essentieel. De wortels moeten worden verwijderd. Dat wordt machinaal gedaan met 
een rups frees machine vanaf het strand.   
   
Dank aan Ronald Slingerland voor de benodigde informatie en tijd.  
Foto’s: Ronald Slingerland en Jan Jaap Moerkerk      
 
Jan Jaap Moerkerk  
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Te volgen via Instagram: De aanleg van zeven sleuven in de duinen bij 

Castricum 

Sinds oktober 2019 zijn onze boswachters 
actief op Instagram en nemen ze volgers mee 
in het verbeelden en beleven van hun dagelijks 
werk. Dit geeft een uniek kijkje in de duinen. 
Boswachter Ronald Slingerland zet op zijn 
account de aanleg van zeven sleuven centraal. 
 
Ronald Slingerland: 'Op Instagram post ik, op dit 
moment, bijna dagelijks iets over de aanleg van de 
stuifgaten in de zeereep bij Egmond.' 

Deze zeven sleuven in de eerste duinenrij moeten de natuur in de Castricumse duinen de komende 
decennia gezond houden en er ook voor zorgen dat de duinen op een natuurlijke manier mee kunnen 
groeien met de stijgende zeespiegel. Via de sleuven kan het zand vanaf het strand honderden meters 
het achterliggende duingebied inwaaien en zo zorgen voor zandtoevoer en open plekken.   

Je kunt het account van Ronald vanaf je Desktop bekijken via: 
https://www.instagram.com/boswachterpwn_ronald/ 
 
Heb je een eigen Instagramaccount? Dan kun je Ronald volgen voor een dagelijkse update! Je vindt 
hem via: boswachterpwn_ronald 

Waar komen de namen in het Noord-Hollands duin vandaan? 

 
In onze duingebieden hebben veel duintoppen en valleien in de loop der tijden namen gekregen. 
Soms herkenbaar of te herleiden naar de herkomst. Achter een deel van de namen gaat een heel 
verhaal schuil. Ook in de Kennemerduinen zijn veel van dit soort benamingen te vinden. 
Namen als Vinkenbaan, Rietvlak, Rietakker, Zeeveld, Zeven Bosjes en het Verbrande Huis behoeven 
weinig toelichting. 

In dit artikel wil ik u meenemen door het duingebied. Te beginnen bij Bloemendaal aan Zee en 
vervolgens via het fietspad door het duingebied om uiteindelijk uit te komen bij de plek waar het 
huidige Bezoekerscentrum De Kennemerduinen aan de Zeeweg in Overveen staat. 

Camping de Lakens zal bij velen van u bekend zijn. De naam is ontstaan doordat vroeger in het duin 
vlakbij de zeereep veel aardappelveldjes lagen. Al die veldjes waren bebouwd met de planten van de 
“zandpieper”. Het gebied leek, vanaf een duintop bekeken, een beetje op het patroon van drogende 
lakens in het veld.   

Namen als Starrendel, Starrenvlak en Starrenberg duiden op de aanwezigheid van sterntjes die daar 
hun broedgebied hadden.  

In de zeereep zijn diverse namen terug te vinden die een relatie hebben met het jutten. De Butterberg 
is een plek waar de jutters hun waar (bijvoorbeeld boter) tijdelijk verborgen hielden.  

Lattendel en de Peperendel hebben een relatie met gejutte hoeveelheden hout en aangespoelde 
vaten met peper.  

De naam van de strandslag Kattendel is ontstaan doordat men daar ooit een nest met jonge 
(verwilderde) katten heeft gevonden. 

https://www.instagram.com/boswachterpwn_ronald/
https://www.instagram.com/boswachterpwn_ronald/
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Het Schuitegat en de Houtglop, iets verder naar het noorden hebben een directe relatie tot de zee. 
Rond 1870 was daar een soort slufter in de zeereep. Vissersscheepjes maakten dankbaar gebruik 
van de mogelijkheid om in die slufter te schuilen en het wrakhout spoelde aan in wat nu de Houtglop 
is.  

Groot en Klein Olmen zijn al heel oude namen. In de loop der eeuwen zijn er allerlei strandwallen 
gevormd en trok de zee zich steeds verder terug. Voor een duinenrij ontstonden vlakke strandvlaktes 
en “Olmen” betekent feitelijk: vlak duin.    

De Hazenberg en het Hazenveld duiden op de aanwezigheid van hazen. Nu zien we ze zelden in 
onze duinen, maar in het verleden was dat anders en kwamen hazen veelvuldig voor op plekken waar 
weinig konijnen waren. 

Ook de jacht heeft de nodige benamingen opgeleverd: 

In de Ogenkuil werd ooit iemand in het oog geschoten; 

In de Oude Schoen bleef men op een “zwart konijn” schieten. Bleek uiteindelijk een oude zwarte 
schoen in het struikgewas te zijn; 

De Dronken Del ontleent zijn naam aan jagers, die na het nuttigen van alcoholische versnaperingen 
niet meer tot jagen in staat waren. Een tweede uitleg is het fenomeen van dronken vogels na het 
nuttigen van de daar veelvuldig voorkomende duindoornbessen. Duindoornbessen gaan namelijk na 
een nachtvorst gisten. 

