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Voorwoord 

 
Rond Sinterklaasavond heb ik eindelijk een soort van 
wintergevoel te pakken na een lange periode van warmte, 
waarin de bladeren lang aan de bomen bleven hangen en zelfs 
nu nog niet helemaal verdwenen zijn getuige de els naast mijn 
zijraam. De opwarming van de aarde en de klimaatverandering 
gaan voor mijn gevoel snel. Hopelijk kunnen we het tij op tijd 
keren en worden onze regeringsleiders en de autoriteiten 
wakker. Geen woorden maar daden is mijn advies! 

 

In deze nieuwsbrief weer een groot aantal onderwerpen. Wij 
hopen altijd op kopij van onze vrijwilligers en hoe erg is het dan 
dat je als redactie de mailbox hierop vergeet te controleren! 
Onze excuses aan Hielke Boomsma en Theo Admiraal die ons 
van de zomer al mee wilden nemen op vlinderjacht! Daarom tref 
je in deze Nieuwbrief hun bevindingen van toen aan én vertelt 
Theo vervolgens ook wat er met de dagvlinders in de winter 
gebeurt! Dank je wel voor de update…. 
Ook onze verontschuldigingen aan Jaap Olbers. Ook zijn artikel 
zijn we vergeten te plaatsen terwijl hij zo prachtig uit de doeken 
doet hoe de roofvogelwerkgroep tijdswinst behaalt uit twee 
mooie uitrustingen die aangeschaft zijn. 
We hebben de procedure van nalopen van de mailbox 
aangepast zodat we deze nu allemaal kunnen controleren. We 
verwachten daarom ook dat alle kopij in het vervolg geplaatst 
wordt op het moment van aanleveren. Blijf dus vooral artikelen 
aanleveren, daar zijn we erg blij mee! 

 

Heel verrassend voor mij zijn de diverse groepen in het duin 
werkzame vrijwilligers, waar we overigens heel erg in onze 
nopjes mee zijn. Voor wie altijd had willen weten wat een 
wandelroutecontroleur allemaal doet, beveel ik het artikel van 
Joke Vendel aan. Ik moet er niet aan denken om in de winter te 
gaan zwemmen, maar kennelijk is het Wed zowel in de zomer 
als in de winter een aantrekkelijke zwemplek. Tot slot treft u 
weer een gedicht aan van onze “huisdichteres” Marianne om in 
de winterstemming te komen. 
Rest mij nog om u hele fijne, gezellige feestdagen en een 
gezond 2023 toe te wensen namens de hele redactie. 

 

Hermine Smit 

vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl 
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WE WERKEN VEILIG OF WE WERKEN NIET 

Alles goed geregeld bij team Egmond! 

Even gesproken met Wim Jaapies, die veiligheid binnen het team Egmond van begeleider Rob de 

Waard goed in de gaten houdt. 

 

“Ik vind het moeilijk om één voorbeeld te geven van wat er 

niet goed ging op het gebied van veiligheid, we lopen 

weinig risico in het werk en er gebeurt weinig of niks. 

We hebben wel te maken met een groep mensen op 

leeftijd. Daarom is het fijn dat er een AED in de keet is en 

dat er meerdere mensen voor gebruik 

ervan zijn opgeleid. Ook staat er uit voorzorg altijd 

een aantal auto’s bij de keet zodat één van ons, 

wanneer er iets is, meteen naar een arts of de 

EHBO kan gaan en de begeleider bij het team kan 

blijven. Daarnaast weten we binnen het team van 

elkaars conditie en kwalen, zodat we daar rekening 

mee kunnen houden. En we wijzen elkaar op het 

gebruik van de persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Ook de begeleider wordt 

er wel eens op gewezen! Wanneer we langs een 

fietspad werken, staat er iemand op de uitkijk. 

Nieuwe mensen werken we in, ook op het gebied van 

veiligheid en het gebruik van de schoenen, kleding, 

veiligheidsbrillen en handschoenen. 

In de warmte werken wordt voor de oudere leeftijdsgroep 

een groter risico. Afspraak is dan: niet langer dan 30 

minuten achter elkaar in de zon en dan weer in de 

schaduw. Even uitrusten en wat drinken is dan nodig. Het 

is belangrijk dat je goed communiceert met elkaar en dat je op elkaar let. 

 
Ik heb een cursus gedaan bij Landschap Noord-Holland over ARBO in het veld, dat is eigenlijk voor iedereen 

een aanrader.” 

Marianne Snabilie en Wim Jaapies 
 

Het werk van een wandelroutecontroleur 

Het idee om hier eens een verslagje aan te wijden voor de Vrijwilligers Nieuwsbrief is tijdens één zo’n 

controleronde ontstaan. Dit, omdat er een gezinnetje voor mij liep waarvan dochter nummer twee - zij 

was volgens mij echt de jongste - behoorlijk liep te dreinen en gedrag vertoonde dat ze alles wilde 

behalve in de duinen wandelen. ‘Je moet eens weten wat je verpest voor de andere bezoekers 

inclusief je huisgenoten’, dacht ik, maar verder liep ik eraan voorbij en kon vervolgens al snel 

genieten van grazende paarden. 

Mijn routes hebben als vertrekpunt Diederik, de kleuren blauw en geel. Maar heel vaak start ik op een 

andere locatie omdat de routes elkaar overlappen en hierdoor loop ik niet tweemaal hetzelfde traject.  

 

 

 

Op de foto is Wim in de schaftkeet veilig soep 
aan het opwarmen voor zijn teamgenoten. En 

die genoten want na de soep is het van werken 
niet meer gekomen.  
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Zo ook dinsdag 11 oktober. Prachtig herfstweer, weinig of geen wind en een aangename 

temperatuur. Zoals gewoonlijk pak ik dan de fiets en parkeer deze op een, voor mij geschikt 

startpunt. In dit geval bij de strandafgang op route geel. Vervolgens ga ik op pad. De punten waar 

wandelroutecontroleurs op moeten letten zijn o.a. of de routepaaltjes nog kloppen, bijvoorbeeld of de 

kleurmarkeringen aanwezig en zichtbaar zijn. We letten er ook op dat de banknummers 

corresponderen met de nummers die overeenkomen met de nummers op de calamiteitenkaart. 

 

In grote lijnen heb je aandacht voor de 

gehele omgeving en als je afval aantreft, 

ruim je dat op. Hiervoor hebben we een 

grijper en zelf neem ik altijd een tasje 

mee waarin ik het verzamel. Ditmaal had 

ik behoorlijk wat vuil te ruimen: veel 

tissues op “sanitaire verzamelplekken” - 

die ik inmiddels aardig weet te vinden - 

snoeppapiertjes, een kinderslofje, 

sigarettenpeuken, etc. Bij de 

wandelpaden zijn geen prullenbakken, 

dus mijn tasje kan ik pas legen als ik 

langs ingang Diederik kom. Het was 

hard nodig!! Langs de route kwam ik 

prachtige paddenstoelen tegen en dan 

moet je nog oppassen dat je niet vergeet 

naar het vuil om te zien……… maar 

dat is gelukkig niet gebeurd. 

