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Voorwoord 

Voorwoord 
In de laatste maand van dit jaar, waarin tijdens de voorgaande 

seizoenen-naast de coronacijfers- het ene temperatuurrecord 

na het andere werd geregistreerd, zijn we nu wederom in 

afwachting van nieuwe corona- en temperatuurcijfers. Mogelijk 

kan deze nieuwsbrief voor wat afleiding zorgen. 

Met ingang van deze Nieuwsbrief neemt Marianne Snabilie de 

opmaakwerkzaamheden over van Monique Verhaar, die heeft 

aangegeven zich graag op anderen dingen te gaan richten. Wij 

danken haar voor de jarenlange ondersteuning en wensen 

Marianne succes in haar nieuwe rol.  

Als gebruikelijk bevat de krant voor elk wat wils. Een 

compliment aan de medewerkers van bezoekerscentrum De 

Kennemerduinen, een protocol over wat wel en/of juist niet te 

doen in het kader van de vogelgriep en een coronafenomeen; 

de toegenomen drukte in de duinen. 

Ook deze keer een persoonlijk verhaal, nu van Sjaak de Wildt 

over zijn leven pre, tijdens en post PWN.  

Onderzoek komt aan de orde in een samenvatting van het 

langjarig keveronderzoek in het NHD van Henk de Bruin en 

naar dilemma’s die zich voordoen met zandverstuivingen in 

onze natuurgebieden van middelbare schoolleerlingen maar 

ook van twee masterstudenten Aardwetenschappen. 

Het terrein van de Kennemer ijsbaan wordt ook geschikt 

gemaakt als verblijf voor ijsvogels.  

Trekvogels worden belicht tot eind van dit jaar bij een 

tentoonstelling in De Hoep en in World Migratory Birdday. 

Tenslotte: De feestdagen zijn 

dit jaar een beetje anders dan 

gebruikelijk. Wacht daarom niet 

op bijzondere momenten maar 

maak momenten bijzonder! 

Fijne feestdagen, blijf gezond 

en veel leesplezier. 

 

Namens de redactie, 

Derk de Vries 

 

vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
Voorwoord ........................... 1 

Controle! ............................ 2 

PWN-protocol Vogelgriep 2 

Meer drukte in de duinen 

tijdens de 

Coronapandemie .............. 3 

Interview Sjaak de Wildt 5 

In verbinding met de duin 

(kevers)   ............................ 7 

Leerlingen denken “Out of 

the box” ........................... 10 

Een ijsvogelwand in de 

Kennemer IJsbaan ......... 13 

World Migratory birdday

 ........................................... 16 

Nut van begrazing ......... 19 

Verhuizing schaapskudde

 ........................................... 21 

Wisent gezenderd met 

slimme halsband ............ 22 

Van smalle greppel naar 

natuurlijke waterloop .... 24 

Varia ................................. 25 

Winterlicht ....................... 27 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl
https://pwnkia.sharepoint.com/sites/NR_NieuwsbriefVrijwilligers/Gedeelde%20%20documenten/%23Sjabloon/Nieuwsbrief%20winter%202020.docx#_Toc58510096


 
 

Page 2 of 27 
 

 
 

 

 

We werken veilig, of we werken niet! 

Controle! 
 
Op 6 oktober heeft het Bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen bezoek gekregen van 
handhaving omtrent de corona maatregelen. 
Ze wilden graag weten hoe men de 
coronaregels hanteerden en hoe het publiek 
hierop reageert. Medewerkers van het 
Bezoekerscentrum kregen complimenten 
over onze aanpak in de waarborging van de 
veiligheid van onze bezoekers en 
medewerkers! 

Erica Gijzen  

 

PWN-protocol Vogelgriep  
Versie 25 november 2020 

Introductie 

Momenteel is er een uitbraak van het hoog 

pathogene vogelgriep (HPAI) van het type H5N8 

in Nederland. Op allerlei plekken worden dode 

watervogels gevonden en ook in de omgeving 

van PWN-beheergebied zijn watervogels met 

vogelgriep gevonden (begin november 2020). 

Mogelijk dat ook tijdens toezicht of 

werkzaamheden in PWN-terreinen dode vogels 

worden aangetroffen (Andijk, infiltratiegebieden, 

overige natte gebieden en plassen in de duinen). Dit protocol geeft aan wat dan de handelswijze is en 

waar deze vondsten te melden. 

Voorzorg  

Omdat via vogelpoep het virus gemakkelijk wordt verspreid, staan hieronder een aantal tips die 

verspreiding kunnen voorkomen: 

• Loop niet door gebieden waar watervogels (met name ganzen, eenden, zwanen) zijn; 

• Loop of rij niet in poep van watervogels, dus ook niet parkeren in bermen op plekken waar de 

watervogels zijn. Hierbij geldt dus extra voorzichtigheid bij toezicht in de infiltratiegebieden of 

werkzaamheden in Andijk (met name op de dijken rond de spaarbekkens); 

• Raak dode dieren niet aan en al helemaal niet met blote handen. 

Dode watervogels melden buiten drinkwatergebied  

Op allerlei plekken kunnen dode en stervende (deze dieren hebben diarree, zijn snotterig en/of 

maken schokkerige bewegingen) watervogels worden gevonden. Mocht je zelf zulke vogels 

aantreffen, dan is het is erg belangrijk om deze vogels te melden, zodat ze onderzocht kunnen 

worden op vogelgriep en kunnen worden verwijderd.   
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Breng als eerste de boswachters op de hoogte en stem af hoe verder te handelen. 

Dit geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers van de bezoekerscentra die meldingen krijgen van 

stervende of dode vogels in het duinterrein. Als bezoekers zich al met dode of zieke watervogels in 

het bezoekerscentrum melden: gebruik bovenstaande handleiding voor het hanteren en opruimen van  

het slachtoffer en laat de bezoekers zich grondig desinfecteren. Ga na waar de vogel is gevonden en 

informeer de dienstdoende boswachter. 

Het melden van dode vogels kan via de websites van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre. Op 

de website van Sovon is ook een schematisch overzicht opgenomen waar staat welke vogels waar 

kunnen worden gemeld en bij wie je moet zijn voor het laten opruimen van dode vogels. Als er drie of 

meer watervogels op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk 

Meldpunt Dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88. Op de website van de 

NVWA is ook meer informatie over vogelgriep te vinden. 

Voor het laten weghalen van deze vogels kan contact worden opgenomen met de dierenambulance. 

Voor NPZK: Dierenambulance Noord-Holland Zuid: 088-811 3680 (24 u/d) of Regionale 

Dierenambulance: 023-533 4323 (van 8.00 - 18.00 u). Voor NHD: Dierenambulance Noord-

Kennemerland: 088 - 811 3750. 

Communicatie 

• Bezoekers worden niet op voorhand over vogelgriep geïnformeerd, maar alleen als er 

daadwerkelijk sprake is van (een toename van) dode vogels in een bepaald gebied. 

• Strekking van de boodschap is kort maar krachtig: raak de vogels niet aan en meld dode 

vogels conform de algemeen geldende richtlijnen. Zie voor meer informatie het bericht over 

vogelgriep op de website van Sovon. 

Dick Groenendijk, 

Senior Adviseur NR 

Meer drukte in de duinen tijdens de Coronapandemie 
 

“Dringende oproep kom niet naar de duinen! Het is een mooi en zonnig weekend, maar blijf thuis.” 

Deze krankzinnige, maar noodzakelijk oproep hebben we allemaal meegemaakt. Het was een 

@PWNwaternatuur oproep vanwege de drukte in de duinen tijdens het prachtige zonnige weer dit 

voorjaar. De coronapandemie veranderde het duin. Voorgoed? 

Veel nieuwe bezoekers: duin of stadspark? 

Het begon met de persconferentie van Rutte op 12 maart. Op 13 maart werkte ik al thuis, zoals 

geadviseerd door ons eigen PWN-Pandemieteam. Op 25 mei sprak de NOS van de zonnigste 

meteorologische lente sinds de metingen. Natuur was in het nieuws. Overal gingen super veel 

mensen de natuur in, aangetrokken door het zonnige weer of omdat er niet veel anders te doen was. 

In de duinen ontstond een zomerse drukte, compleet met 

feestende jongeren en veel nieuwe bezoekers die meer het 

gevoel leken te hebben naar een stadspark te gaan dan 

naar een kwetsbaar natuurgebied. Zij liepen overal, hielden 

survivaltochten met het gezin, soms zelfs barbecues. 

Natuurkenners zagen - met tranen in de ogen - 

broedvogels verstoord en mosvegetaties vertrapt. 

Boswachters hadden hun handen vol aan het zijn van 

gastheer/-vrouw, het (soms) uitdelen van boetes en het 

draaien van dag- en avonddiensten.  