Gebieden waar veel duindoorns voorkwamen hebben namen als Bokkendoorns en Bokkenvlak 
opgeleverd. 

Het duin “de Bruid van Haarlem” heet zo omdat dit duin voor de tweede wereldoorlog volledig 
begroeid was met wilgenroosjes. Na de bloei ontstonden witte pluizen en dat associeerde men met 
een bruidssluier. Tijdens de oorlog hebben de Duitsers het duin van alle vegetatie ontdaan en hier 
loopgraven aangelegd.  

Veeteelt in het gebied heeft ook voor de nodige namen gezorgd. 

De Koebocht en het Koevlak duiden op de aanwezigheid van rundvee in het duin.   

Het Paardenkopvlak was een gebied dat was afgebakend door paardenschedels, zoals andere 
vlakken waren afgebakend door beenderen van grootvee. 

Een leuke verklaring ligt ten grondslag aan de naam Ezelwei. Boer Maas had vee staan in Groot 
Olmen en tegen melktijd stuurde zijn familie een ezel op pad richting boer Maas met lege melkvaten. 
De ezel kwam echter niet verder dan een plek waar allerlei lekkere dingen stonden om af te kunnen 
grazen. Boer Maas haalde de ezel dan bij die plek op. 

Halverwege de vijftiger jaren is het Wed gegraven. Het zand werd getransporteerd door 
vrachtwagens van de firma Faas uit Amsterdam. Het pad dat loopt van het Wed naar de 
Waterwinweg wordt daarom ‘het weggetje van Faas’ genoemd. 

De gegevens zijn gehaald uit een aantal boeken die zijn geschreven door de heer E. C. M. 
Roderkerk, voormalig directeur van de Kennemerduinen. Dank aan boswachter Coen van Oosterom 
voor het ter beschikking stellen van die boeken. 

Jan Jaap Moerkerk       
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75 jaar Bevrijding WO II 

 
Vanaf mei tot eind 2020 zal in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noordhollands Dagblad  
aandacht worden geschonken aan de periode 1940-1945.  

Vanuit Bezoekerscentra De Kennemerduinen en de Hoep zullen allerlei activiteiten worden 
georganiseerd.  

Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Bezoekerscentrum De Kennemerduinen  

In het NPZK zijn veel sporen te vinden die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. In het park zijn 
op diverse plekken de restanten te zien van de Atlantikwall, de ruim 5000 kilometer lange 
verdedigingslinie die de Duitse bezetter langs de Europese kust bouwde om een geallieerde invasie 
tegen te gaan. Het Park herbergt nog vele bunkers, tankmuren, wegversperringen en andere 
obstakels die deel uitmaakten van deze, nooit volledig voltooide, verdedigingslinie. Naast de 
restanten van de Atlantikwall, zijn in het duingebied op verschillende plaatsen ook de sporen terug te 
vinden van de schokkende gebeurtenissen die, met name aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, plaatsvonden. 372 verzetshelden zijn hier gefusilleerd en hebben er hun laatste 
rustplaats gevonden. Op de plekken waar ze werden gevonden werden gedenkstenen geplaatst. Hun 
lichamen zijn kort na de bevrijding eervol herbegraven op de Erebegraafplaats. Op deze 
begraafplaats ligt Hannie Schaft als enige vrouw begraven te midden van 371 mannen. 

Tentoonstelling  
Vanaf 5 mei tot eind december is in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen de tentoonstelling 
‘Duinen vertellen oorlogsverhalen’ te zien. Centraal thema in deze tentoonstelling is de impact van de 
Tweede Wereldoorlog op de natuur in het NPZK. Bezoekers worden geïnformeerd over de bouw van 
de Atlantikwall waardoor het landschap ingrijpend is veranderd, over het duin als woon- en 
werkgebied en als fusilladeplaats waar ruim vierhonderd mensen hun laatste rustplaats vonden. Maar 
ook over de opmerkelijke veerkracht van de natuur na deze verwoestende periode.  
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Belevingsprogramma 
Parallel aan de tentoonstelling wordt een belevingsprogramma aangeboden.  

In de fietsexcursie ‘Duinen vertellen oorlogsverhalen’, neemt één van onze boswachters de 
deelnemers mee naar de plaatsen waar de sporen uit de Tweede Wereldoorlog terug zijn te 
vinden. Met behulp van oude foto’s worden bezoekers meegenomen in het verhaal over de fusillades, 
militaire oefenplekken en andere zichtbare herinneringen uit dit stukje bewogen geschiedenis.  

 

Daarnaast zijn er fietsroutes door het park uitgezet langs de verschillende restanten uit oorlogstijd. 
Hiervoor wordt een speciaal boekje ontwikkeld met informatie/ verhalen/ foto’s en een fietsroutekaart. 
Deze boekjes zullen o.a. worden verkocht in het bezoekerscentrum De Kennemerduinen. 

Voor het educatieprogramma, behorend bij de tentoonstelling wordt een doe-boekje ontwikkeld voor 
kinderen. Vanaf september wil men het thema WOII in een nieuw educatieplatform lanceren. Dit 
laatste is nog afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden binnen onze organisatie. 