 

Regelmatig heb ik wel wat te melden wat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld dat een bank 

beschadigd is, of dat er een hek stuk is, of dat kleurtjes niet meer zichtbaar zijn op de 

wandelroutepaaltjes. Dit keer viel het mee. Ook kom ik regelmatig viervoeters tegen in de vorm van 

Exmoor pony’s en Schotse hooglanders. Prachtig om te zien en om ter plekke van te genieten. Zo 

ook vandaag. Nadat ik de gele route gelopen heb, pak ik mijn stalen ros en tuf 1400 meter verder 

naar een andere plek waar ik opnieuw parkeer en dan het deel van route blauw ga checken. Ben 

dan toch blij dat ik weer vuilnis aantref, omdat ik dan “niet voor niets” dat deel er nog bijgenomen 

heb. Als ik dan weer op de verharde weg uitkom neem ik ‘en passant’ ook het afval mee dat ik langs 

het fietspad aantref. Ben er nu toch en moet daar lopen om weer naar mijn vehicle te komen zodat ik 

naar huis kan. Ditmaal is er een aandachtspunt bij bank BA-28, dat ik moet melden. Dat kan ik nog 

wel onthouden. Maar als er meerdere opmerkingen zijn, noteer ik dat meestal even als ik op een 

bankje plaatsneem of neem een foto ter plekke om e.e.a. te duiden. Controleurs checken met een 

regelmaat van ca. zes weken, maar gedurende het voorjaar en zomerperiode doe ik meestal om de 

drie weken een route. Dit, omdat er dan meer bezoekers zijn en er ook meer vuilnis achtergelaten 

wordt. Veel flessen en blikjes, drinkpakjes, etc. 

Tijdens de laatste vrijwilligersdag van PWN eind september viel me weer op dat veel andere 

vrijwilligers vaak in groepen samenwerken. Wij hebben dat niet, het is geheel solo. En daarom is dit 

misschien een aardige bijdrage om op deze manier eens in de keuken van deze solist te kijken. 

Joke Vendel 

PS: Het slofje zou ik eigenlijk weer bij de ingang ophangen, maar omdat daar koeien liepen en soms 

ook wel paarden, heb ik het toch maar in de prullenbak gedropt. 

 
 

 

Kleurmarkering die verbleekt is 
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Willem de Buizerd 
 

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief is al melding 

gemaakt van de uitzonderlijke kwaliteiten van de leidster 

van het Leerteam in de Kennemerduinen:  

Maartje Trotz. 

Ze is niet alleen heel handig, maar weet met een 

zaagmachine hele mooie dingen uit een boomstam te 

creëren. 

 
In het verleden zagen Stein Konijn, Vosje Vos en 

Spinnetje Spikkel al het levenslicht. 

 
Nu is Willem de Buizerd aan de collectie toegevoegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gewaardeerde krachten in het NPZK 
 

Als we aan werkzaamheden in het duin denken, komen we al gauw uit op de mensen die 

beheerswerkzaamheden uitvoeren, de boswachters en niet te vergeten de grote groep vrijwilligers. 

Zij zorgen ervoor dat alles reilt en zeilt in de PWN-beheersgebieden. 

 

Begin oktober ben ik op pad geweest met een voor mij redelijk onbekende groep “duinwerkers”. 

Een aantal jaren geleden is het initiatief genomen om medewerkers 

van zorginstelling "De Hartekampgroep” uit Heemstede ook in de 

Kennemerduinen te laten werken. De Hartenkamp is een 

zorginstelling (Dagbesteding) voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Zinvol bezig zijn is daarbij van belang. Er worden geen 

productie-eisen gesteld. Toch proberen ze zo goed mogelijk hun werk 

te doen. E.e.a. is afhankelijk van de "vorm van de dag". Naast de 

werkzaamheden voor PWN werken ze ook nog voor Landschap 

Noord-Holland, de Spaarnelanden (afvalverwerker in Haarlem), in het 

onderhoud van plantsoenen en houden zij de buitenlocaties van de 

Hartenkamp bij. 

Het team waarmee ik op pad ben geweest bestaat uit 11 personen. 

Tien mannen en één vrouw van het team tuinonderhoud, dat in 

principe eenmaal per week en in vakanties tweemaal per week voor 

PWN werkt en zich dan bezighoudt met het schoonhouden van een 

aantal locaties. 

Foto: Fabiënne Hoogeland 
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Afhankelijk van het weer/jaargetijde hebben ze meer of minder werk. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd bij de toegangsweg naar restaurant Parnassia en de parkeerterreinen c.q. fietsenstalling. 

Bij het Koevlak en ‘t Wed in Overveen worden de parkeerplaats, het pad naar duinmeer ’t Wed en 

het strandgedeelte langs ’t Wed van al het achtergelaten afval ontdaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen krijgt een vuilniszak en een grijper mee en zo gaan ze op pad. 
Ze komen werkelijk van alles tegen: blikjes, flessen, chipszakken, glas, sigarettenpeuken en papier 

verwacht je wel, maar dat ze ook handdoeken, speelgoed, tampons en condooms tegenkomen had 

ik niet verwacht. Misschien zegt dat iets over mijn naïviteit.  

 

Tijdens ons rondje was de 

oogst redelijk beperkt, maar 

dat lag vooral aan de tijd in 

het seizoen. 

De groep wordt altijd begeleid 

door twee personen en 

boswachter Annemieke van 

Zuylen is vanuit PWN de 

contactpersoon. Het viel mij 

op dat er wordt gesproken 

over cliënten/medewerkers 

en niet over patiënten, wat mij 

gelijk duidelijk maakte dat de 

groepsleden als volwaardige 

medewerkers worden gezien. Tijdens de lunch werd er over van alles en nog wat gesproken en dat 

ging op een uiterst ontspannen manier. Sturing waar nodig, maar de groep was aan het woord. 

Het werk van deze groep wordt door de bezoekers aan de duinen enorm gewaardeerd en dat bleek 

ook wel op de weg terug naar de auto, toen twee wandelaars de groep uitbundig een pluim op de 

pet gaf voor hun inspanningen en zorg voor de natuur. 

Voor mij een welbestede tijd waarin ik mocht ervaren hoe leuk en collegiaal deze groep met elkaar  

aan het werk is. 
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Dank aan de begeleiders Michiel en Jan, Ria die alles heeft geregeld en uiteraard alle leden van de 

groep. 
 

 

Jan Jaap Moerkerk 

 

Reclassering bij PWN 
 

Hierboven is aandacht geschonken aan medewerkers van 

de Hartekamp uit Heemstede, die werkzaamheden in de 

PWN-gebieden verrichten. In dit artikel komt een andere 

instelling aan bod. Zowel in Noord als in Zuid komen 

wekelijks mensen langs die vanuit de Reclassering zijn 

geplaatst. Half november ben ik bij een groep langsgegaan 

die in de Kennemerduinen aan de slag was. Onder leiding 

van Bart waren vier man aan de slag om een oud 

observatiehuisje te slopen. 

Na afloop van deze klus ging men naar de Noordduinen - 

nabij het circuit van Zandvoort - om daar allerlei 

overblijfselen van een voormalige camping te verwijderen. 

Brokken puin, tuinhekjes en zelfs hele ingegraven 

badkuipen zijn afgevoerd. 

Ook controleren zij met enige regelmaat of de natuurlijke 

afzetting op het ecoduct over de spoorlijn Overveen 

Zandvoort nog intact is. 

 

In ‘Zuid’ worden ze qua werkindeling aangestuurd door 

boswachter Joeri Uilenreef en Praktijk Belegeider 

Natuurbeheer Maartje Trotz. Zij geven aan wat en waar er werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd. 
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De tewerkgestelden zijn door de Reclassering geselecteerd op geschiktheid om op deze wijze hun 
taakstraf te vervullen. Afhankelijk van de individuen werken ze in een op de persoon afgestemde 
frequentie. Sommigen hebben ook regulier werk en daar wordt qua planning dan zoveel mogelijk 
rekening mee gehouden. 
 
Dank aan Rob, Bart, Maartje en Joeri voor hun medewerking. 
 