 

 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/meld-dode-watervogels-verband-met-vogelgriep
https://www.dwhc.nl/
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Handleidingen/DodeVogelGevonden_GeefHetDoor.pdf
https://www.nvwa.nl/
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/meld-dode-watervogels-verband-met-vogelgriep
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Zoneren met zwemmen 

Terugkijkend is het zomerseizoen al in april begonnen. In Zuid-Kennemerland zijn de zwemvijvers 

’t Wed en de Oosterplas op last van de veiligheidsregio drie weken gesloten geweest omdat de 1,5 

meter niet gewaarborgd kon worden bij de verwachte drukte. De parkeercapaciteit werd op 50% 

gezet. De consequentie bleek dat mensen elders in het gebied op zoek gingen naar water en strand. 

Zij vonden dit in vochtige duinvalleien met open water, plantten er hun parasol en stoeltjes en gingen 

vrolijk scheppen. Dit dreef ons bijna tot waanzin en daarom zijn, niet wetende of het zou werken, toen 

de zwemvijvers weer geopend. Alsof een ballon leegliep ging het gros van de families weer naar 

’t Wed en de Oosterplas. Deze les in zoneringsmaatregelen zullen we nooit meer vergeten! 

Dubbel zomerseizoen 

Het overleg met de veiligheidsregio verliep steeds professioneler en het gebeurde niet nogmaals dat 

de Zeeweg naar Castricum aan Zee ter hoogte van de Van Oldeborghweg werd afgesloten, zodat 

men het duin in verdween op weg naar het strand, maar bij de rotonde van Bakkum. In het NHD was 

het na 1 juni echt weer wat rustiger. De zomervakantie periode was 

er absoluut één van flinke zomerdrukte. Tenminste, dit vonden de 

boswachters die al jaren bij PWN werken; veel nieuwe boswachters 

dachten er anders over. In Zuid-Kennemerland liep de eerste 

coronaperiode van het voorjaar direct over in het Zuidse zomer-

seizoen. Deze wordt daar ingeluid door eindexamen jongeren die 

traditiegetrouw ’t Wed als hun feestterrein zien – en dan dit jaar nog 

wat extra!! Hoofddoel van de boswachters voor corona-

zomerperiode was de versterkte muziek van deze groep sterk terug 

te brengen. Ook is er een afvalcampagne gehouden met olijke 

boswachters op de afvalbakken. Desalniettemin werden daags 

pick-ups vol ellende afgevoerd! 

Lusten en lasten uit balans 

Na de zomer leek het bezoek weer ongeveer terug bij normaal. De terreinbeherende organisaties van 

Noord-Holland (TBO’s) hebben hun ervaringen met bezoek van hun gebieden in de coronatijd bondig 

geïnventariseerd in de notitie ‘Lusten en lasten in tijden van corona’. De grote lijn is dat het overal erg 

druk is geweest in de natuur- en recreatiegebieden van Noord-Holland, in NH-Zuid wat drukker dan in 

NH-Noord. De beheerders vinden het een mooi gegeven dat hun terreinen ten tijde van corona veel 

hebben betekend voor zo veel mensen. Zij hebben echter wel hun handen vol gehad en extra kosten 

gemaakt om de enorme bezoekersstromen in goede banen te leiden en vinden dat de lusten en 

lasten erg uit balans waren. Zij hebben de provincie hierover een brief gestuurd en hopen dat deze 

kan zorgen voor meer recreatiemogelijkheden en wil bijdragen in verhoogde beheerkosten. 

Drukte for ever? 

In oktober zijn we weer in een gedeeltelijke lockdown gegaan. En weer werd het erg druk. De kleine 

speelplaats bij BC De Kennemerduinen was opnieuw afgeladen. In de Kennemerduinen kwamen 

weer meer en meer sporters. Op zaterdag 7 november draaide Zuid-Kennemerland met betaald 

parkeren net zoveel als een drukke zomerdag.  

In het voorjaar waren de opbrengsten, ondanks de beperkt opengestelde parkeerplaatsen, ook al 

25% hoger dan anders. Dit is natuurlijk mooi meegenomen, maar meer dan ooit realiseren wij ons wat 

grote drukte betekent voor het duin en voor de beleving van bezoekers. Voor Zuid-Kennemerland is 

er al een visie Duurzame Recreatie en Toerisme die aangeeft dat wij de verwachte, sterke groei in 

bezoekers niet in ons eentje kunnen opvangen maar graag willen samenwerken om de bezoekers te 

spreiden over de groengebieden in de regio. Dit om het recreatief gebruik in de duinen duurzaam te 

laten passen bij de ecologische draagkracht van het gebied. Voor het NHD zijn we hier ook mee 

bezig. Ook gaan we nog een onderzoekje doen naar de beleving van bezoekers ten tijde van corona,  
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zowel de beleving van vaste bezoekers als nieuwe bezoekers. Zo hopen we veel te leren van deze 

bijzondere tijd en ons goed voor te bereiden op de toekomst. 

Marieke Kuipers, 

senior-adviseur Recreatie  

Interview Sjaak de Wildt 
 

Sjaak de Wildt, Medewerker NRO (Natuur Recreatie en Onderhoud) gaat op 15 april 2021 met 

pensioen en neemt in deze resterende maanden zijn vrije dagen op.  

Hij staat bij zijn collega’s bekend als een man van weinig woorden en van vele daden. Een mooi 

moment om hem, voordat hij PWN definitief verlaat, eens aan het woord te laten. Na wat moeite wist 

ik hem te strikken want a: Sjaak is nog weinig op de zaak en b: Sjaak heeft het drukker dan ooit. 

Hoe ben je bij PWN terechtgekomen Sjaak? 

‘Ik was eerst bloemenverkoper en mijn toenmalige baas had mij besodemieterd. Dus zocht ik naar 

iets anders en toen kwam PWN in het vizier. Aangezien ik niet zo goed was met de computer heb ik 

met de hulp van mijn vrouw Corine een brief geschreven. Ik mocht op gesprek komen bij een 

commissie van zes mensen, waaronder twee NRO-leden. Op een gegeven moment kreeg ik een 

stomme vraag voorgeschoteld, waarop ik uiteraard een stom antwoord gaf. Daarop kregen twee 

collega’s ruzie over de vraagstelling. Toen dacht ik: “Oh, jee, nou kan ik het vergeten”, maar 

uiteindelijk kwam het goed en ben ik door Cor Mooij aangenomen op 1 juli 1985. Dit heeft mijn leven 

totaal veranderd. Oorspronkelijk zou ik samen met mijn broer het boerenbedrijf van mijn vader 

overnemen, maar de melkheffing gooide roet in het eten. Mijn broer had er meer oren naar dus is hij 

alleen verder gegaan met het bedrijf.’  

Sjaak ging de volgende vier jaar naar Arnhem om het vak van boswachter te leren. Gelukkig slaagde 

hij later ook voor de BOA-cursus al vond hij dat wel het moeilijkste wat hij ooit gedaan heeft.  

Sjaak is meer een man van de praktijk en doet zijn werk op geheel eigen wijze. Hij houdt van 

economisch werken. Nadat hij 17 jaar als boswachter had gewerkt maakte hij de overstap naar het 

onderhoud. Dat was wederom een goede keuze want het gezin was inmiddels uitgebreid met drie 

kleine kinderen en zijn vrouw werkte in de verpleging. Dat betekende voor beiden weekenddiensten 

draaien en dat maakte de organisatie van het huishouden lastig. Ook zagen ze elkaar toen niet vaak 

meer. Door de overstap naar groen onderhoud kon hij de kinderen goed opvangen. 

Nu werkt hij nog een dag in de week met vrijwilligers in het onderhoud. Je ziet hem voornamelijk in en 

rond Bergen in de weer met bos en heide. 

Wat doen jullie zoal aan onderhoudswerk? 

‘Amerikaanse Vogelkers verwijderen, dennetjes trekken in heidevelden, krentenboompjes eruit halen, 

Amerikaanse eiken ringen en de uitlopers eraf tikken, paden opsnoeien en dode takken verwijderen, 

brandgangen opsnoeien en verwijden, paardenpaden onderhouden en op de bovenpaden glas 

opsporen en verwijderen etc.’ ‘Dat glas is afkomstig uit huisvuil waarmee de paden toentertijd werden 

verhard’, verduidelijkt hij. Hij vindt het werken met vrijwilligers heel erg leuk. ‘Het is een groep mensen 

met heel verschillende achtergronden: de functies variëren van schoolmeester tot accountant, maar 

toch is de groep een eenheid en de praatjes en het samen een koppie doen zijn altijd erg gezellig. Ik 

doe altijd met boswachter Natasja Nachbar een rondje en zij vertelt mij wat er moet gebeuren. Ik zorg 

dat het in orde komt, ook als ik op vakantie ga. Ik zorg dat de keet op zijn plek komt, instrueer de 

vrijwilligers over de te realiseren werkzaamheden en vraag collega’s Frank Wezenaar en Rob de 

Waard om de koffie en het water te verzorgen. Met deze collega’s heb ik een goede band; we hebben 

aan een half woord of één blik genoeg. Ik kan met ze lezen en schrijven.’ 

Met welk dier heb jij wat? 

‘Met de Schotse Hooglanders, die zijn lekker ruig en hebben een eigen wil. Laatst was ik in het  
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Engelse veld en daar liepen een paar koeien, waarvan de kalveren weg moesten. Toen 

voorbijgangers mij vroegen waar de kalveren naar toegingen vertelde ik ze dat ze op wintersport 

gingen. Dat vonden ze zeer interessant. Natuurlijk gingen ze naar het slachthuis en vandaar naar de 

koelcel dus in feite was de wintersport niet gelogen….. 