‘Duinen vertellen oorlogsverhalen’ is een initiatief van PWN in samenwerking met Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland.  

 

Ook in het Noordhollands Duinreservaat vertellen Duinen Oorlogsverhalen 

Vanaf 26 april is een kleine tijdelijke tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in het duingebied 
van het NHD te bekijken in Bezoekerscentrum de Hoep. Wist je bijvoorbeeld dat er nog veel bunkers 
in de duinen verstopt zijn? Dit was onderdeel van een groter plan van de Duitse bezetter; de 
Atlantikwall. En hoe was het om in de oorlogstijd in dit gebied te wonen of werken? Hele stukken duin 
waren verboden gebied geworden! Geïnteresseerden kunnen een routeboekje kopen bij de balie om  
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buiten, al wandelend of op de fiets te bekijken wat er in het duin eigenlijk nog te zien is van die tijd. En 
dat is meer dan je misschien denkt! 

 

In mei is er een leuk programma rondom het thema in de Hoep, denk hierbij aan excursies in het duin 
waarbij verhalen worden verteld, maar ook een lezing over ‘De reis van de Nachtwacht’ waarin het 
verplaatsen en verstoppen van kunst in de oorlogsjaren een rol speelt. Het exacte programma is nog 
in de maak, houdt de activiteitenwebsite van de Hoep in de gaten; www.pwn.nl/eropuit. 

Dank aan Inge Coolen en Linda Kruit voor de benodigde informatie. 

Bron: NPZK en PWN. 

Jan Jaap Moerkerk 
 
 

Gereedschap in de natuur 
 
Dat dieren heel slim zijn bleek maar weer eens tijdens een 
rondje rastercontrole. Vlak langs het raster staat een 
afgebroken boom en op de grond lagen veel “bewerkte” 
dennenkegels. Duidelijk een voorbeeld van een 
spechtensmidse. In de stam zaten ook nog twee kegels 
geklemd.  
 
In de nabije omgeving is echter geen dennenboom te 
bekennen. Naast het raster ligt echter veel zand in depot. Deze 
duingrond komt uit het gebied van het “Verbrande Huis” in de 
Kennemerduinen en daar zitten nog veel kegels in…. 
Niets blijft ongebruikt in de natuur. Recycling in optima forma. 

Jan Jaap Moerkerk   

 

 

http://www.pwn.nl/eropuit
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Vroege start in 2020 
Door de zachte wintermaanden verwachtten de coördinatoren van de paddenwerkgroepen een zeer 
vroege start van de paddentrek. Daarom werden eind januari de eerste emmers al geplaatst en 
meldde Anneke Kop(lop)er van paddenwerkgroep Brouwerskolk al een kleine watersalamander en 
twee padden op 30 januari. Op maandag 3 februari stond de teller voor John de Jonge van 
paddenwerkgroep Velsen al op 355 salamanders en 11 padden. Op zondag 16 en maandag 17 
februari werden door diverse paddenwerkgroepen al vele honderden amfibieën veilig overgezet. Ellie 
Wormgoor van paddenwerkgroep Velsen gaf toen door dat er al 1231  kleine watersalamander waren 
geteld.  

Daarna ving een periode aan van veel wind en storm. De combinatie met lage temperaturen leidde 
ertoe dat er wekenlang nauwelijks trek is geweest. Opvallend is dat gemiddeld genomen de trek bij de 
paddenwerkgroep in Zuid-Kennemerland zo’n één á twee weken vroeger start dan in Noord-
Kennemerland. Maar er zijn verschillen. Zo meldde Carina Oosterhuis van paddenwerkgroep 
Bergen/Schoorl dat daar de trek al goed op gang gekomen was terwijl Heiloo ver achter blijft.  

Jaarlijks zetten ongeveer 270 vrijwilligers zich belangeloos in om tussen de 15.000 en 25.000 
amfibieën veilig over te zetten. Het betreft de gewone pad, rugstreeppad, bruine – en groene kikker 
en de kleine watersalamander. Door de droogte was de trek in 2019 ongeveer een derde minder dan 
gebruikelijk. Het voortplantingssucces (eitjes en larven) was 
vorig jaar in het hele land heel laag. RAVON vermoed dat de 
amfibieën tijdens de winterrust door de extreme droogte van 
2018 en eerste helft van 2019 dermate uitgedroogd zijn dat er 
geen of nauwelijks ontwikkeling van eitjes heeft plaatsgevonden. 

De Provincie Noord-Holland en PWN hebben de effectiviteit van 
voorzieningen in 2016 en 2017 door RAVON laten onderzoeken. 
Hieruit blijkt dat zo’n 20% van de dieren gebruik maakt van de 
tunnels en dat ongeveer een gelijk percentage in de eindemmers 
van de onderzoekstrajecten beland. Daarnaast weten ook een aantal dieren de voorzieningen te 
omzeilen door er bijvoorbeeld overheen te springen/kruipen. Al met al is van 50 tot 60% onbekend 
waar zij tijdens de heentrek blijven. 