Jan Jaap Moerkerk 

 

 

 

Winterrit 

 

 

Foto: Hermine Smit 
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Vrijwilligersdag NPZK 
 

Op 30 september jl. heeft de jaarlijkse 

vrijwilligersdag van het Nationaal Park Zuid 

Kennemerland plaatsgevonden. Alle vrijwilligers 

Van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 

PWN waren uitgenodigd. In de afgelopen jaren 

werd zo’n dag georganiseerd door één van de drie 

organisaties en was de plaats van bijeenkomst op 

een locatie van de deelnemers aan het NPZK. Dit 

jaar was voor een andere opzet gekozen en vond 

onder het motto “Gluren bij de buren” de dag 

plaats op het terrein van boerderij Zorgvrij in het 

recreatiegebied Spaarnwoude. 

 

Verzamelen om 10 uur en onder het genot van koffie en cake konden de deelnemers een keuze 

maken uit een aantal opties voor zowel het ochtend- als middagprogramma. Zo kon men kiezen 

voor een workshop Biomimicry*, duintuinen of kruiden, een bezoek brengen aan het Landje van 

Gruyters in Spaarndam of een uitleg krijgen van de boer van Zorgvrij over het boerenbedrijf, dat 

tevens als Zorgboerderij fungeert.  

Na het ochtendprogramma volgde de lunch in de potstal 
en kon men 
vervolgens 
verder met de 
keuze van de 
middag.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder het toeziend oog van zeer nieuwsgierige koeien 
werd in de stal nog een ‘drankje en hapje’ gedaan ter 
afsluiting van de dag.  
 
Resumerend, een heel divers programma wat geheel naar 
eigen keuze kon worden ingevuld. Het onderling contact blijft 
ook altijd een belangrijk onderdeel van zo’n dag. 
 
Dank aan Jolanda ten Cate voor de foto’s. 

 

Jan Jaap Moerkerk  

  

 

 

*Biomimicry geeft inzicht in zaken die wij als mensheid al van de 
natuur hebben geleerd en ook nog kunnen leren. 

 

Wat meer informatie over het 
inrichten van een (duin)tuin en 
over alle kruiden die er zijn, terwijl 
het gros van de vrijwilligers dat 
helemaal niet op het netvlies heeft 

staan, is ook nooit weg 

De boer bleek een fantastisch verteller 

Tijdens het middagprogramma werden de 
koeien uit het veld gehaald en naar de stal 
gebracht 



Page 9 of 28 

 

 

 

Winterzwemmen 
 

Het Wed (één van de duinmeertjes in de Kennemerduinen) is van lente tot herfst op mooie dagen 

een geliefde plek voor jong en oud om lekker van het strandje en het water te genieten. Ideaal voor 

gezinnen met kinderen, omdat het aan de kanten niet al te diep is en het water veel eerder op 

temperatuur is dan het zeewater. 

Sinds Corona zie je ook in het winterseizoen “badgasten” met enige regelmaat hun baantjes trekken 

in het Wed. Sommige onder hen doen dat bijna dagelijks en het hele jaar door. Zij stemmen hun tijd 

in het water af op de temperatuur van het water, waarbij 12º C als vuistregel geldt. Een 

watertemperatuur van 8º C betekent maximaal acht minuten in het water. Veel zwemmers gaan na 

afloop van het zwemmen gelijk een stuk wandelen om weer goed op temperatuur te komen. De 

zwemmers vormen een vrij hechte groep en zien elkaar regelmatig tijdens hun verblijf in en bij het 

water. 

Eén van die zwemmers is Lukas Steenbrink, afkomstig uit 

Haarlem en in het dagelijks leven als assistent-controller en 

projectondersteuner werkzaam bij de afdeling “Natuur” van PWN. 

Hij werkt inmiddels bijna 20 jaar voor PWN nadat hij eerst in de 

“commercie” bij andere bedrijven had gewerkt. Naast zijn 

financiële ondersteuningswerkzaamheden houdt hij zich ook bezig 

met projectmatige activiteiten voor onder andere de herinrichting 

van de binnenduinrand. Hij doet dit in samenwerking met 

gemeenten, de provincie en andere beheerorganisaties. Het 

project de “Vlotter” (zie vorige nieuwsbrief) is daar een voorbeeld 

van. 

Lukas werkt met enige regelmaat in het gebouw van BC De 

Kennemerduinen in Overveen en start zo’n werkdag bijna altijd 

met een “rondje Wed”. Het geeft hem energie en geeft hem weer 

het zelfvertrouwen in zijn lichaam dat hem een aantal jaren 

geleden “even” in de steek liet. 

Ik dank Lukas voor zijn bereidwilligheid en wens hem nog vele 

zwemrondjes in goede gezondheid toe. 

 
Jan Jaap Moerkerk 

 

Waarneming.nl 
  

Zoals je weet doet PWN  onderzoek naar verschillende soortgroepen in onze duinen. Een deel van 

dat onderzoek bestaat uit het volgen van de trends en verspreidingen van kwetsbare en/of typische 

duinsoorten. 
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Om een vinger aan de pols 

te kunnen houden 

betreffende de status van 

deze soorten in de duinen 

vragen we medewerkers, 

onderzoekers en andere 

vrijwilligers regelmatig om 

bepaalde soorten in 

Waarneming.nl in te voeren 

(via de site, Obsmapp of 

iObs). 

 
De gegevens die via Waarneming.nl worden verzameld 
halen we periodiek van Waarneming.nl.  
Sinds de nieuwe site van Waarneming.nl in de lucht is 
kun je een keuze maken betreffende het delen van je 
gegevens. Wanneer je aangeeft de waarnemingen niet te 
willen delen kunnen wij de gegevens helaas niet meer 
inzien. 
 
Vandaar mijn vraag of jullie bij instellingen de optie ‘deel 
mijn waarnemingen met vertrouwde projecten en 
partners’ willen instellen. Hierbij staan twee afbeeldingen 
waaruit duidelijk wordt hoe dat gaat: 
 
Erg bedankt voor de moeite! 
 
Wouter Bol, 
Boswachter 

 

 

Dagvlinders in de duinen 

 
In het NHD tussen Wijk aan Zee en Egmond zijn 
door de jaren heen zo’n 35 soorten dagvlinders 
waargenomen, waarvan een aantal slechts 
éénmalig. Er zijn vroege vliegers, zoals het 
Oranjetipje (van half april tot eind mei) en er zijn 
late vliegers, zoals de Kommavlinder (van half 
juli tot eind augustus). Sommige soorten vliegen 
in meerdere generaties. De Argusvlinder 
bijvoorbeeld vliegt van half mei tot half juni en 
vervolgens pas weer in augustus. Daarnaast zijn 
er soorten als de Atalanta die je de hele periode 
kunt aantreffen (van half mei tot half oktober). 
Als laatste categorie heb je de dwaalgasten die 
sporadisch en zeker niet alle jaren worden 
gezien. 

 
Maar hoeveel soorten kun je nu op één dag zien? 
 
 
 

Koevinkje 
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Hielke Boomsma en Theo Admiraal zijn 
bijna elke dag in het duin te vinden. Naast 
vlinders hebben vogels en libellen hun 
speciale interesse. Ze zijn allebei 
vrijwilliger bij PWN en lopen elk een aantal 
vlinders- en libellenmonitoringroutes. Ook 
zij waren benieuwd naar het aantal vlinders 
dat je op een dag kunt zien. 
 
Het belangrijkste is om de goede dag te 
kiezen en daarom kozen zij een dag 
waarop de laatste Duinparelmoervlinders 
nog vliegen en waarop de Kommavlinders 
beginnen te vliegen. Je komt dan uit op 
een dag rond midden juli. En natuurlijk 
moet het die dag minimaal 20 graden zijn 
en moet de zon het grootste deel van de 
dag schijnen. In de weken voor de Big Day zijn ze al bezig om in hun duingebied plekken te 
zoeken waar ze de zeldzamere soorten kunnen vinden. Ze proberen ook om voor elke soort een 
back-up-plek te hebben. 
 