Ooit was er een keer een stier die moest worden weggevangen. De stier en ik hadden een kijkje op 

elkaar. Toen de stier in de vangkast was beland werd hij zo kwaad dat hij hard op mij af kwam hollen. 

Ik maakte dat ik snel achter het hek kwam. De stier ramde het hek zo hard dat het 1,5 meter 

opgeschoven werd. Vlug werd het hek hoger gemaakt want deze beesten kunnen ook hoog springen. 

Maar hoger dan 1,80 meter komen ze niet.’ 

Heb jij nog last van de gevolgen van de Coronapandemie? 

‘In de uitvoering van het onderhoudswerk houden we nu natuurlijk meer afstand van elkaar. 

Helaas raakte mijn vrouw, die als IC-verpleegkundige werkt, besmet en toen moesten wij 10 dagen in 

quarantaine. Ook mijn zoon Ferdinand, die zijn been gebroken had en door ons verzorgd werd, moest 

in quarantaine. Dat was wel vervelend, maar ik ben wel af en toe naar buiten in de volkstuin geweest 

en heb flink afstand gehouden van andere mensen.’ 

Wat voor hobby’s heb je? 

Ik heb een volkstuin, ik wandel, ik haal mijn vier kleinkinderen uit school (want mijn kinderen werken 

allebei) en ik wandel regelmatig met de buurman - die de 

ziekte van Parkinson heeft - om zijn vrouw te ontlasten. 

Daarnaast kook ik graag. Het meest houd ik van 

zomergroenten. Ik probeer ook wel eens wat anders te 

telen. Zo heb ik dit jaar palmkool op de tuin en laatst had ik 

zoveel pompoenen geoogst dat ik het merendeel naar de 

voedselbank heb gebracht. Ze waren er erg blij mee. 

Ik zit daarnaast ook in het bestuur van de volkstuin en ik 

ben dan soms een harde: ja is ja en nee is nee.’   

Het is wel duidelijk: Sjaak verveelt zich na zijn pensionering 

niet! Een sociale man met een groot hart. Hij spreekt de 

wens uit voorlopig door te mogen gaan om op de 

donderdagen vrijwilligers bij PWN te begeleiden. Hoewel 

zijn collega’s en PWN hem gaan missen, komt aan alles 

eens een eind.  

Ik bedank hem hartelijk voor zijn tijd en vraag hem of hij op 

de foto wil. Nee, dat wil hij liever niet. Wel heeft hij een 

mooie foto van een Hooglander, gemaakt door zijn zoon 

Ferdinand, die hij graag met ons wil delen.  

Het ga je goed Sjaak de Wildt! 

Hermine Smit 
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In verbinding met de duin (kevers)    
 

Samenvatting van het Eindrapport Ecologisch keveronderzoek 2012 t/m 2019 in het 

NHD van Henk J. de Bruijn.  

Henk de Bruijn doet al jaren onderzoek naar het wel en wee van 

allerhande keversoorten in het NHD.  

  

In deze Nieuwsbrief geven we een verkorte samenvatting weer van zijn 

eindrapport. Indien u het hele rapport wilt lezen, dan kunt u dat doen via 

bijgaande link 
 

Henk maakt voor zijn onderzoek gebruik 

van (lege) yoghurtbekers. Van maart tot oktober staan er op elk van de 

20 duinplekken vijf  gerecyclede yoghurtbekers ingegraven. En elke 

week worden de bekers twee dagen lang gecontroleerd, de vangsten 

genoteerd en weer vrijgelaten, op de niet zomaar herkenbare soorten 

na. Die worden meegenomen naar huis en worden onder het binoculair onderzocht en op naam 

gebracht. De niet gedetermineerde exemplaren gaan naar Bas Drost, een topper in 

keverdeterminatie   

Die vangbekers bevatten van alles: die pissebedden, mieren, spinnen, mijten, springstaarten en o ja 

ook kevertjes.  

Het legen van een beker in de kijk bak is iedere keer 

weer een spannende aangelegenheid. Wat is de 

vangst deze keer? Elke week verschuift in zo’n 

duintype de samenstelling van de 

vangst in soorten en in aantallen: De uniekheid en 

de soortenvariatie (diversiteit) van 

elke plek piekt eerst en zakt later weer in. Er is geen 

sprake van een vaste soortenrijkdom in zo’n 

duintype.   

 

Het maakt processen zichtbaar van veranderingen door voorjaar, zomer en najaar heen, van de 

gevolgen van gematigd of extreem weer (stormwind, hitte en kou, regen of droogte). Tevens laat het 

de ontwikkelingsprocessen bij keversoorten zelf zien, met grote verschillen in het tempo en de 

seizoenperioden van de ontwikkelingsstadia.  

 

 

 

 

 

 

https://eco-on-site.nl/mirrors/pwn-puur-natuur/pdfs/Bruijn_%202017_ecologisch_onderzoek_2016_naar_kevers_in_de_Zuidernollen_NHD_rap.pdf
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Er is een duidelijk verschil in keverbevolking in het 

zogenaamde dikke, dunne en niet overstoven 

grasduin. Dat geeft de waarde aan van 

zo’n duinplek voor de (bodem)fauna: Specialisten 

zijn trouw aan hun eigen duinplekje en de planten 

daarin. Deze stenotopen zijn de beste 

gidsen, indicatoren, voor de waarde van zo’n 

duinplek. Andere kevers, eurytopen, komen in 

meer duintypen voor.  

Maar omdat sommige duinplekken zo extreem zijn 

geven de kevers in het onderzoek altijd de grenzen 

van hun leefomgeving aan.   

En door grotere aantallen vertellen ze waar zij (en met name hun larven) echt thuishoren.  

 
De lange kustlijn van de stuivende zeereep met 

kale zandvlekken tussen de helmpollen is een uniek 

woestijnlint met het kalkrijke zand uit de bergen 

via Rijn en Oer-IJ naar zee en duin. Het herbergt 

bijzondere kevergeslachten uit zuidelijker streken 

rond de Middellandse Zee.   

Voor sommige soorten is het zelfs een trekroute 

naar Nederland. De larven duiken onder in koelere 

zandlagen tussen helm-wortels waar zij eten van de 

vitale wortelpunten, rijk aan voedingstoffen.   

De bloei van hoge gele composieten als melkdistel, havikskruid en echt bitterkruid trekt vanaf juni 

fraaie bloembezoekers, waaronder de nodige kevers. 

Bloembezoeker Cordylepheris viridis: niet 

alg. (4-6 mm) (foto uk beetles) 

Keversoorten van (over)stuivend 

grasduin verplaatsen zich bij hitte en 

ook wel aan het einde van hun actieve 

adulte periode naar (vlier)struweel-op-

zand. Als de oostenwind kevers op 

vleugels uit grasduin en oevers naar de 

zeereep blaast komen er vooral veel 

mini-kort-schildjes in dat 

vliertakkenscherm terecht. 
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Door de herintroductie van stuivende duinen 

blijken deze vrij zeldzame soorten 

algemener voor te komen, zoals de  
Brede duinkruiper Harpalus servus: vrij 

zeldzaam, (7-9,5 mm)  

Een matige zandoverstuiving tot 5 

cm/jaar bedekt meer en meer, 

vaak vleksgewijs, de oude onderliggende 

laag van humeus zand waarin meerjarige 

planten wortelen: grassen, rozetten en 

laagblijvende kruiden. Bij hen voegen zich 

interessante wortel-, blad- 

en bloembezoekende kever-soorten:   

Larven van kniptorren en zwartlijven vreten graag niet te diep van verse graswortels in het snel 

opwarmende humuszand. Dan gaat hun ontwikkeling sneller dan in een gesloten graslaag op 

vochtige, koele zwarte humus.  In niet overstoven, vaak ouder dus humeuzer en kalkarmer grasduin 

groeit meer mos en schapengras met geel walstro en grote tijm.   

In het vroege voorjaar krioelt het tussen het groen 

van de mijten, springstaarten, spinnetjes. Volop eten 

voor net ontwaakte, hier overwinterende, kortschild- 

en loopkevertjes.   

Maar in juni en juli raken de vangpotten in het, dan 

uitgedroogde gelig, grasduin vrijwel leeg.   

  

  

Alleen de mest van paarden en Schotse 

hooglanders zorgt al 

voor een soortenrijkdom van 17 soorten 

kevers: 4 kortschilden, 5 bladsprieten, 1 

mestkever, 3 spiegelkevers en 1 spinnende 

waterkever, 1 kerkhofkever (nieuw voor NH na 

1967), 1 veervleugelkever en 1 harige 

schimmelkever (totaal nieuw voor NH).    

Zij blijven actief in en onder de verharde koek van de mestballen en bij vochtige poel-oevers.    

Het gehele rapport bevat nog veel meer interessante gegevens en eens te meer wordt bewezen hoe 

rijk onze duingebieden eigenlijk zijn.  