In 2019 is door Bureau Waardenburg onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de passages en 
geleidingsschermen, naar de levensvatbaarheid van de populaties, naar medegebruik door andere 
soorten en naar de kwaliteit van de voortplantingswateren. Hierbij is de huidige staat van de 
voorzieningen geïnventariseerd. Tijdens het onderzoek naar de voortplantingswateren in de 
omgeving van de onderzoekstrajecten werden ook hier dus nauwelijks eitjes en larven gesignaleerd. 
 
In opdracht van de provincie en in nauwe samenwerking met PWN vindt in 2020 een pilot plaats naar 
het meten van trek van dieren door passages in de provincie. Dit wordt gedaan met behulp van 
sensoren en medio maart is een aantal passages in Noord-Kennemerland hiervan voorzien. Op deze 
manier worden trekactiviteiten van amfibieën en andere dieren gemonitord. Nog niet geheel bekend is 
tot welke grootte de trekkende dieren worden geregistreerd. In navolging van deze pilot zal de 
techniek de komende jaren verder ontwikkeld worden om de dieren ook te kunnen tellen en 
determineren. Heel interessant, mede omdat er bijvoorbeeld nauwelijks iets bekend is over aantallen 
juveniele padden, - kikkers en - salamanders die vanaf medio juni de terugtrek aangaan. 
Later in dit jaar worden ook elders sensoren in passages in de provincie geplaats om bijvoorbeeld het 
gebruik door dassen te kunnen monitoren. 

Al met al leveren vrijwilligers bij de amfibieëntrek een zinvolle en dynamische bijdrage! 
 
Jan van Mourik 
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Nieuwe soorten voor Nederland ontdekt in PWN duinen 

 
In de afgelopen jaren zijn er twee nieuwe soorten voor Nederland aangetroffen in de PWN-duinen. In 
2018 werd bij onderzoek naar de natuurbruggen Cephalonomia mycetophila aangetroffen op de 
natuurbrug van Nationaal park Zuid-Kennemerland (afbeelding 1). De vondst van deze platkopwesp 
betrof de eerste in Nederland. Platkopwespen zijn kleine wespjes die parasiteren in houtzwamkevers. 
In Nederland zijn 17 soorten uit de familie platkopwespen geregistreerd waarvan vier soorten 
(inclusief Cephalonomia mycetophila) in de duinen zijn aangetroffen. Niet eerder werd er een 
platkopwespensoort vastgesteld in PWN-duinen. Naast het feit dat deze wespjes vrij schaars zijn in 
hun voorkomen, is de determinatie erg lastig waardoor er soorten over het hoofd gezien kunnen zijn. 

 
Afbeelding 1: Cephalonomia mycetophila (Jeroen de Rond)  
 
Daarnaast werd dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar keversoorten die voorkomen in percelen met 
geringde naaldbomen (https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25637) 
waarbij als bijvangst een knutsoort (Ceratopogonidae) werd gevangen die nog niet eerder in 
Nederland was aangetroffen. De soort die werd aangetroffen heet Forcipomyia 
aristolochiae (afbeelding 2) en heeft net als de nieuwe platkopwespensoort nog geen Nederlandse 
naam. Knutten zijn zeer kleine steekvliegjes van 1-4 millimeter. Veel soorten zijn belangrijk als 
bestuiver van verschillende plantensoorten. In Nederland komen meer dan 100 soorten knutten voor. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25637
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Afbeelding 2: Forcipomyia aristolochiae 
 

Bron: Onderzoek Nieuwsbrief PWN. 
Bol, W (Wouter) Boswachter 
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Het klimaat verandert, ook in de duinen  
  
16-JAN-2020 - Al meer dan een eeuw worden neerslaghoeveelheden in ons land systematisch 
gemeten. Sinds 1932 wordt door PWN op verschillende locaties binnen het Noord-
hollands Duinreservaat bijgehouden hoeveel neerslag er valt. Dit levert een interessante tijdreeks op 
die een beeld geeft van veranderingen in het neerslagpatroon in de tijd. Er valt niet alleen meer 
regen, ook wisselen uitersten elkaar vaker af.  
Volgens het KNMI neemt de gemiddelde hoeveelheid neerslag in alle klimaatscenario’s toe. 
Bestaande meetreeksen laten zien dat klimaatverandering niet iets van de toekomst is, maar op dit 
moment al duidelijk optreedt.  

KNMI (Bron: Figuur 1. Som van de hoeveelheid neerslag per jaar over de periode 1932 tot en met 
2019, gemeten door het PWN-meetstation in Castricum en door het KNMI-meetstation in de Bilt)  
 
Over de periode 1910 tot en met 2017 is de jaarlijkse neerslagsom in Nederland gelijkmatig 
toegenomen met 27%. Deze neerslagtoename is niet evenredig verdeeld over de seizoenen en ook 
de ruimtelijke spreiding is niet gelijk over het hele land. Langs de kustgebieden is de toename het 
grootst. Vermoedelijk heeft dit te maken met de stijging van de temperatuur van de Noordzee en een 
daarmee gepaard gaande toename in verdamping. Voor een betrouwbaar inzicht in de mogelijke 
effecten van klimaatverandering op ons beheergebied is het dus belangrijk om af te gaan op lokale 
meetreeksen.  
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Figuur 2. Som van de hoeveelheid neerslag in de winter- en zomermaanden per jaar over de periode 
1932-2019 in Castricum (Bron: PWN)  
 