“In 2021 kwamen we tot een totaal van 25 vlindersoorten. Dit jaar waren de verwachtingen niet 
hooggespannen. Het is door de droogte een slecht vlinderjaar. Van veel soorten vliegen er veel 
minder exemplaren dan in voorgaande jaren. We zouden al blij zijn als we het aantal van vorig 
jaar zouden evenaren.Op 13 juli waren de weersvooruitzichten goed. Maar het was sprokkelen. 
Van veel soorten hadden we maar één of twee exemplaren gedurende de hele dag. Maar alle 
soorten die we vorig jaar hadden gezien, zagen we uiteindelijk dit jaar ook met de nodige moeite. 
In vergelijking met vorig jaar zagen we nu ook een Boomblauwtje op de route en geheel 
onverwacht wisten we ook een Landkaartje binnen te koppen. Als klap op de vuurpijl werden we 
onderweg ingehaald door een Oranje Luzernevlinder. Dat bracht het dagtotaal op 28. 
Hieronder staan de soorten vermeld die we gezien hebben. Het was een leuke dag, waarin we 
maar liefst 50 km hebben afgelegd. Volgend jaar gaan we het zeker weer proberen!” 

 
Waargenomen dagvlinders op 13 juli 2022 

Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola 9 

Kommavlinder - Hesperia comma 2 

Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus 3 

Groot koolwitje - Pieris brassicae 25+ 

Klein koolwitje - Pieris rapae 4 

Klein geaderd witje - Pieris napi 1 

Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni 15 

Oranje Luzernevlinder – Colias croceus 1 

Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas 2 

Bruine eikenpage - Satyrium ilicis 1 

Eikenpage - Favonius quercus 2 

Bruin blauwtje - Aricia agestis 2 

Icarusblauwtje - Polyommatus icarus 8 

Boomblauwtje – Celastrina argiolus 1 

Duinparelmoervlinder - Fabriciana niobe 2 

Keizersmantel - Argynnis paphia 17 

Bruine eikenpage 
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Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia 

 
 

6 

Atalanta - Vanessa atalanta 3 

Dagpauwoog - Aglais io 8 

Kleine vos - Aglais urticae 3 

Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album 5 

Landkaartje – Araschnia levana 1 

Bruin zandoogje - Maniola jurtina 25+ 

Bont zandoogje - Pararge aegeria 25+ 

Koevinkje - Aphantopus hyperantus 15 

Heivlinder - Hipparchia semele 1 

Hooibeestje - Coenonympha pamphilus 3 

Distelvlinder - Vanessa cardui 1 

 
 

Theo Admiraal & Hielke Boomsma 
 

Dagvlinders in de winter 
 
Op de eerste warme dag in het vroege voorjaar kun je de eerste vlinders al zien vliegen. Zo 
hebben wij eind februari op verschillende plekken in ons duin al Kleine Vossen en Gehakkelde 
Aurelia’s gezien. Sommige soorten blijven, als de omstandigheden goed zijn, doorvliegen tot eind 
oktober. Voorbeelden hiervan zijn de Citroenvlinder, het Bont Zandoogje en het Groot- en Klein 
Koolwitje. Maar wat gebeurt er met onze vlinders in de winter? 
 
Er zijn vijf overlevingsstrategieën: 
De vlinder overwintert als eitje 
De vlinder overwintert als rups 
De vlinder overwintert als pop 
De vlinder overwintert als vlinder (dus als imago) 
De vlinder vertrekt naar warmere streken. 
 
Een volgende keer zal ik iets meer vertellen over de 
vlinders die als eitje, rups of pop overwinteren en zich in 
het voorjaar of vroege zomer ontpoppen tot vlinder. 
 
De overwinteraars 
Er zijn een paar soorten vlinders, de Dagpauwoog en 
de Kleine Vos, die in de herfst een koele, beschutte 
plek opzoeken om te overwinteren. Dit kan zijn in een 
stapel houtblokken, in een schuurtje, in een bunker in de 
duinen, onder een afdak of zelf bij u op zolder als er een 
raampje open staat. Deze vlinders moeten wel op een 
koele plek overwinteren.  Als u een vlinder ontdekt in de 
winter, laat deze dan met rust. Als je echter een vlinder 
in huis aantreft, en je weet dat het op die plek in de winter 
te warm wordt, dan kun je de vlinder heel voorzichtig naar 
een koelere plek verhuizen. 
 

 

Dagpauwoog 

Kleine vos 
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De Citroenvlinder en de Gehakkelde Aurelia zoeken een beschut plekje buiten en overwinteren in 
de vrije natuur in bijvoorbeeld een groenblijvende klimop of in dood hout. De Citroenvlinder maakt 
zelfs een soort antivries aan om koude temperaturen tot -20 te kunnen doorstaan. 
Zodra de temperatuur boven de 13 graden komt, dan komen deze vier soorten weer tot leven en 
beginnen ze weer te vliegen. Het zijn dan ook deze vier soorten vlinders die je in het vroege 
voorjaar als eerste ziet. 

 

  
Kleine vos Gehakkelde aurelia 

De zonopzoekers 
Het bestaan van trekvogels is algemeen bekend. Vogels die in de zomer onze streken bevolken 
en in de winter terug naar het zuiden trekken (bv Vliegenvangers en de Nachtegaal) en de vogels 
(bv Zaagbekken en Ganzen) die in de winter in Nederland te zien zijn en in de zomer naar het 
hoge noorden gaan om te broeden. 
Maar er zijn ook trekvlinders. Iedereen kent de beelden uit Californië en Mexico waar miljoenen 
Monarchvlinders op een klein gebied samenkomen om te overwinteren. 

 
Maar ook wij kennen een paar 
soorten vlinders die in het 
zuiden overwinteren. De 
Atalanta, de Distelvlinder, de 
Oranje Luzernevlinder en de bij 
ons zeldzame Gele 
Luzernevlinder. Vanaf Mei kun 
je deze vlinders bij ons 
aantreffen. 
 
De Oranje Luzernevlinder is vrij 
algemeen in het zuiden van ons 
land, maar komt in de duinen in 
de meeste jaren nauwelijks 
voor. Alleen in 2019 troffen we 
redelijk veel Oranje 
Luzernevlinders aan in het duin. 
Op sommige plekken hebben zij 
zich ook voortgeplant. 

 

 
 
 

Oranje Luzernevlinder 
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Atalanta Distelvlinder 

 
De Atalanta trekt naar Zuid-Europa, hoewel met de zachter wordende winters er ook steeds meer 
Atalanta’s bij ons proberen te overwinteren. Maar als het een klein beetje vriest, dan leggen ze het 
loodje. De Atalanta’s die in Zuid-Europa aankomen zoeken een partner en in februari/maart vliegt 
de nieuwe generatie Atalanta’s terug naar het noorden. 
 
De Distelvlinder trekt nog zuidelijker en overwintert in de Sahelzone. Na de Afrikaanse winter trekt 
de Distelvinder de Sahara over en zorgt in Noord-Afrika voor een nieuwe generatie. Vervolgens 
vliegen deze ‘nieuwe’ vlinders de Middellandse Zee over. Hier wordt weer voor een nieuwe 
generatie gezorgd. De cyclus van ei tot vlinder duurt bij de Distelvlinder maar een paar weken. 
Deze laatste generatie vliegt naar het noorden en is vanaf mei weer bij ons te vinden. De vlinder 
heeft dan, weliswaar in verschillende generaties, een indrukwekkende reis van 4000 km achter de 
rug! 
Het aantal Distelvlinders in Nederland hangt sterk samen met de weersomstandigheden 
onderweg. Als er bij ons veel Saharazand aanwaait, dan vind je ook veel Distelvlinders, die dan 
optimaal geprofiteerd hebben van de sterke zuidelijke stroming. 
 