Dank aan Henk de Bruin dat we uit zijn omvangrijke onderzoekresultaten mochten putten.  

  
Jan Jaap Moerkerk   
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Leerlingen denken “Out of the box”  

  

Dilemma box: ‘Leerlingen beheersen de kunst van out-of-the-box-denken’  

  

Het is zo langzamerhand doorgedrongen tot ieder weldenkend mens. Door klimaatveranderingen 

stijgt de waterspiegel. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden genomen. Niet alleen door 

dijkverzwaring, maar ook door te investeren in de kwaliteit van de duinen. Duinen spelen van oudsher 

een belangrijke rol om het land te beveiligen tegen overstromingen. Diezelfde duinen spelen ook een 

belangrijke rol bij de waterwinning. Zoals wij weten is PWN  niet alleen een drinkwaterbedrijf maar 

ook terreinbeheerder van het duinlandschap. Er zijn daardoor voor PWN meerdere belangen.   

 Onneembare vestingen  

“Om duinversterking te creëren zijn in het gebied kerven gemaakt waardoor duinen weer zijn gaan 

stuiven. Het blijkt fantastisch te werken. De duinen worden hoger en steviger. Ze raken beter 

opgewassen tegen hun taak. Een prachtige ontwikkeling voor de veiligheid van het land. Je zou 

denken: klaar is Kees. Probleem opgelost.  

De praktijk is echter weerbarstiger. Het ene probleem wordt opgelost, maar daarvoor in de plaats 

dient zich een nieuw probleem aan. Doordat het zand veel meer stuift dan voorheen, worden 

fietspaden soms onneembare vestingen. Bovendien zijn stuivende duinen ook niet altijd goed voor de 

natuur omdat diversiteit belangrijk is voor de biodiversiteit. Wat nu?” 

  
 

  
Zie hier een sprekend dilemma. De belangen tussen 

mens, water en natuur gaan schuren. Het is een groot 

vraagstuk waar PWN zich het hoofd over buigt. Het is 

duidelijk dat een organisatie als PWN door onder meer 

de klimaatverandering voortdurend moet innoveren.  

  

Maar 

nu heeft PWN-hulp gekregen. Met de Dilemma-

box van Stichting Tijdgeest* denken jongeren 

van het Ichthus lyceum in Driehuis mee over 

een oplossing voor het prangende probleem.  

Het Ichthus Lyceum ging dit jaar de uitdaging 

aan om in de klassen VWO 2 en Havo 2, tijdens    

de lessen van O&O (onderzoeken en ontwerpen), een aantal oplossingen te zoeken voor een drietal 

knelpunten in de Kennemerduinen.  

1. Onderstuiven van het fietspad bij strandslag Kattendel;  
2. Vol stuiven van de fietsenstalling bij restaurant Parnassia;  

3. Strandovergang bij camping de Lakens.  

De leerlingen werkten in groepjes van drie of vier en konden zelf hun eigen onderwerp uitzoeken. Na 

een korte uitleg, die werd gegeven in BC De Kennemerduinen, gingen ze op pad om hun onderwerp 

te bekijken, fotograferen, in te meten, etc. Met die kennis op zak startte het ontwikkelen van ideeën 

en het en het verder uitwerken ervan. Sommige groepjes hadden meer dan één idee. 
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Tijdens een evaluatie met een PWN-expert is aan de leerlingen nog een aantal tips gegeven 

om bijvoorbeeld hun idee aan te vullen, te wijzigen of helemaal over boord te gooien. Het was leuk 

om te zien dat er voor hetzelfde dilemma soms totaal verschillende plannen waren bedacht en 

ontwikkeld. Tijdens deze sessie werd aan de leerlingen duidelijk gemaakt, dat geen enkel 

idee fout was. Sommige ideeën waren wellicht niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar 

maar de creativiteit is zeker gewaardeerd.  

 Eind oktober was het moment aangebroken om de eindresultaten te presenteren aan een 

afvaardiging van PWN en Stichting Tijdgeest. Best spannend natuurlijk om ineens voor “de 

opdrachtgever” je verhaal te moeten doen.  

De meeste leerlingen hadden het probleem van het fietspad bij Kattendel gekozen als onderwerp.   

De wijze waarop de groepjes hun onderzoek hadden aangepakt en uitgewerkt was echter heel 

verschillend. Sommigen hadden alles tot in detail uitgewerkt, hoogtes van de omringende duintoppen 

in kaart gebracht en soms zelfs helmgras in de maquette verwerkt. Ook kantelende rijplaten waarmee 

het zand kon worden verwijderd, overkappingen en schuiven om zand te verwijderen passeerden de 

revue. De leerlingen moesten daarbij ook nog met andere dingen rekening houden: Paste het in 

het Pakket van Eisen, liepen de kosten niet uit de hand, was het duurzaam en hadden de grote 

grazers geen last van het ontwerp? Was het gebruikersvriendelijk voor de bezoeker en kan de 

natuurliefhebber er ook mee leven? Een totaalplaatje was vaak in de ontwerpen meegenomen 

Enkele voorbeelden:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overkapping van fietspad bij Kattendel inclusief 
verlichting in de tunnel.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Strandovergang plus rijweg bij camping de Lakens volledig 
overbruggen en voorzien van een zand doorlatend loopvlak.  
 
 



 
 

Page 12 of 27 
 

 
 

  
 

 

  
Wand van stro aan de zeezijde en let op de veeg machine die het eventuele zand moet verwijderen.  

 
Samenvattend: een heel leuk project, waar (en dat is het belangrijkste) de leerlingen op diverse 
onderdelen veel van hebben geleerd.  
Leerlingen die zichtbaar op de foto zijn, hebben toestemming voor publicatie gegeven.  

  
Foto’s: Erica Gijzen, Monique van Zelst en Imreël van der Sloot.  
  
Jan Jaap Moerkerk   
  
* Stichting Tijdgeest ontwerpt aanstekelijke en innovatieve educatieve projecten in nauwe 
samenwerking met scholen, partners en opdrachtgevers en betrekt jongeren bij ontwikkelingen in hun 
eigen leefwereld. Alle opdrachten worden gekoppeld aan herkenbare elementen in hun directe 
leefomgeving. De Dilemmabox is een nieuwe tool van Stichting Tijdgeest. Met een geavanceerde 
online webapplicatie biedt Tijdgeest een effectief instrument voor leerkrachten om leerstof van 
verschillende vakgebieden te betrekken bij een opdracht. Leerlingen werken in teams en worden 
begeleid door vakdocenten. Bovendien staat achter de schermen een team van specialisten van 
PWN klaar om vragen te beantwoorden tijdens de projectperiode.   

 
Zand, heel veel zand 
 
Zand en duinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen zand, geen duinen. We weten 

allemaal dat de afgelopen decennia veel in het duin is veranderd. Soms ten goede, maar niet alles 

was even positief. Gelukkig is er de laatste jaren “veel beweging in het zand” gekomen. Zowel in 

Noord als in Zuid zijn kerven in de zeereep gemaakt met als doel het zand van het strand weer naar 

het achterliggende duingebied te transporteren. Als leek lijkt zand wellicht niet heel boeiend. Niets is 

echter minder waar. 

Enige tijd geleden verscheen het volgende bericht van PWN: 

Deze zomer gaan masterstudenten Aardwetenschappen, Job de Wit en Loes Glorie, van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam, een sedimentologisch onderzoeksproject beginnen aan het duinzand in en 

achter de zeereep van Heemskerk en Bloemendaal. 
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Bij Heemskerk ligt de focus van het onderzoek op 

de natuurlijk uitgestoven kerf ten noorden van de 

strandopgang van Heemskerk. Deze kerf is, nadat 

geen helmgras meer werd aangeplant, door de wind 

geërodeerd tot de kerf die nu zichtbaar is. In de 

zeereep van Bloemendaal is gekozen voor de 

noordelijkste van de vijf gegraven kerven in de 

Noordwest Natuurkern. 

 
Loes en Job studeren Aardwetenschappen en in het 

kader van hun masterstudie hebben zij zich beiden 

“gestort” op de aspecten van eolisch (= door de 

wind verplaatst) zand in de breedste zin van het 

woord. 

Zand heeft veel aspecten, niet alleen de fysische, maar ook de chemische kant is belangrijk. 
Is de korrel rond of plat, wat is de grootte van de korrel en wat is de chemische samenstelling? Hoe 

ver wordt welke korrel het duin ingeblazen en hoe gebeurt dat? Wat is het effect van de wind in zijn 

totaliteit? Sommige korrels worden soms wel over een afstand van een paar honderd meter door de 

lucht verplaatst. Andere korrels verplaatsen zich al rollend en stuiterend. Dit onderzoek moet onder 

andere uitwijzen welke korrels zich op welke manier verplaatsen.  Wie wel eens een kijkje heeft 

genomen in de te onderzoeken gebieden, heeft ongetwijfeld geconstateerd dat er in die gebieden een 

enorme dynamiek heerst.  

Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende manieren van transport gaan Loes en Job 

tijdens hun onderzoek verschillende analyses op het zand loslaten. Wat is er bijvoorbeeld voor 

verschil te ontdekken tussen het strandzand en het zand verderop in het duingebied? Hoeveel kalk 

bevat een bepaalde korrel? 