  
Figuur 3. Het aantal dagen per jaar waarop geen neerslag is gevallen over de periode 1932-2019 in 
Castricum (Bron: PWN)  
 

Ons meetstation in het duin bij Castricum laat een duidelijke toename zien van de hoeveelheid 
jaarneerslag (van 720 naar 960 millimeter) over de gemeten periode 1932 tot en met 2019. Deze 
toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een forse stijging in de hoeveelheid neerslag in de 
wintermaanden. Aan het begin van de meetperiode viel er in de zomer ongeveer evenveel regen als 
in de winter, tegenwoordig valt er in de winter ongeveer 100 millimeter meer regen dan in de 
zomermaanden (die ook nog iets natter zijn geworden) (figuur 2).  
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Het wordt niet alleen natter, maar ook extremer  
 

De gemiddelde hoeveelheid jaarneerslag is de afgelopen 88 jaar dus met meer dan 30% 
toegenomen. Het is duidelijk natter geworden. Toch staat ons de hete en droge zomer van 2018 nog 
in het geheugen gegrift. Als we het aantal droge dagen per jaar uitzetten tegen de tijd, zien we over 
dezelfde periode van 88 jaar ook een toename (figuur 3). Dit lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig, 
maar betekent eenvoudigweg dat op het moment dát het regent er meer millimeters vallen.  
  

 
 
Figuur 4. Het aantal dagen met extreme neerslag per jaar over de periode 1932-2019 in Castricum 
(Bron: PWN)  
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Figuut 5. Het maximum aantal aaneengesloten dagen per jaar zonder neerslag over de periode 1932-
2019 in Castricum (Bron: PWN) 
 
Ons klimaat wordt niet alleen natter, maar ook extremer. Buien zijn heviger en worden afgewisseld 
door periodes van langere droogte. Dit zien we terug in de meetgegevens die een toenemende trend 
laten zien in de hoeveelheid dagen met extreme neerslag (figuur 4).  
Interessant is dat ook het aantal aaneengesloten droge dagen per jaar lijkt toe te nemen. Vooral 
uitschieters komen de laatste 30 jaar frequenter voor dan in de periode daarvoor. Het voorjaar van 
2007 was extreem droog met 45 aangesloten dagen zonder regen. Maar ook in 2011 en 2018 
regende het meer dan 25 dagen achtereen niet (figuur 5). 
  
Is het klimaat de afgelopen 30 jaar daadwerkelijk veranderd?  
Op basis van de meetgegevens zien we over de afgelopen 88 jaar een duidelijke toename in de 
hoeveelheid neerslag en ook in het aantal droge dagen per jaar. Om meer inzicht te krijgen of het 
huidige klimaat gemiddeld echt is veranderd ten opzichte van het begin van de meetperiode, hebben 
we de gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand over de afgelopen 30 jaar vergeleken met de 
hoeveelheid neerslag die gemiddeld per maand viel in de periode 1932-1961. Door het gemiddelde te 
nemen over een periode van 30 jaar wordt het effect van eventuele toevallige uitschieters afgevlakt.  
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Figuur 6. Vergelijking tussen de 
gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand die viel in de periode 1932-1961 en in de periode 1990-
2019 (Bron: PWN)  

  
Figuur 7. Verschil tussen het gemiddeld aantal droge dagen per maand in de periode 1932-1961 en 
de periode 1990-2019 (Bron: PWN)  
 
Uit figuur 6 valt af te lezen dat er in de periode 1990-2019 elke maand gemiddeld meer neerslag is 
gevallen dan in de periode 1932-1961, met uitzondering van de maanden april en juli waarin de 
hoeveelheden min of meer gelijk zijn gebleven. Met name de maanden oktober en december zijn flink 
natter geworden, gemiddeld valt daarin nu 20 millimeter meer regen dan aan het begin van de 
meetperiode.   
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Figuur 8. Verschil in de hoeveelheid neerslag die gemiddeld op de drie natste dagen per maand viel 
in de periode 1932-1961 en de periode 1990-2019 (Bron: PWN)  
 

Ook het aantal droge dagen per maand is de afgelopen 30 jaar toegenomen ten opzichte van de 
eerste 30 jaar van de meetperiode (figuur 7). Opvallend is dat ook hiervoor geldt dat het verschil in 
oktober het grootst is. In deze maand is dus zowel de hoeveelheid neerslag als het aantal droge 
dagen per maand gemiddeld met 20 procent toegenomen. Dit uit zich in grotere hoeveelheden 
neerslag per bui, wat is terug te zien in de toename in hoeveelheid neerslag die gemiddeld valt in de 
natste drie dagen per maand (figuur 8).  
 