De cyclus van de trekvlindersoorten bij ons is als volgt. De vlinders komen vanaf mei terug in 
Nederland, planten zich hier voort en sterven. Na het ei-rups-popstadium komen de nieuwe 
vlinders te voorschijn, eten zich vol en vliegen weer terug naar het zuiden. 
 
Het leven van een vlinder is ingewikkelder dan velen van ons denken!. 

Theo Admiraal 

 

Kruisbladgentiaan 
 
De kruisbladgentiaan is één van PWN’s kwaliteit prestatie indicatorsoorten (KPI’s) en heeft haar 
grootste populatie in Meijendel (zie kaartje op de pagina hiernaast). Veder is het in de duinstreek 
een zeer zeldzame soort die in het NHD een relatief kleine populatie heeft die bestaat uit drie 
subpopulaties die zo’n 100 meter uit elkaar liggen nabij de strandopgang van de Grote Veldweg 
(strandopgang van camping Bakkum). 



Page 15 of 28 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de afbeelding hiernaast  de telgegevens 
van de afgelopen jaren uit het NHD waarbij het 
aantal planten is vastgesteld. De tellingen zijn 
in frequentie afgenomen omdat de vaste teller, 
Thea Spruijt, een aantal jaar terug is overleden. 
De verandering in begrazingsbeheer in 
Vogelduin-Zuid die twee jaar geleden 
plaatsvond, van winterseizoensbegrazing met 
hooglanders naar winterschapenbegrazing, 
heeft geen zichtbaar nadelige invloed gehad op 
deze groeiplaatsen. 
 
Wouter bol,  
Boswachter NHD 

 

Tijdwinst Camerawerk 
 
10 mei 2022 RNKD Bakkum Noorderstraat 
Aanwezig: Peter Mol, Arjen Dekker, Ed van Houten, Marc van Bakel, Joris Bleker,  
Jaap Olbers 

 
PWN heeft voor de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD) twee 
uitrustingen aangeschaft, waarmee de nesten tijdens het broedseizoen gecontroleerd 
kunnen worden. Daar is in 2022 voor het eerst gebruik van gemaakt. Met name de 
camerastok is veel gebruiksvriendelijker. Voorheen gebruikten we losse aluminium buizen, 
die in elkaar geschoven moesten worden. Uit de verslaglegging blijkt, dat we veel tijdwinst 
boeken: 
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18.55 uur: We zijn gearriveerd bij het buizerdnest Wolfsveld. De nieuwe camera zoekt contact 
met de telefoon van Peter en dat kost wat tijd. Contact met Henk Levering blijkt nuttig daarbij. 
 
19.08 uur: De camerastok brengt de camera supersnel bij het nest en we zien, dat er drie eieren 
in liggen. Prachtig scherpe beelden. Pas op het laatste moment vloog de broedende vogel van het 
nest. 
 
19.20 uur: We zijn nu bij het buizerdnest (eerder bezet geweest door een Havik) aan de 
Scheijlaan/Doornvlak. We zien beide buizerds op en bij het nest. Het mannetje brengt het vrouwtje 
een muis. 
 
19.25 uur: De camera meldt ons, dat er twee eieren in het mandje liggen. De adulten vliegen 
alarmerend rond. 
 
19.44 uur: We zijn nu bezig met het Haviknest aan de Herderslaan; het is wat lastig te vinden, 
maar Joris heeft de locatie snel gevonden met zijn telefoon. We hebben weer wat 
opstartproblemen met de verbinding tussen camera en telefoon. 
 
19.53 uur: is het weer in orde en 19.57 uur 
zien we drie eieren op het nest liggen. Ook 
hier vertrekt de broedende vogel pas op het 
laatste moment. Het nest zit in een zeer hoge 
Sitkaspar, maar Arjen voorziet geen 
problemen bij het klimwerk. 
 
We zijn via Kroftlaan en Paardenpad bij het 
Haviknest Zeeveld gearriveerd. De apparaten 
werken vlekkeloos en de camera meldt het 
volgende. 
 
20.22 uur: drie eieren. Ook hier een hoog 
nest, maar Marc weet de hengel pijlsnel uit te 
schuiven; elk element van de stok meet 1.70 
meter. Het nest moet ongeveer 16 meter 
hoog zitten in de Zwarte den. Ook hier 
voorspelde de wegvliegende vogel het 
goede resultaat. 
 
20.45 uur: bij het buizerdnest Diepesloot (Zeeveld Zuid). Ik zie Joris weer met de gps zijn richting 
zoeken en vinden. Het nest zit in een kromme Grove den. Hoogte 7 x 1.70m = bijna 12 meter. Het 
nest lijkt wat klein, maar –  
 
20.50 uur: Zo snel gaat het allemaal – ook hier registreert de camera alweer drie eieren in een 
prachtig kommetje. 
 
De avond valt. Wat nooit eerder gelukt is, gebeurde deze keer wel: op één avond kunnen we vijf 
nesten onderzoeken. Gefeliciteerd vrienden, we kunnen de weelde van de nieuwe apparatuur 
zeer waarderen! 
 
Jaap Olbers, 
Lid RNKD Bakkum  
 
 
PS: Op 2 en 3 juni zijn de jongen van de vijf nesten geringd door Guido Keijl. 
 
 

Arjen bij het haviksnest in de Sitkaspar 
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Werkzaamheden duingebied Bergen aan Zee 
 
In het Noordhollands Duinreservaat (NHD) bij Bergen aan Zee gaan PWN en de Provincie Noord- 
Holland in het najaar van 2023 de duinen helpen weer gezond en sterk te worden. Door teveel 
stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust staat meer dan zestig hectare 
duinnatuur er niet goed voor. Om de duinen weer in beweging te brengen, wordt zestien hectare 
dennenbos vlakbij de kust verwijderd. Op dit moment is men begonnen met de voorbereidende 
werkzaamheden hiervoor en daarom lichten we je alvast in. 

 

Situatie vóór en ná 

 
Boscompensatie 
Esther Rommel, Gedeputeerde van de Provincie: ‘Met het weghalen van zestien hectare bos komt 
in een veel groter gebied in de duinen de dynamiek weer op gang. Unieke planten en dieren die 
bepalend zijn voor de biodiversiteit in dit Natura 2000 gebied krijgen dan weer volop de ruimte. 
Gezonde duinen zijn cruciaal voor mens en natuur, daar doen we het voor.’ De provincie Noord- 
Holland compenseert op een geschikte locatie de bomen die bij Bergen aan Zee verdwijnen. 
 
Duincolleges 
Sjakel van Wesemael, sectordirecteur Natuur & Beleving van PWN: ‘We zetten ons elke dag in om 
de duinen in topconditie te houden. Daarbij is het soms nodig de duinen een handje te helpen. We 
begrijpen heel goed dat deze werkzaamheden ook vragen kunnen oproepen. Wat bedoelen we 
met ‘dynamische duinen’? Wat is biodiversiteit en waarom is dat belangrijk? Moeten er niet juist 
meer bomen bij? Deze en andere vragen komen voorbij tijdens de duincolleges die PWN in de 
laatste maanden van 2022 in Bergen aan Zee organiseert. Dus ben je zelf nieuwsgierig naar deze 
werkzaamheden, kijk dan op de PWN-website en kom naar de duincolleges: 
www.pwn.nl/werkzaamheden-bergen .’ 
 

In gesprek met de omgeving 
Bomen verwijderen is voor veel mensen geen 
prettig gezicht en dat begrijpen wij heel goed. 
Daarom zijn de werkzaamheden al ruim van 
tevoren aangekondigd en hebben diverse PWN- 
medewerkers op 13 oktober met de pers en 
Esther Rommel op locatie het veld bezocht. Dit 
was ook de aftrap voor de communicatie over 
het project. 
 