Zij hebben grondmonsters van het zand genomen en onderzoeken die in het laboratorium van de VU. 

In het verleden is bij eerdere onderzoeken ook gekeken naar zand dat in zandvangers was 

opgevangen. 

Met de resultaten kan er mogelijk ook gerichter gekeken worden naar het soort zand dat op bepaalde 

plaatsen gesuppleerd moet worden. Komt dat wel overeen met het zand dat daar al ligt? Ergens 

tussen Egmond en Bergen gaat het zand qua samenstelling langzamerhand over van kalkrijk naar 

kalkarm. Het zand in het zuiden komt voornamelijk uit de Maas en de Rijn en in het noorden 

voornamelijk uit de Baltische zee.  

Loes en Job gaan vervolgonderzoek doen bij het NIOZ (Nationaal Instituut voor het onderzoek van de 

Zee) op Texel en ik wens ze daarbij veel succes. 

Jan Jaap Moerkerk 

Een ijsvogelwand in de Kennemer IJsbaan 
 

De Kennemer IJsbaan in Castricum, aan de Zeeweg midden in het NHD, heeft zich ontwikkeld tot een 

gebied met veel natuurwaarde. De ijsbaan is al jaren het leefgebied voor de zeldzame en 

beschermde gevlekte witsnuitlibel. Dat deze soort zich hier thuis voelt, zegt iets over de hoge 

waterkwaliteit, de waterplanten en de oeverbegroeiing. PWN is in september begonnen om de 

natuurwaarden te verbeteren. Om de water- en oevervegetatie meer ruimte te geven wordt de  

 

Job de Wit & Loes Glorie 
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zuidelijke oever van de natuurijsbaan natuurvriendelijker ingericht met flauwere oevers en een 

ijsvogelwand. Door de bosrand via bomenkap terug te zetten wordt er voor meer lichtinval gezorgd. 

Wij, als ijsvogelwerkgroep van de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland mochten meepraten over 

het plaatsen van de ijsvogelwand. Op 8 oktober zijn wij, samen met de aannemer, gestart met de 

werkzaamheden. 

Allereerst werd de voorzijde versterkt met 

boomstobben en boomstammen. Hierdoor wordt 

het zand waar de ijsvogel zijn nest moet gaan 

graven vastgehouden. 

 

 

In de loop van de dag zie je de wand groeien. Met 

zijn ongeveer twee meter hoogte is het een beste 

bult geworden. 

 

De laatste klus was het geheel 

een natuurlijke uitstraling te 

geven. In de komende 

maanden zal het zand nog wat 

inklinken zodat er een robuuste 

ijsvogelwand blijft staan. 

 

Ook zijn er enkele zitstokken 

geplaatst om de ijsvogel, die 

hier zelfs tijdens de 

werkzaamheden rondvloog, te 

laten wennen. 
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De foto hieronder laat nog eens zien hoe mooi dit stukje natuur in ons NHD toch is. 

Nu maar hopen dat de ijsvogel hier ook wil gaan broeden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Leeuwen, 

IJsvogelwerkgroep binnen de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland 

 

Tentoonstelling trekvogels in BC De Hoep 

Omdat het aantal insecten 

schrikbarend afneemt, gaat ook de 

vogelstand hard achteruit. Voor PWN 

was dit een van de redenen om 2020 

uit te roepen tot het jaar van de 

Trekvogel. Wat vervolgens aanleiding 

gaf tot het inrichten van een 

tentoonstelling over Trekvogels in Bezoekers Centrum De Hoep. Ook 

is er een beleefboekje met informatie gemaakt, zijn er vogel, wandel- 

en fietsroutes uitgestippeld en is lopend vogelonderzoek verlengd. 

In de tentoonstelling wordt een klein aantal trekvogels behandeld en 

leer je alles over de wielewaal, bergeend, blauwborst, tureluur en 

tapuit. Hoe ze eruitzien, wat ze eten, hoe ze hun weg vinden en waar 

ze hun buikje rond eten om genoeg vliegenergie te krijgen.  

Daarnaast is een fototentoonstelling Najaarstrek van de NFO-fotoclub 

uit Heerhugowaard die uitgebreid is met mooie foto’s van boswachter 

Fred van den Bosch (https://www.fbnature.nl/). Het doel van dit alles is om vogels wat dichter in de 

belevingswereld van de duinbezoekers te trekken. Onbekend maakt immers onbemind. Boswachter 

Serena Olij stelde deze tentoonstelling samen. In het novembernummer van Landschap Noord-

Holland staat een mooi interview met deze bevlogen dame. 

 

 

Foto’s Jan van Leeuwen 

https://www.fbnature.nl/
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Wist je dat er ieder jaar aan het einde van de zomer, begin van de herfst rond de twee miljard vogels 

van Europa naar Azië en Afrika vliegen? Waarom doen ze dat? De voornaamste reden is dat het in  

ons land in de winter te koud is voor insecten, rupsen, spinnen etc. en plantendelen die de vogels 

eten. Er is dus een voedselgebrek. Maar ook beschutting, die de vogel veiligheid biedt, ontbreekt 

vaak in die donkere, koude maanden.  

Iedere (zang)vogel heeft zijn eigen planning. Sommige soorten vertrekken al eind juli richting 

overwinteringsgebied om dan in maart – april weer terug te vliegen naar Nederland.  

De ene vogel vliegt alleen en overdag. De andere vliegt in groepsverband ’s nachts. Dat kun je aan 

de kust mooi zien: hele zwermen trekken dan over. Het is een prachtig gezicht. In de tentoonstelling 

kun je op een kaart de Afrikaans-Euraziatische trekroute zien… 

Het is ongelooflijk dat zulke kleine vogels als blauwborst en nachtegaal duizenden kilometers 

vliegend kunnen afleggen. Met deze soorten gaat het gelukkig goed, in tegenstelling tot de tapuit, 

wulp en blauwe kiekendief... 

Het is wonderbaarlijk hoe ze ieder 

jaar weer hun weg weten te 

vinden, ondanks de vele gevaren 

waar zij mee te maken krijgen. 

Niet alleen onderweg, maar ook in 

het overwinteringsgebied zelf. 

Zo’n 30 tot 40 jaar geleden was er 

grote droogte in de Sahel, waar 

veel vogels foerageren. Dit 

betekende dat er toen heel veel 

vogels van de honger omkwamen. 

Mede hierdoor belandden toen 

veel soorten op de rode lijst. Bijvoorbeeld de purperreiger, de oeverzwaluw, de gekraagde roodstaart 

en de grasmus. Gelukkig kwam de regen net op tijd en herstelde de stand zich enigszins.  

Op dit moment zijn er nieuwe vraagstukken. Het leefgebied in de Sahel wijzigt doordat er steeds meer 

mensen in het gebied wonen en door klimaatverandering. De landbouw intensiveert, de delta’s 

worden moeizaam beheerd en er zijn veel overstromingsvlaktes. Daardoor wordt het gebied waar de 

vogels hun voedsel moeten zoeken steeds kleiner. Ook voor de bewoners die daar leven is het leven 

moeilijk, zo zag ik onlangs in een rapportage op de tv van Waldemar Torenstra die in Afrika rondtrekt 

per motor. Er zijn complexe problemen om op te lossen. De SOVON onderzoekt trekvogelpopulaties 

en de omstandigheden waar zij mee te maken hebben, langs de trekroutes, in de broedgebieden en 

in het overwinteringsgebied dat veelal in het Zuiden van de Sahel ligt. 

 

Hermine Smit 

World Migratory birdday 
 

Zaterdag 10 oktober was het internationale dag van de trekvogel. 

Het thema was “Birds connect our World”. Bij PWN zijn dit jaar 

met donaties van de deelnemers van de halve- en 

wandelmarathon van Egmond (zie Vrijwilligers Nieuwsbrief 55) 

verschillende educatieve doeleinden verwezenlijkt ten behoeve 

van vogels. 

Zo is onderzoek gedaan naar Tapuiten, zijn wandel- en 

fietsroutes gebundeld in een informatief boekje over vogels, zijn 

er vogelborden geplaatst in het Noordhollands Duinreservaat, is  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sahel_(landstreek)
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een tentoonstelling in BC De Hoep ingericht over de najaarstrek en wordt er eind dit jaar nog een 

vogelobservatiehut geplaatst.  

Deze dag was de oplevering en stond geheel in het teken van trekvogels en de reis die ze elk jaar 

maken naar een veilige en voedselrijke overwinteringsplek in het zuiden.  

     

Door de collega’s van Natuur is een mooi  

impressiefilmpje van de dag gemaakt die wij 

je niet willen onthouden.   

Serena Olij, 

Boswachter 

Sikaherten in het NHD 
 

Het sikahert (Cervus nippon) komt van oorsprong voor in Oost-Azië en is eind 19de eeuw als 

parkhert in West- en Midden-Europa geïntroduceerd. Later zijn sikaherten in diverse landen in Europa 

verwilderd en nu komen ze voor in onder andere Engeland, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Polen en 

Denemarken. In Nederland worden deze herten zelden gemeld, maar in het voorjaar van 2018 

ontsnapten er vijf uit een tuin. Ze lopen sinds die tijd in het Noordhollands Duinreservaat, waarvan 

PWN beheerder is. 