Zorgt meer neerslag ook voor hogere grondwaterstanden in het duin?  
Onder de duinen bevindt zich een zoetwaterbel (gevormd door neerslag) die drijft op het daaronder 
aanwezige zoute grondwater. Deze zoetwaterbel rijkt tot een diepte van ongeveer 100 meter en ligt in 
het midden van het duin het hoogst op zo’n 3 meter boven het niveau in de aangrenzende polders. 
Door neerslag en verdamping fluctueert de grondwaterstand gedurende het jaar met ongeveer een 
meter.  
Interessant is om te kijken of de forse toename in hoeveelheid neerslag ook is terug te zien in de 
grondwaterstanden in ons duingebied. Deze grondwaterstand wordt niet alleen beïnvloed door 
neerslag, maar ook door veranderingen in verdamping (warmer klimaat en vegetatieontwikkeling), 
drainage (slootjes, duinrellen), drinkwaterproductie, zeespiegelstijging en peilbeheer en landgebruik in 
de binnenduinrand.  
In figuur 9 is te zien dat de grondwaterstanden in het duin inderdaad toenemen als gevolg van een 
positieve trend in de hoeveelheid neerslag. De grondwaterstanden reageren op neerslag en op 
verdamping, die ook is toegenomen is de tijd. Netto is de balans positief en zakt meer regenwater de 
bodem in. In de neerslaggrafieken (figuur 1 en 3) is te zien dat de periode 1970-1978 relatief droog 
was, en rond de eeuwwisseling was het natter dan normaal. In de grondwaterstandsreeks is dit goed 
terug te zien.  
 
Midden in het duin stijgen de grondwaterstanden meer dan in de binnenduinrand, waar het peil door 
beheer gereguleerd wordt. Doordat PWN voor haar drinkwaterproductie gebruik maakt van infiltratie 
en netto vrijwel geen duinwater meer onttrekt, is het effect van de winningen op de grondwaterstand 
tegenwoordig nagenoeg nihil. Alleen in de directe omgeving van bestaande winningen zijn nog 
effecten meetbaar.  
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Figuur 9. Gemiddelde grondwaterstand (meters boven NAP) per jaar in het middenduin bij Castricum 
(PWN-beheergebied) (Bron: PWN)  
 

Kansen voor (natte) natuur  
Een stijgende grondwaterspiegel biedt kansen voor het herstel van vochtige natuur zoals natte 
duinvalleien en duinmeertjes. In het verleden was het duingebied een stuk natter. Veel vochtige 
natuur is in de afgelopen 100 jaar verdwenen (onder meer door ontginning van landbouwgrond, 
bebossing en de aanleg van het Noordzeekanaal).  
Het vochtiger worden van het duin betekent ook dat er meer water uittreedt in de binnenduinrand, wat 
lokaal kan zorgen voor meer wateroverlast. Ook in de binnenduinrand liggen er echter volop kansen 
voor de ontwikkeling van natte natuur, eventueel in combinatie met waterberging. Door slim 
watermanagement kan extra overlast worden voorkomen en kansen worden benut.  
Een stijgende grondwaterstand heeft als bijkomend voordeel dat het duinsysteem beter kan 
meegroeien met een stijgende zeespiegel. Natte grond houdt stuivend zand beter vast, waardoor het 
kustfundament aangroeit totdat een nieuwe balans met het grondwaterniveau wordt bereikt. 
Voorwaarde is dat de dynamiek in de buitenduinen en daarmee de aanvoer van vers zand voldoende 
wordt hersteld. Door meer zand in het duinmassief is de kust beter bestand tegen hevige stormen en 
overstromingen.  
 

Aanpassing aan extremen  
Op basis van onze meetgegevens lijken ook extremen toe te nemen (zowel in neerslag als in 
droogte). We zullen mogelijk dus vaker te maken krijgen met uitersten die elkaar afwisselen. Gelukkig 
zijn veel soorten die in de duinen voorkomen al goed aangepast aan een wat extremer en dynamisch 
milieu. In ons natuurbeheer zal het belang van heterogene landschappen, waarin voldoende variatie 
aanwezig is om soorten tijdens een extreme periode een heenkomen te laten vinden, nog groter 
worden.  
Uit één langjarige meetreeks is dus al veel informatie te halen. De patronen die wij op basis van onze 
gegevens zien, komen overeen met de trends die het KNMI voor heel Nederland waarneemt. Lokale 
meetreeksen geven inzicht in ruimtelijke variaties in de mate van verandering en de frequentie in het 
optreden van een bepaalde gebeurtenis.  
 
Tekst: Lucas Borst en Myrthe Fonck, PWN  
Foto: Fred van den Bosch  
Grafieken: KNMI; PWN  
  
 

https://www.pwn.nl/
https://www.pwn.nl/
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Storm Ciara ruimt op en vervoert 

 

 

Stichting ANEMOON 

23-FEB-2020 - We waren uitgebreid gewaarschuwd: blijf thuis, code geel en oranje, Ciara kwam 
eraan. Behalve voor schade en gevaar, zorgen stormen voor nog meer. Onder water in zee blijft het 
dan ook niet rustig. Hoge golven veroorzaken op de bodem veel deining. Daarvan kun je op het 
strand soms de gevolgen waarnemen. 