Niels Hogeweg, 
Projectleider 

  
Impressie hoe de duinen zich na de werkzaamheden 
gaan ontwikkelen.  

Deze foto is elders in het duingebied genomen 

http://www.pwn.nl/werkzaamheden-bergen
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Wisentpad 

Onlangs is door mij onderstaand bericht naar de “wisentvrijwilligers” gestuurd. Een overzicht van de 

aantallen bezoekers aan het pad in het Kraansvlak de afgelopen jaren. Hierin zie je dat sinds de 

opening van het pad, de bezoekersaantallen gestaag zijn gestegen. Het aantal jaarlijkse bezoekers 

ligt in normale jaren rond de 5.000. Het absolute record (en natuurlijk lag dit aantal veel te hoog, 

weten de meesten van jullie) lag in seizoen 20-21 met meer dan 12.000 bezoekers! 
 

09-11-2012 01-03-2013 3554 Zondag 

15-09-2013 02-03-2014 2736 Zondag 

29-08-2014 01-03-2015 3769 Zondag 

01-09-2015 29-02-2016 5123 Zondag 

01-09-2016 28-02-2017 4174 Zondag 

01-09-2017 28-02-2018 5171 Zondag 

01-09-2018 28-02-2019 3667 Zondag (pad gesloten 
tussen 20-11-2018 en 
20-01-2019) 

01-09-2019 28-02-2020 3767 Zondag 

01-09-2020 28-02-2021 12675 Zondag 

01-09-2021 28-02-2022 6769 Zondag 

13-09-2022 28-02-2023  Pad geopend op 13-09- 
2022 i.v.m. F1/DGP te 
Zandvoort 

  51405  

 

Gelukkig zien we in het jaar daarop dat het aantal weer wat naar het normale gemiddelde gaat. Wat 

ook opvalt, is de drukste dag van de week, de zondag. Die dag wordt jullie aanwezigheid dan ook 

zeer op prijs gesteld ● ●. 

Simone de Maat 

 

Goed gebruik van natuurbruggen Zuid-Kennemerland  
 

 

De Zeepoort, het ecoduct over de zeeweg, is in 2017 afgebouwd en geopend. Sinds die tijd 
maken vossen, marters, konijnen, muizen, rugstreeppadden en vele andere kleine dieren én 
planten gebruik van deze natuurlijke verbindingsweg. Een jaar 
geleden werd deze natuurbrug voor de tweede keer geopend, 
ditmaal voor de (grote) grazers. En die maken er goed gebruik 
van! 
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De natuurbrug is onderdeel van een groter plan van de provincie Nood-Holland, natuurbeheerders 
PWN, Waternet, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de gemeenten Zandvoort en 

Bloemendaal, ProRail en Nationaal Park Zuid-
Kennemerland om losse delen natuur in Zuid-
Kennemerland met elkaar te verbinden. Er zijn in vijf 
jaar tijd drie natuurbruggen aangelegd: Zeepoort, 
over de Zeeweg, Zandpoort, over de 
Zandvoortselaan en Duinpoort, over de spoorrails. 
Sinds die tijd worden deze bruggen goed gemonitord. 
Wie maakt gebruik van deze verbindingen en wat 
betekent dit voor het hele duinecosysteem? 

 Er zijn wildcamera’s geplaatst om te zien welke 
zoogdieren de brug oversteken, vrijwilligers 
monitoren dagvlinders, insecten, amfibieën en 
reptielen en er worden vegetatieopnames gemaakt. 
Al deze waarnemingen betekenen genetische 
uitwisseling tussen populaties aan weerszijden van 
de bruggen. Grote winst behaald dus!  

  
 Maar er is nog meer te winnen…. 
 

Als er één schaap over de dam is… 
Vanaf de realisatie van de bruggen zijn er vele 
kleine pootjes van insecten, hagedissen en kleine 
zoogdieren over de brug gegaan. Sinds vorig jaar zijn 
er ook grotere pootafdrukken te vinden want vanaf 

die tijd maakt de Kennemer Schaapskudde gebruik van de brug. De kudde graast in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland aan beide 
kanten van de Zeeweg voor 
Staatsbosbeheer en PWN. De herder 
brengt hen van de ene naar de 
andere kant, via de natuurbrug 
Zeepoort, over de Zeeweg. Veel 
veiliger en een natuurlijkere 
overgang, dan oversteken via de 
Zeeweg bij de stoplichten. En door 
deze tocht door het duin over de brug 
worden ook nog eens de corridors die 
aan de kant van Middenduin in het 
duin door Staatsbosbeheer zijn gecreëerd, opengehouden door vertrapping van schapenpootjes 
en het grazen onderweg 
. 
Schotse hooglanders en konikpaarden ook de brug over 

In maart was het zover. De groep Schotse 
hooglanders die sinds 2008 in Middenduin 
leeft, had de route over de zeeweg uit 
eigen beweging gevonden. Niet zo vreemd 
dat zij deze route ontdekten, want ze 
verbleven al geruimere tijd graag bij het 
(tijdelijke) raster van de natuurbrug 
Zeepoort. Dit raster heeft er lange tijd 
gestaan om de leeflaag van de natuurbrug 
tijd te geven sterk genoeg te worden om bij 
betreding door grotere dieren niet los te 

laten en weg te stuiven. Geweldig was het om te zien hoe de groep Schotse hooglanders het voor 
hen nieuwe terrein aan de andere kant van de Zeeweg verkenden. Soms zag je ze onderzoekend  
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rondlopen. Een andere keer zag ik ze even in paniek in de Kennemerduinen, toen ze een deel van 
de groep door een onverwachte gebeurtenis ‘kwijt waren’. Een aantal dieren was luid aan het 
loeien naar een ander deel van de groep. Nu zien we dat ze meer gewend zijn en rustiger gedrag 
vertonen. De ene keer worden ze waargenomen in de Kennemerduinen en de andere keer in 
Middenduin. 

 
De vijf konikpaarden van Middenduin vonden 3 juli de route naar de Kennemerduinen. Dit groepje 

dieren was op 10 februari in Middenduin losgelaten om de konikgroep die sinds 2005 in de 

 

Kennemerduinen loopt, te stimuleren de natuurbrug te gebruiken. Voor de ‘Middenduin-

konikpaarden’ werkt het. Ook hen zien we af en toe in beide terreinen hun weg zoeken en vinden. Nu 

is het ‘wachten’ op de koniks van de Kennemerduinen, én op de Schotse hooglanders. Ook zij gaan 

hopelijk in de toekomst de weg naar (én over!) de ‘Zeepoort’ natuurbrug vinden. 

Simone de Maat, 
boswachter PWN 

 

Dialoogdag 2022 
 

Op woensdag 30 november jl. was er weer de jaarlijkse dialoogdag voor groene vrijwilligers van de 

provincie Noord-Holland, onder auspiciën van IVN. Plaats van handeling dit jaar was het 

Provinciehuis tijdens het ochtendprogramma en de Kennemerduinen tijdens het middagprogramma. 

’s Ochtends werd in een aantal groepen aandacht geschonken aan en gediscussieerd over 

natuurgerelateerde onderwerpen met als deelnemers: 

- De vrijwilligers; 

- De politiek; 

- Beheerorganisaties. 

In het middagprogramma kon men in twee ronden kiezen uit: 

- Bezoek aan het voormalige waterwinterrein van PWN, inclusief een bezoek aan de prachtige 

watertoren; 

- Wandeling naar het wisent uitzichtpunt in het Middenduin; 
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- Vogels spotten; 

- Bezoek aan landgoed Elswout; 

- Workshop over kruiden; 

- Excursie waar met name aandacht werd geschonken aan het na-apen van de natuur door de 

mens (Biomimicry). 