Ontsnapte huisdieren 

Deze sikaherten zijn in april 2018 ontsnapt uit een omheind terrein van een particulier, die de herten 

als hobbydieren hield. Dit terrein lag op een kilometer afstand van het NHD. De dieren worden 

sindsdien waargenomen in het duingebied ten zuiden van Bergen en in de weilanden die aan het 

NHD grenzen. Ook op de cameravallen in het duingebied zijn ze met enige regelmaat te zien. Het 

vermoeden is dat een aantal sikaherten zich heen en weer verplaatst tussen het duingebied en de 

aanliggende polder. Dit blijkt ook uit drie aanrijdingen op de Herenweg ten zuiden van Bergen, waarbij 

twee herten de dood vonden en één gewond raakte. Het gewonde dier is niet teruggevonden. De 

inschatting is dat er nog twee bokken lopen en minstens vier hinden die in 2020 waarschijnlijk 

kalveren hebben geworpen. Ook in 2019 heeft minimaal één hinde een kalf gekregen. 

 

Herkennen van sikaherten 

Het sikahert lijkt in zomervacht op het damhert met de roodbruine vacht met vlekjes, daardoor kunnen 

vrouwtjes van beide soorten met elkaar worden verward. Het gewei van de mannetjes heeft echter 

stangen en lijkt daardoor eerder op dat van een edelhert. Sikaherten hebben vaak een zwarte streep 

over de staart, die edelherten niet hebben. Het sikahert is veel kleiner dan het edelhert en zit in 

grootte tussen damhert en ree in. De bronst van sikaherten is gemiddeld een maand later dan van 

edelherten; vanaf circa eind oktober in plaats van eind september. Sikaherten burlen niet zoals 

edelherten, maar produceren een soort schreeuw. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdVxqH79Gl8&feature=youtu.be
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Edelhert ( foto: Maaike Plomp) 

 
Sikahert ( foto: Wikipedia, Malene Thyssen) 

Probleem van ontsnapte sikaherten in de natuur 

Sikaherten kunnen kruisen met edelherten, ondanks het feit dat edelherten veel groter zijn. De uit 

deze kruising geboren jongen zijn vruchtbaar. Op plaatsen waar beide soorten voorkomen, wordt de 

genetische zuiverheid van beide soorten bedreigd. Dit kan negatieve effecten hebben op inheemse 

edelherten. Zo kunnen er edelherten worden geboren met sika-kenmerken, zoals een kleinere 

lichaamsgrootte, een sikagewei, de sikaroep of een latere bronstperiode. Dit kan effecten hebben op 

de voortplanting en de ontwikkeling van populaties. In het NHD komen geen edelherten voor, maar 

ligt het voor de hand dat schade kan ontstaan aan landbouwgewassen (voornamelijk bloembollen) en 

tuinen. Ook kan de verkeersveiligheid in gevaar komen. 

Beheer van sikaherten in het NHD 

Kort na de ontsnapping zijn verschillende pogingen gedaan om de ontsnapte herten met voer terug 

telokken binnen de omheining. Dit was echter niet succesvol. PWN is in gesprek geweest met de 

eigenaar van de herten, waarbij uiteindelijk de eigenaar heeft aangegeven dat de sikaherten die in de 

duinen lopen, niet als zijn eigendom konden 

worden beschouwd. Dit is van belang 

omdat ze toen als verwilderd konden 

worden beschouwd en daarmee tevens als 

ongewenste exoot. Dat was nodig om een 

vergunning bij de Provincie Noord-Holland 

aan te vragen, om de sikaherten te kunnen 

beheren. Naast bovengenoemde 

onderwerpen was het voor de 

vergunningverlening belangrijk om nog een 

aantal zaken aan te tonen, zoals het aantal 

aanwezige dieren, de te verwachten 

schade en risico’s voor de verkeersveiligheid. Door deze mate 

van zorgvuldigheid in de procedure, duurde het tot februari 2020 

tot PWN een vergunning kreeg om de sikaherten uit het NHD te verwijderen. De vergunning is twee 

jaar geldig. Tot nu toe is alleen een jonge bok geschoten. Het blijkt een arbeidsintensieve klus, omdat 

de sikaherten relatief schuw zijn en zich graag in de dekking ophouden. Maar omdat het nog om 

kleine en daarmee beheersbare aantallen gaat, is de verwachting dat de sikaherten binnen de termijn 

van de vergunning uit het duinterrein kunnen worden verwijderd. 

Meld sikaherten, als het kan met foto, op www.waarneming.nl , www.telmee.nl  

of info@zoogdiervereniging.nl. 

Artikel uit nieuwsbrief ‘Kijk op exoten’ september 2020 

Ellen van Norren, Zoogdiervereniging en 

Dick Groenendijk, PWN   

Sikahert (foto: Maaike Plomp) 

http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
mailto:info@zoogdiervereniging.nl
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Nut van begrazing 
 

Begrazing is een regelmatig terugkerend onderwerp in deze nieuwsbrief. Reden daarvoor is dat 

begrazing door (grote) grazers steeds meer in beeld komt als middel om natuurgebieden min of meer   

in oude staat terug te brengen en vervolgens ook zo te houden. 

Dit fenomeen speelt niet alleen in Nederland. Ook in andere Europese landen en daarbuiten, worden 

steeds vaker grazers ingezet om verruiging tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. 

Op National Geographic was kortgeleden een documentaire reeks “Rewilding Europe” te zien. 

In deze serie werd Europa van Noord naar Zuid belicht en een steeds terugkerend feit was dat door 

het inzetten van grazers de gebieden enorm opknapten en weer allerlei, uit het gebied verdwenen 

dieren en planten terugkeerden. Wisenten, Taurusossen, paarden en herten bleken de grote 

aanjagers van de verbeteringen te zijn. 

Grappig om te zien dat in Roemenië in een bepaald gebied damherten waren uitgezet, terwijl wij ze in 

aantal moeten inperken. Door het uitzetten van de damherten keerde daar trouwens ook de wolf weer 

terug en ook beren en gieren pikken een graantje mee van de Roemeense spijstafel.Binnen de door 

PWN beheerde gebieden doet begrazing ook goed werk (zie Nieuwsbrief 57). 

De Maashorst 

Er zijn voorbeelden genoeg te vinden binnen onze landsgrenzen. Neem bijvoorbeeld het 

natuurgebied de Maashorst in Oost-Brabant, waar een paar jaar geleden een groep wisenten 

afkomstig uit het Kraansvlak, naartoe is verhuisd.  Dit natuurgebied heeft de afgelopen jaren te 

kampen gehad met de droogte. Dit zorgde er onder andere voor dat er minder eetbaar gras 

beschikbaar was voor de grazers en er dus minder voedsel was. Reden om een aantal dieren te 

verplaatsen. Het betekende ook dat de overgebleven grazers zich meer terugtrokken naar het bos, 

waar zij voor meer openheid zorgden. Dit kwam doordat zij, op zoek naar voedsel, de 

grond plaatselijk open trapten. Bijkomend gevolg is dat zaden een kans krijgen om in betere tijden te 

ontkiemen. Dit is een gunstige ontwikkeling. Voorheen was de graasdruk, zelfs met hoge aantallen 

grazers, nog erg laag in de bossen. Nu krijgt het bos een veel meer open structuur waar veel soorten 

van profiteren en de sterkste bomen breder uit kunnen groeien. Juist eiken zijn daar kenmerkend voor 

de verandering naar een grootschalig begraasd (half) open landschap. 

Eiken komen ook veel voor in de PWN- gebieden.  

Dit jaar is de val van eikels weer zo’n drie weken eerder begonnen dan normaal gebruikelijk is. 

Dit fenomeen doet zich overigens al langer voor. 

50 jaar geleden lieten de eiken hun vruchten pas 

los in de tweede helft van september. 

Dieren, zoals grote grazers, kennen hun eigen 

gebied op hun duimpje. Ze weten precies waar en 

wanneer de lekkere hapjes te vinden zijn.  

Het Wisentpad in het Kraansvlak is sinds 01-09 

weer open voor het publiek. Tijdens een wandeling 

in die eerste maanden is duidelijk te zien dat zowel 

de Wisenten, Konik paarden en Schotse 

Hooglanders zich niet in het open duingebied laten 

zien. Verse uitwerpselen zijn nauwelijks te vinden. Reden is dat zij zich allemaal ophouden in de 

bossen aan de oostkant van het gebied en zich daar te goed doen aan de overvloedig aanwezige 

eikels. 
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Is het erg dat de vruchten steeds vroeger rijp zijn? 

Dat is nog moeilijk te zeggen. Een van de 

mogelijke consequenties is dat de vruchten eerder 

beschikbaar komen voor allerlei diersoorten die de 

vruchten nodig hebben om voldoende reserves op 

te bouwen om de winter door te komen. Als de 

vruchten eerder beschikbaar komen, zijn ze 

mogelijk ook eerder op en duurt het langer voordat 

het winter is. De winters worden natuurlijk ook 

steeds zachter, dus het is mogelijk dat er daarvoor 

weer minder vetreserves nodig zouden kunnen zijn. 