We zitten al een tijdje in onstuimig weer: harde wind, voornamelijk uit zuidwestelijke richting. Met als 
voorlopig hoogtepunt een storm met een eigen naam: Ciara (gevolgd door het minder zware broertje 
Dennis). Natuurlijk (?) ga je met een megastorm niet naar zee. Niet alleen omdat dat gevaarlijk kan 
zijn, maar ook omdat het dan – voor strandaanspoelsel – weinig zin heeft. Nee, naar het strand ga je 
ná een storm, als alles wat rustiger is. En het liefst wanneer de windrichting zodanig is dat er met de 
onderstroom via de bodem van alles op de kust aanspoelt. 

Strandaanspoelsel bekijken 
In Nederland kun je wekelijks of tweewekelijks speciale waarnemers langs het strand tegenkomen. 
De vrijwilligers van het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) lopen steeds een vast traject 
over het strand, meestal één of twee kilometer, waarbij ze alle aangespoelde organismen 
onderzoeken. Ze kijken dan naar krabben, zeesterren, zee-egels, kwallen, zeeanemonen, 
schelpdieren, vissen en nog veel meer. Alle waarnemingen worden genoteerd en digitaal vastgelegd. 
Zo worden de eventuele populatieveranderingen van de nabij de kust levende soorten in de gaten 
gehouden. Langs de hele kust liggen in totaal dertien SMP-trajecten. Maar niet altijd houden de 
waarnemers zich uitsluitend aan hun vaste traject. Als de ronde is gedaan en op andere dagen, is er 
natuurlijk ook buiten het traject van alles te zien. Bijvoorbeeld na zo'n storm als Ciara. Een flinke 
strandtocht geeft dan een goed beeld van wat zo'n stevige wind letterlijk allemaal losmaakt op de 
bodem. 

Containerspul: opruimwind 
Na de 'containerramp' waarbij in de nacht van 1 op 2 januari 2019 in totaal 342 containers van het 
containerschip MSC Zoe overboord gingen, lagen sommige Waddeneilanden bezaaid met allemaal  

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/?publisher=18
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spullen. Naar schatting is toen ongeveer 3,5 miljoen kilo afval in zee beland. Een ramp voor het 
milieu, met veel opruimacties tot gevolg. De eilanden zijn in de weken en maanden daarna zo snel 
mogelijk ontdaan van het aangespoelde grotere spul. Toch is de zeebodem niet helemaal 'leeg'. Dat 
bleek wel na Ciara: zo'n storm blijkt toch ook een opruimende werking te hebben. Uiteraard was het 
strand bezaaid met natuurlijk aanspoelsel, zoals zeesterren en fikse stukken uit de bodem 
losgeslagen veen. Maar daarnaast viel er opeens ook weer wat te 'jutten'. In plaats van het riemwier 
(Himanthalia) spoelden er in januari 2020 broekriemen aan, in plaats van 'Sandfleas' (strandvlooien, 
Amphipoda) kwam je op het strand – en later aan de waslijn – fleecedekens tegen. 

Door Ciara kwam er nog van alles los uit de zeebodem dat afkomstig was van de containerramp in 
januari 2019. Behalve allerlei niet afgebeelde spullen, waaronder broekriemen, waren er aan 
waslijnen op Ameland fleece-dekens te zien, gejut en nog goed bruikbaar (Bron: Jeannette Nobel) 

Soortverplaatsing: vervoerswind 
Ciara woei merendeels uit het zuidwesten, zoals de meeste stormen. Bij storm wordt niet alleen het 
oppervlaktewater tot hoge golven opgestuwd, maar ook de bodem komt in beroering. Ondiep 
ingegraven levende bodemdieren komen onherroepelijk in problemen. Ze worden los gespoeld en 
soms over flinke afstanden in noordwaartse richting vervoerd. Een schelpdier dat losslaat voor de 
kust van Hoek van Holland en zich al rollend over de zeebodem, met misschien een paar keer eb en 
vloed ertussen, heen en weer laat vervoeren, kan misschien wel bij Scheveningen of nog verder 
noordwaarts op het strand aanspoelen. Tweekleppigen houden hun schelpkleppen stevig dicht, 
sommige slakken sluiten hun huisje af met een deurtje (het afsluitplaatje of operculum). Zo overleven 
sommige soorten het ruwe vervoer soms wonderwel. Komt er dan een rustige periode, dan is het 
helemaal niet uitgesloten dat de dieren zich vele kilometers verder naar het noorden weer ingraven, 
vestigen en voortplanten. En los daarvan is er natuurlijk al het planktonische grut: larven van dieren 
die met de stormgolven in no time van zuid naar noord vervoerd worden. Het is dus niet zeker of de 
bijzondere schelpdieren die ANEMOON-waarnemers als Valentijnscadeautje op 14 februari 2020 op 
het Katwijkse strand aantroffen, ook bij Katwijk voor de kust leefden. Het betreft fraaie paarsroze 
exemplaren van het Korfschelpje (Corbula gibba), een soort die we vooral uit ons zuidelijke 
kustgebied kennen, en de allereerste aanspoeling langs het Katwijkse strand van de exotische 
Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis), die zich pas kortgeleden (2017) in ons land vestigde en 
aan een grote uitbreiding bezig is. Mede door Ciara en haar kornuiten, is deze soort nu dus blijkbaar 
ook langs de gesloten Hollandse kust met een noordwaartse trektocht bezig. 
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Door de storm worden allerlei zeedieren uit en van de zeebodem gespoeld. Links: Ameland 13 februari 2020; 
zeesterren, kamsterren en slangsterren tussen uit de bodem losgeslagen stukken veen. Midden en rechts: 
Katwijk 14 februari 2020. Midden: eerste doublet voor Katwijk van de exotische Amerikaanse strandschelp 
(Mulinia lateralis); rechts: fraai gekleurde korfschelpjes (Corbula gibba). De paarse stokjes zijn één centimeter 
(Bron: Arie Twigt) 
 