 

De fietsexcursie naar overblijfselen van 

WO II kon helaas niet doorgaan door 

ziekte van de gids. 

De opkomst was zondermeer goed te 

noemen en het enthousiasme dat de 

deelnemers uitstraalden gaf aan dat de 

dag uitermate geslaagd is geweest. 

 

Jan Jaap Moerkerk 

 

 

 

Zwammen over houtzwammen 
 

De meeste zwammen hebben veel vocht en meestal ook wat warmte 

nodig om tot ontwikkeling van een vruchtlichaam te komen. Zoals de 

meesten van ons weten zit het grootste gedeelte van de zwam onder 

de grond in de vorm van mycelium ofwel zwamvlok. Wanneer het 

winter is en vriest blijven vaak alleen houtzwammen, die veel 

houtstof opnemen, voor ons over om te bewonderen. Zij onttrekken 

het benodigde water aan het hout waarop ze groeien. Ze starten 

vroeg en het begin van de vruchtlichamen is vaak al te zien in droge 

en natte zomers. Ook in drogere zomers groeien ze gestaag door.   

Het verschijnen van deze zwammen is meestal het begin van het 

einde van de boom waar ze in en op groeien. Meestal zijn deze 

bomen beschadigd en verzwakt door wegwerkzaamheden, 

ouderdom of slechte leefomstandigheden. Het is trouwens niet nodig 

om deze bomen meteen al om te zagen. Vooral als de zwammen wat 

hoger in de boom groeien kan het jaren duren voordat ze om moeten 

worden gezaagd.   

Er zijn soorten die éénjarig zijn, maar ook soorten die elk jaar een 

soort van jaarring maken en elk jaar groter worden. Tegenwoordig 

worden dode bomen, mits ze geen gevaar voor duingebruikers 

opleveren,  niet meteen weggehaald. Mooie voorbeelden van deze, 

in onze beleving, oerbossen zijn niet alleen op de Veluwe te vinden  

 

 

 

 

Foto: Mathilde Lawalata 

Porseleinzwam in beuk 
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maar ook in NPZK, 

Velsen Zuid en het 

NHD. Een aantal 

voorbeelden van deze 

soorten heb ik voor u 

op de kiek gezet.  

Verder zijn er 

tegenwoordig ook 

allerlei eetbare 

houtzwammen zelf op 

te kweken: 

 

 

 

https://sites.google.com/site/tuinvantoen/probeertuin/eetbare-houtzwammen-

kweken?pli=1  

 

Veel plezier, 

al moet ik er 

wel bij 

zeggen goed 

op te passen 

met het 

nuttigen van 

alcohol bij 

sommige 

soorten en 

bepaalde 

mensen zijn 

er allergisch 

voor.  

 

  

Hermine Smit  

Bron: 5-12-2022: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=14684  

 

Konijnenpilot NHD volop in de schijnwerpers  
In het Noordhollands Duinreservaat is PWN een pilot gestart 

waarmee ze meer konijnen terug wil brengen in het duin. 

Medewerkers boswachter Véronique van Meurs en ecoloog Myrthe 

Fonck zijn de trekkers van dit project, waarbij er in drie fases 

groepen van rond de tien wilde konijnen zijn uitgezet. De kans is 

groot dat je hier al iets over hebt gezien of gelezen, want Myrthe en 

Véronique hebben de afgelopen tijd in verschillende media tekst en 

uitleg gegeven over de konijnenpilot. Eind november werd de laatste 

groep konijnen uitgezet, waar het Jeugdjournaal een item van 

maakte.   

 

Berkenzwam 

Winterhoutzwammen 

https://sites.google.com/site/tuinvantoen/probeertuin/eetbare-houtzwammen-kweken?pli=1
https://sites.google.com/site/tuinvantoen/probeertuin/eetbare-houtzwammen-kweken?pli=1
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=14684
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Helaas gaat het niet goed met de 

konijnen in de 

duinen. De konijnenpopulatie is 

de afgelopen jaren snel 

afgenomen en in grote delen van 

het Noordhollands Duinreservaat 

is het diertje zelfs nagenoeg 

verdwenen. Dat is ontzettend 

jammer, want konijnen helpen 

door hun manier van grazen als 

geen ander bij het in stand 

houden van de unieke 

duinnatuur.    

 

Myxomatose  

Door de ziekte myxomatose 

hebben konijnen het sinds de 

jaren vijftig zwaar. Deze ziekte 

komt nog steeds voor en tegenwoordig overlijden ook 

veel konijnen aan het VHS-virus, dat – net als het 

coronavirus – steeds verandert. Door de afname van de konijnenpopulatie verandert het landschap 

snel, waardoor het ook voor konijnen ongeschikt is om in te overleven. De konijnen die PWN uitzet 

zijn gevaccineerd. Dat helpt tijdelijk, maar we hopen dat ze antistoffen opbouwen in de periode dat 

het vaccin bescherming biedt.  

Graafsporen, keutels en holletjes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Myrthe en Veronique in media-actie 

Konijnenholletjes 
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De wilde konijnen zijn afkomstig van de wildopvang uit Krommenie en Mijdrecht. Om ze de beste 

overlevingskansen te bieden, wennen ze eerst twee weken binnen een veilige omheining waar 

vossen, roofvogels en marters niet in kunnen. Op deze plek geven we ze nog voedsel en water. In de 

omgeving waar we ze vrijlaten, zorgen we voor schuilgelegenheid zoals burchten. Myrthe en 

Véronique zijn blij verrast met de resultaten van deze aanpak. Myrthe: “We zien graafsporen, keutels 

en in de holletjes die we al een beetje voor ze hadden gemaakt, zijn ze zelf verder gegaan. Er is dus 

duidelijk veel activiteit te zien, wat betekent dat ze het gebied aan het bewonen zijn.”  

Jarenlange voorbereiding  

Het vrijlaten van de konijnen in het duin is een echte mijlpaal voor Véronique en Myrthe. Hier ging 

jarenlange voorbereiding en onderzoek aan vooraf. Myrthe: “Zeven jaar geleden gingen we naar een 

nationaal park in Spanje waar ze konijnen hebben uitgezet. Ook zijn we in België en Noord-Frankrijk 

geweest en de methode die ze daar gebruiken, zoals de omheining, hebben we gekopieerd. 

Daarnaast hebben we meegewerkt aan een onderzoek naar het herstel van konijnenpopulaties in de 

Nederlandse kustduinen. De resultaten hiervan zijn begin dit jaar gepresenteerd en de ‘do’s and don 

t’s’ bij het uitzetten hebben we natuurlijk meegenomen.”  

Winterrust  

In totaal zijn 26 konijnen uitgezet in het duin. Myrthe: “Nu gaan we even in ‘winterrust’. Het wordt te 

koud om nog konijnen uit te zetten. Ze moeten namelijk wel de kans krijgen om een wintervacht op te 

bouwen. We volgen de resultaten van de pilot natuurlijk goed. En als er na een paar maanden 

zichtbaar resultaat is, willen we het project voortzetten.”  