Bodemwoeling 

Ook bodemwoelingen door grazers hebben een positief effect op het landschap.  

Zo is daar het paard dat regelmatig de drogere delen van een gebied bezoekt om, door te rollen in het 

zand, zijn vacht te verzorgen; een effectieve methode om van huidparasieten af te komen. Paarden 

zoeken daarvoor een open of schaars begroeide, zandige plek die ze met hun hoeven zo nodig 

verder open trappen. Ook een stortberg van een konijnen-, dassen- of vossenhol voldoet. Al woelend 

breidt hij zo’n plek uit tot oppervlakkige zogenaamde zandbaden van enkele meters doorsnede. Aan 

de rand van zo’n miniwoestijntje grijpen pionier planten hun kans. Bovendien wordt kale grond veel 

sneller warm dan de met planten bedekte omgeving. Diverse reptielen zoals zandhagedis en 

hazelworm, evenals insecten, van vliegen en sprinkhanen tot vlinders en libellen, warmen zich daar ’s 

morgens op. Bastaardzandloopkevers schuimen de zandbak af naar onoplettende of verzwakte 

insecten. Ook roofvliegen jagen er. Zandbijen maken er hun nestjes.. 
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De activiteit van paarden valt echter in het niet bij het grondverzet dat wisenten plegen voor hun 

vachtonderhoud. Waar een paard genoegen neemt met één vaste plek voor een zandbad, maken 

wisenten er al gauw tientallen per jaar en op veel verschillende plekken. Niet alleen zand, maar ook 

humusrijke bosbodem moet eraan geloven. Sommige zandbaden worden jarenlang intensief gebruikt, 

maar andere krijgen al snel een kans om dicht te groeien. In het Kraansvlak, waar deze kolossen in 

2007 voor het eerst in Nederland zijn uitgezet, ontstaan vanuit de zandbaden ook kleinschalige 

zandverstuivingen. Driedistel, sint-janskruid en duinviooltje schieten massaal op en de laatste is weer 

een waardplant van de duinparelmoervlinder. Zandbijen en hun parasieten profiteren van de geboden 

kansen. 

Gierende hormonen 

Ook hormonen veranderen het landschap. 

Mannelijke dieren van rund, hert en wisent maken 

in debronsttijd kuilen waarmee ze indruk proberen 

te maken op het vrouwelijk schoon en hun 

concurrenten. Die bronstkuilen maken onderdeel 

uit van een heel pakket aan vertoon om zonder 

fysiek contact te bepalen wie het sterkste is en zijn 

genen mag doorgeven aan de volgende generatie. 

Deze kuilen zijn vaak dieper dan zandbaden en 

dragen bij aan de structuurverrijking van het 

landschap waar diverse planten en in de grond 

nestelende insecten op reageren. Soms wordt zo’n 

kuil uitgegraven tot op het grondwater, zodat 

moerasplanten profiteren. In de steile randjes graven 

bijen en graafwespen hun nest. Bij gevechten en achtervolgingen ontstaan trap-, slip- en veegsporen 

die op vergelijkbare manier de gesloten grasmat plaatselijk openen en kansen bieden aan flora en 

fauna. Kortom, grote grazers in een natuurgebied zorgen, mits goed beheerd, voor meer dynamiek en 

verhogen de biodiversiteit.  

Jan Jaap Moerkerk   

Verhuizing schaapskudde 
 
Begin november is de Kennemer Schaapskudde verhuisd 
van de Kennemerduinen van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland naar het Noordhollands Duinreservaat. Dit 
is de eerste keer in de historie van PWN  dat de 
kudde dieren op transport zijn gegaan en dat ze grazen in 
het NHD. 
De Kennemer Schaapskudde bestaat voornamelijk uit 
Schoonebeekers. Verder loopt er een enkele kruising 
tussen met Veluws en Drents heideschaap. Dit zijn oud 
Hollandse heiderassen die goed kunnen leven van de 
duinvegetatie. Er is een sociale structuur, met oudere en 

jongere dieren. Er heerst rust in de kudde doordat de dieren in het duin opgroeien en de kudde bij 
elkaar blijft. 
Er grazen momenteel 145 dieren in het NHD. De eerste weken wordt er gehoed door schaapherders 
Daphne en Regina in De Kil en Reggers Sandervlak. Daarna gaan ze aan het werk in Vogelduin en 
Commissarisveld. We denken dat ze tot februari/maart 2021 in het NHD blijven. Een mooie 
samenwerking tussen de Kennemerduinen en Noordhollands Duinreservaat!  
 
Simone de Maat, 
Boswachter 

https://pwnkia.sharepoint.com/:v:/r/sites/com-BegrazingEnBegrenzing/Gedeelde%20documenten/NPZK/KENNEMER%20SCHAAPSKUDDE/De%20Grote%20Kennemer%20Schaapskudde%20Verhuizing_4.mp4?csf=1&web=1&e=DNpN6W
https://pwnkia.sharepoint.com/:v:/r/sites/com-BegrazingEnBegrenzing/Gedeelde%20documenten/NPZK/KENNEMER%20SCHAAPSKUDDE/De%20Grote%20Kennemer%20Schaapskudde%20Verhuizing_4.mp4?csf=1&web=1&e=DNpN6W
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Wisent gezenderd met slimme halsband 
Een grote stap voorwaarts voor natuurbescherming 
 

Voor het eerst is een versterkte GPS-LoRaWAN®-halsband succesvol bevestigd aan een wisent. 

Deze hightech halsband 

maakt het mogelijk om het 

grootste landzoogdier van 

Europa bijna real-time op 

afstand te volgen. De 

informatie die de halsband 

levert is zeer waardevol 

voor onderzoek en 

natuurbescherming.   

Gedetailleerde gegevens 

voor gezonde duinen 

Sinds de komst van de wisent in het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland (NH), worden GPS-halsbanden gebruikt om bewegingen van wisenten en andere 

grote grazers zoals Schotse hooglanders en konikpaarden te volgen. Het volgen van dieren is een 

belangrijk hulpmiddel om kennis te vergaren over het gedrag en de habitatkeuze van de verschillende 

soorten en om het beheer van het gebied te optimaliseren. 

Esther Rodriguez, adviseur natuur bij 

PWN: "PWN omarmt innovatie en 

nieuwe slimme technologieën die 

kunnen bijdragen aan het verbeteren 

van de kwaliteit van de duinen. 

Wisenten, runderen en paarden hebben 

een bepalende rol in het ecosysteem en 

daarom is het essentieel om kennis te 

blijven opbouwen over hoe zij de duinen 

gebruiken. Het dynamische karakter van 

de duinen, in het licht van klimaat-

verandering, maakt dit een belangrijk 

onderzoeksthema voor de lange 

termijn."  

 

De grootste van allemaal: 

De GPS- LoRaWAN® Wisent 

halsband 

Als het grootste landzoogdier van Europa moeten Europese bizons worden uitgerust met versterkte 

halsbanden om te voorkomen dat ze breken als de sterke dieren tegen bomen schuren. Na maanden 

van werk is de organisatie Smart Parks erin geslaagd een GPS-LoRa halsband te ontwerpen en te 

vervaardigen die de kracht van een Europese bizon kan weerstaan. De eerste halsband is onlangs 

met succes geplaatst bij een van de volwassen vrouwtjes van de kudde in Kraansvlak. 

De toekomst is volgens Tim van Dam, medeoprichter van Smart Parks, veelbelovend: "Dit is een 

doorbraak om betrouwbaardere, slimme en betaalbare trackers beschikbaar te maken voor 

onderzoek en natuurbescherming. Deze halsband maakt de weg vrij voor onze volgende 

WisentEdge-serie, die machine learning-mogelijkheden aan boord zal hebben, waardoor de halsband 

menselijke aanwezigheid of andere relevante gebeurtenissen kan detecteren." 

 

Wisentkoe met nieuwe zender (Bron: Ruud Maaskant) 
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Hoge efficiëntie en lage kosten 

Smart Parks maakt gebruik van slimme sensortechnologieën om natuurbehoud en natuurbeheer te 

verbeteren. In 2019 opende Nationaal Park Zuid-Kennemerland Europa's eerste Smart Park netwerk 

in de duinen van Kraansvlak. Dit duingebied is het leefgebied van vrij rondlopende wisenten, Schotse 

hooglanders, konikpaarden, damherten en reeën. 

Nieuwe technologieën, zoals het draadloze LoRaWAN® netwerk, hebben geleid tot volgsystemen 

met een lager stroomverbruik en een langere levensduur van de batterij. Dit maakt de technologie 

extra geschikt voor het volgen van in het wild lopende dieren. Na de installatie van een lokaal 

LoRaWAN®-netwerk in Kraansvlak werden Schotse hooglanders voorzien van GPS-LoRaWAN®-

halsbanden om de geschiktheid van deze technologie in het echt te testen.  