Al met al is duidelijk: bij storm vangen niet alleen hoge bomen veel wind; ook in zee, met de wind 
eronder, kunnen daardoor allerlei zeedieren op trektocht gaan. 
Waarnemingen van zeeorganismen en weekdieren kunnen altijd gemeld worden via Stichting 
ANEMOON en daarnaast via de NDFF-verspreidingsatlas en via Waarneming.nl. 
 
Tekst: Rykel de Bruyne en Inge van Lente, Stichting ANEMOON 
Foto's: Jeannette Nobel & Arie Twigt (leadfoto: links: losgespoeld 'containerramp-materiaal' op Ameland, te 
weten bossen bedrading voor auto's. Rechts: fraaigekleurde korfschelpen (Corbula gibba) bij Katwijk)) 
 
 

Kijken naar aaseters kan weer live  

 

19-JAN-2020 - Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Het is eten en gegeten worden.   
  
ARK Natuurontwikkeling, BuitenGewoon en Staatsbosbeheer geven je vanaf vandaag weer een uniek 
kijkje in deze oneindige cyclus van leven en dood.  
Na het succes van vorig jaar verschijnt het project Dood doet Leven van onder meer ARK 
Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer voor de tweede keer voor de live camera. "Vorig jaar was het  

http://www.anemoon.org/
http://www.anemoon.org/
https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/anemoon_streeplijst.aspx
https://waarneming.nl/
http://www.anemoon.org/
https://www.ark.eu/nieuws/2019/livestream-dood-doet-leven-meer-dan-173000-keer-bekeken
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verrassend wat er soms voor de camera kwam. Dat willen we in 2020 graag nogmaals met jullie 
delen met deze unieke livestream," aldus Bart Beekers van ARK Natuurontwikkeling.  
  
Dood doet Leven  
Het laten liggen van grote dode dieren in de natuur is ongebruikelijk in Nederland. Dood doet Leven 
zet zich in voor de terugkeer van dode dieren en grote aaseters in de natuur. Zo worden aangereden 
wilde dieren niet verwijderd, maar teruggebracht naar de natuur waar zij vandaan komen. Eén van 
deze dode reeën ligt nu voor de camera van BuitenGewoon. Kijk naar de livestream: KadaverCam 
Livestream https://www.youtube.com/watch?v=SAAUk7nDS9g (Bron: BuitenGewoon)  
Deze 'lijkenpikkers' kun je voor de camera zien  
"Omdat veel dode dieren niet in de natuur terugkeren, hebben soorten die van aas afhankelijk zijn het 
behoorlijk moeilijk. Zo zijn de raaf en de zwarte wouw nog steeds zeldzaam," legt Twan Teunissen, 
boswachter van Staatbosbeheer, uit. Meer dieren dan je zou denken, doen zich op de één of andere 
manier tegoed aan aas. Als je de livestream goed in de gaten houdt, zou je volgens Teunissen veel 
'lijkenpikkers' kunnen zien. "Overdag heb je kans op vogels zoals buizerd, ekster en koolmees. Heel 
misschien komen er wel raven langs. Maar als aan het einde van de middag de duisternis invalt, dan 
wordt het echt spannend! In de buurt leven steenuilen, steenmarters, dassen en vossen."  

Indruk van de verscheidenheid aan organismen die profiteren van een kadaver (Bron: Jeroen Helmer)  
  
Download het gratis pdf-bestand met 'lijkenpikkers' van ARK Natuurontwikkeling. Welke dieren kun jij 
afstrepen? Meer weten over het project Dood doet Leven? Kijk dan naar het item over het Dood doet 
Leven-project uit de Buitengewoon Winterspecial van 2013.   
 
Bron: Nature to Day  
ARK Natuur Ontwikkeling  
 
  

http://www.dooddoetleven.nl/
http://www.dooddoetleven.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SAAUk7nDS9g
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-doet-leven
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-doet-leven
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-doet-leven
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Beloften 

 

De naakte gladde takken 
met daartussen 
de wollige mist 

als een vochtig kussen. 
 

Bedekkend het verdriet 
van het grote sterven. 

Toch het einde is het niet. 

Bijna onzichtbaar 
is ’t geheim van 

de uiterst kleine knoppen. 

Die ’t nieuwe leven 
gaan ontpoppen. 
Dat onze erfenis 

zal zijn. 

 

J. Klaver-Tromp 

 

Foto: Pixabay.com 

 