Volop konijnennieuws  

Hieronder vind je een overzicht van het nieuws rondom de konijnenpilot.  
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• Hooggespannen verwachtingen bij uitzetproject duinkonijn; ’Overal waar een konijn graaft 
ontstaat een nieuw stukje natuur’ | Noordhollands Dagblad  

• Hoe meer konijnenkeutels per vierkante meter hoe beter; ’Altijd gefantaseerd over de terugkeer 
van het konijn in het duingebied’ | Noordhollands Dagblad  

• Wilde konijnen moeten populatie in de Noord-Hollandse duinen herstellen (nieuwsblik.nl)  

• PWN wil konijnen terug in de duinen en start pilot: "We geven ze een zachte landing" - NH 
Nieuws  

• PWN start konijnenpilot in duinreservaat: “We geven ze een zachte landing” 
(streekstadcentraal.nl)  

• Konijnen terug in de duinen (nos.nl)  

• Scheme to re-introduce wild rabbits hopping along in Castricum - DutchNews.nl  

• https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/a36b42e8-71c4-4800-b4f2-
435b2094ecda/2022-11-17-nos-radio-1-journaal (Fragment 1 rond 1 uur 54 minuten, fragment 2 rond 
2 uur 53 minuten)  

• https://jeugdjournaal.nl/uitzending/71049-avondjournaal.html (vanaf 06.15 minuten)  
  

Janneke van Beusekom,  

Medewerker MC Services  

 

Activiteiten in de bezoekerscentra 

Ouderwets gezellige winteractiviteiten bij 

bezoekerscentra De Hoep en De Schaapskooi in 

de Kerstvakantie! Kom je knutselen en luisteren 

naar het voorlezen bij de kerstboom, ga je kijken 

naar het poppentheater, of doe je samen mee 

aan het winterspel? Of misschien wel allemaal? 

Voor de grotere kinderen en volwassenen is er 

weer een fietsexcursie met de boswachter. In de 

winter is er ook veel te zien in het duin, en de 

boswachter vertelt over wat de dieren die je niet 

ziet doen om de winter door te komen. Geef je 

op, dan zien we je daar! Alle tijden en details 

vind je op www.pwn.nl/eropuit. 

Er is ook weer heel veel te doen in 

bezoekerscentrum De Kennemerduinen! Via de 

link kom je in het programma. Veel plezier! 

https://www.np-zuidkennemerland.nl/1407/doen/activiteitenkalender 

 

Varia 

Podcast Tierelier publiceert een special over de wisent 
Tierelier, de natuurpodcast van Zuid-Kennemerland, gepubliceerde op maandag 21 november een 

special over de wisenten in het Kraansvlak. 

IVNers Eric van Bakel en Ronald Cassee gingen op stap met boswachters Simone de Maat en Ruud 

Maaskant (PWN). Geholpen door de GPS-trackers van de wisenten was de kudde snel gevonden. In 

deze uitzending krijg je uitgebreide informatie over Europa’s grootste landdier. 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221028_49505042
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221028_49505042
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221028_56274587
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221028_56274587
https://nieuwsblik.nl/wilde-konijnen-moeten-populatie-in-de-noord-hollandse-duinen-herstellen/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/311264/pwn-wil-konijnen-terug-in-de-duinen-en-start-pilot-we-geven-ze-een-zachte-landing
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/311264/pwn-wil-konijnen-terug-in-de-duinen-en-start-pilot-we-geven-ze-een-zachte-landing
https://streekstadcentraal.nl/60124957-pwn-start-konijnenpilot-in-duinreservaat-we-geven-ze-een-zachte-landing?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://streekstadcentraal.nl/60124957-pwn-start-konijnenpilot-in-duinreservaat-we-geven-ze-een-zachte-landing?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://nos.nl/video/2453431-konijnen-terug-in-de-duinen
https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/scheme-to-re-introduce-wild-rabbits-hopping-along-in-castricum/
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/a36b42e8-71c4-4800-b4f2-435b2094ecda/2022-11-17-nos-radio-1-journaal
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/a36b42e8-71c4-4800-b4f2-435b2094ecda/2022-11-17-nos-radio-1-journaal
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/71049-avondjournaal.html
http://www.pwn.nl/eropuit
https://www.np-zuidkennemerland.nl/1407/doen/activiteitenkalender
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Tierelier is een samenwerking van IVN Zuid-Kennemerland, de Zandvoortpodcast, Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland, Thijsse’s Hof en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Wekelijks is er een 

nieuwe publicatie, waarbij thema’s en nieuws elkaar afwisselen. Tierelier wordt gepubliceerd op een 

aantal bekende streamingservers (waaronder Spotify) en is te benaderen via een aantal websites van 

de hierboven genoemde partners. 

• https://open.spotify.com/show/3suonzA4E2WNQxMNDkZynm? 

Duinwerkdagen op de zaterdag 

We zijn weer gestart met het organiseren van Duinwerkdagen op zaterdagen. Mocht je iemand weten 

die het leuk vindt om kennis te maken met vrijwilligerswerk in het Noordhollands Duinreservaat dan 

kan men zich aanmelden via bijgaande link https://www.pwn.nl/natuur/activiteiten 

Er worden ook nog duinwerkdagen georganiseerd in februari en maart, deze staan eerdaags op 

onze site. 

Voor het aanmelden van de Duinwerkdagen op zaterdagen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

kan men terecht op de site van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zie bijgaande link 

https://www.np-zuidkennemerland.nl/1407/doen/activiteitenkalender 

 

Werkzaamheden in de Hoeptuin 
        

Vanaf de kerstvakantie is de vernieuwde Hoeptuin weer helemaal 
open. In de nieuwe tuin liggen verschillende routes. Onderweg wandel 
je in korte tijd door alle soorten natuur die in het Noordhollands 
Duinreservaat te vinden zijn; van open duin tot natte valleien en bos. 
De beplanting in het ontwerp is zo gekozen dat er elk seizoen wel wat 
moois te zien is. 
 
De tuin wordt een heerlijke plek om in rust te genieten van de natuur, 
vogels te zien door de vogelkijkwand, of juist van alles te leren. Er 
worden zeven verschillende themagebieden ingericht waarbij je van 
alles leert over de natuur in het Noordhollands Duinreservaat. 
Hierdoor ontstaat voor elk wat wils; jong en oud wordt geprikkeld om 
zich te verwonderen over de natuur en op onderzoek uit te gaan.  
Alle nieuwe vernieuwde paden worden half-verhard en zullen hierdoor 
beter toegankelijk zijn voor iedereen. Achter de tuin ligt de 
lagergelegen natuur ijsbaan. De vernieuwde vlonder hiervan zal ook 
beter toegankelijk worden vanuit de tuin via een hellingbaan. 
 
De werkzaamheden worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. We 
gebruiken zoveel mogelijk duurzame materialen die lang meegaan en 
zo min mogelijk impact hebben op het milieu. Bijna alle 
werkzaamheden worden elektrisch uitgevoerd en dus zonder uitstoot 
van stikstof en CO2. Ook minimaliseren we zo de overlast en de 
impact van de werkzaamheden op het omliggende gebied. Helaas 
kunnen niet alle werkzaamheden zo gedaan worden zoals het kappen 
van bomen in verband met veiligheid en de aan- en afvoer van 
materialen.  
 
Annika Braakhuis, 
Medewerker MC Services 

 
 
 

https://open.spotify.com/show/3suonzA4E2WNQxMNDkZynm
https://www.pwn.nl/natuur/activiteiten
https://www.np-zuidkennemerland.nl/1407/doen/activiteitenkalender
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Gedicht 

Januari 1963 

Ik zal niet treuren om 

wat eens is geweest. 

Het is met een weemoed 

wanneer ik denk aan het feest 

wat ik voelde toen ik liep, 

samen met mijn vader. 

De schemering maakte lange 

schaduwen van de gewelfde bergen sneeuw, 

opgestoven door de harde oostenwind. 

Het droge ritselende riet en 

in de lucht een enkele meeuw, 

die net als wij de kou trotseerde. 

Ons kleine avontuur 

door de donkere stille polder. 

De wind was guur, 

ook achter de rug van mijn vader. 

Het leek een lange reis, van uren! 

Een lange fijne reis, over het ijs. 

Naar de buren. 

Marianne Snabilie 