De eerste resultaten van een onderzoek door de 

Universiteit Utrecht naar deze hightech sensoren 

suggereert dat ze een veelbelovende vervanger zijn 

van oudere volgsystemen. 

 

"De nieuwe halsbanden hebben de potentie om een 

revolutie teweeg te brengen in ons begrip van de 

beweging en het gedrag van dieren, omdat ze ons in 

staat stellen individuen voor een veel langere tijd te 

volgen, maar ook om veel meer individuen te volgen 

in vergelijking met traditionele GPS-trackers", legt 

universitair hoofddocent van UU, Joris Cromsigt, uit. 

"Met dit initiatief hopen we nu ook de technologie 

verder te ontwikkelen om interacties tussen dieren in 

het wild en mensen te volgen." 

De technologie biedt belangrijke toepassingen om het 

aantal conflicten tussen mensen en dieren in een 

steeds dichtbevolktere wereld te minimaliseren. In Afrika helpen de sensoren bij het opsporen en 

terugdringen van stroperij. In Nederland kunnen de inzichten ons helpen met het duurzaam laten 

samenleven van mens en dier op een klein stukje oppervlak. Dit is een steeds actueler thema nu de 

wisent, de wolf en de goudjakhals in Nederland voorkomen. 

Naast een efficiënter energieverbruik en een 

veel lagere prijs, biedt het Smart Parks-

systeem de mogelijkheid om meer informatie 

over deze dieren te verzamelen door extra 

sensoren toe te voegen, zoals 

temperatuursensoren, geluidssensoren en 

activiteitensensoren. 

De posities van de nieuwe halsbanden zijn 

binnenkort voor bezoekers 

beschikbaar:  www.wisenten.nl/waar-zijn-ze  

Dit vergroot de kans om de kudde te spotten 

vanaf het Wisentenpad of andere aanbevolen 

plekken rondom het wisentengebied.  

 

 

 

Tim van Dam draait de schroeven van de nieuwe 

halsband aan (Bron: Ruud Maaskant) 

Wisent staat weer op na het plaatsen van de nieuwe halsband 

(Bron: Ruud Maaskant) 

http://www.wisenten.nl/waar-zijn-ze
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Het Smart Parks-systeem in Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het resultaat van een samenwerking tussen 

PWN, Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) en Smart Parks. 

Camping De Lakens en Circuit Zandvoort hebben eveneens belangeloos meegewerkt aan de aanleg van het 

netwerk. De ontwikkeling van de nieuwe halsband en de komende WisentEdge is mede mogelijk gemaakt door 

het Cor Wit Fonds. 

 

Nature Today. 

Tekst: PWN 
Foto's: Ruud Maaskant 

Van smalle greppel naar natuurlijke waterloop 
 

- november 2020 - De greppel tussen de Papenberg en de sportvelden in Castricum is in oktober 

verbreed tot een natuurlijke waterloop met een brede bedding waar het water zijn eigen weg zoekt. 

Dit noemen we een duinrel. Met de aanleg van deze duinrel creëren PWN, de gemeente Castricum 

en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een extra waterbuffer voor in drogere en natte 

tijden en geven ze de natuur een boost. Een bredere waterloop kan meer water vasthouden en is 

aantrekkelijker voor meer verschillende planten en dieren. Door het herinrichten van het gebied 

ontstaat er voor sportclub Vitesse ruimte voor een extra speelveld.  

 

Verbeterde waterhuishouding 

Duinrellen waren ooit een bekend beeld in 

de binnenduinrand. Kwelwater uit de duinen 

werd via rellen afgevoerd richting het 

polderland. Een greppel voert water 

daarentegen sneller af waardoor de 

waterhuishouding van de omliggende 

gebieden sneller verdroogt.  

 

In 2019 ontwikkelde PWN daarom nieuwe 

natuur op twee gebieden in de 

binnenduinrand, bij de Voert in Bergen en bij 

de Zanderij in Castricum. PWN-directeur 

Natuur Sjakel van Wesemael “Typisch plekken waar kwelwater rijkelijk uit de duinen vloeit. Hier 

brengen wij de natuurwaarden terug en werken we meteen aan een extra waterbuffer voor drogere 

tijden. Je zou het capaciteitsuitbreiding kunnen noemen. Voor de natuur én voor ons 

drinkwatersysteem.” 

 

Voor de sloot onderaan de Papenberg, tussen de velden van Vitesse en de begraafplaats, is 

onvoldoende ruimte om het water in bochten te laten stromen en krijgt de duinrel een rechte loop 

maar wel een ondiepere ligging met geleidelijke oevers een bredere bedding. 

Bericht van de gemeente Castricum 

 

 

 

 

https://www.pwn.nl/
https://www.pwn.nl/
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Varia   
 

Onderweg naar bezoekerscentrum De Hoep door de 

duinen van Heemskerk naar Castricum zag ik dat er op 

diverse plekken volop gewerkt wordt en dat sommige  

werkzaamheden zijn afgerond.   

Allereerst zag ik een voorproefje van het nieuwe 

parkeerterrein aan de Oudendijk. Er komen daar 

betongrastegels te liggen. De werkzaamheden 

zijn rond deze tijd afgerond. 

Toen ik later op De Hoofdweg reed sloeg ik even af 

naar De Oude Schulpweg om naar vogelkijkhut het  

Boetje van onze Kees te gaan. Dit rustieke 

vogelobservatiepunt, dat uitkijkt over het 

hoefijzermeer, zal binnenkort worden 

vervangen door een mooi nieuw 

onderkomen.   

Stichting Sportevenementen Le Champion 

heeft hieraan bijgedragen door een 

inzameling te houden onder de deelnemers 

aan de Halve Marathon en de Wandel 

Marathon van Egmond begin dit jaar.   

Ook ben ik nog even naar de voet van de 

Papenberg in Castricum gegaan om de 

voltooide duinrel te bewonderen (zie een 

eerder artikel hierover in deze Nieuwsbrief). 

Ik heb ook gezien dat er een nieuwe trap is 

gekomen vlakbij de begraafplaats.  

Weer terug richting De Hoep zag ik 

nog hoe firma De Ruiter druk aan het werk 

was bij de diepte infiltratieput. 

Waarschijnlijk waren ze deze aan het 

reinigen. 

 

 

PWN is goed bezig!  

 

Hermine Smit  

 

 

 

 

Boetje van onze Kees: Oud 

Boetje van onze Kees: Nieuw 
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Persbericht van Tata Steel van 8 december jl. 

“Tata Steel heeft onlangs aangekondigd een extra investering te doen van in totaal 300 miljoen euro om de 
uitstoot van geur en stof te verminderen. Een belangrijk onderdeel is de realisatie van een DeNOx-installatie bij 
de pelletfabriek, waardoor de uitstoot van stikstof vermindert en milieuvoordelen worden behaald. Minder 
stikstof uitstoot is hard nodig om de natuur weer sterk en gezond te maken.  
Deze investering is daarmee een positieve ontwikkeling voor zowel omwonenden als de duingebieden die PWN 
beheert. Naast het verminderen van stikstof (NOx) wordt ook de uitstoot van fijnstof en zware metalen 
gereduceerd. Tata laat weten dat met de DeNox-installatie een investering van 150 miljoen euro gemoeid is.“ 
Aldus Donald Voskuil, Manager Regional Affiars van Tata Steel.  
 
Op verzoek van afdeling Communicatie PWN geplaatst in deze nieuwsbrief. Want het gaat om onze 
duinnatuur die direct grenst aan het terrein van Tata Steel en ook al jaren te lijden heeft van teveel 
uitstoot. 
 
Marianne Snabilie 

 

Tata Steel vanuit de Kennemerduinen. Foto: Marianne Snabilie 

Voorlopig geen publieksactiviteiten en excursies door Natuurmonumenten 

en Staatsbosbeheer 

Zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer hebben naar aanleiding van de persconferentie van 

dinsdag 8 december jl. afgesproken om het geven van excursies en het organiseren van 

publieksactiviteiten uit te stellen. Voor Natuurmonumenten geldt dit tot de voorjaarsvakantie en voor 

Staatsbosbeheer tot en met zondag 14 maart. 

Zodra we weten wat PWN gaat doen zullen we in eerste instantie de vrijwillige excursieleiders 

daarover berichten. En via de nieuwe website ( als die dan al klaar is!) of anderszins communiceren 

we dat naar iedereen.  

Marianne Snabilie  
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Winterlicht 

 

De verstilling begint 

als het feest voorbij is. 

Als een hoofd 

dat eerst vol was van 

inkeer en geluk en samenzijn 

met dierbaren, en zich dan leegmaakt. 

Wachten totdat alles 

weer is teruggekeerd en bezint. 

 

Het licht was goud en beweeglijk. 

En alles was warm en vol 

van geuren en groen en mensen, 

op zoek naar geluk en dan 

eist de tijd zijn tol. 

 

Het licht komt mild 

door kale bomen en ik ruik 

de vorst en ik hoor geluiden. 

Geluiden die zacht 

en eerlijk zijn, de wereld is verstild. 

Ik sta in het winterlicht. 

En wacht. 

 

Marianne Snabilie-Klaver 

 


