
 
  

Voorwoord 

De Coronapandemie heeft het 
leven danig op z’n kop gezet! Wij 
hopen in elk geval dat je deze tijd 
in goede gezondheid bent doorge-
komen.  Met de versoepeling van 
een aantal maatregelen tegen het 
coronavirus per 1 juli zijn vrijwilligerswerkzaamheden weer 
opgestart of verder uitgebreid. Uiteraard met inachtneming van 
de nodige veiligheidsvoorschriften. In deze Nieuwsbrief wordt 
hier aandacht aan besteed. Wil je het alsjeblief lezen?  

Misschien heb je, omdat het sociale leven praktisch stilgevallen 
was, meer oog gekregen voor de kleine beestjes om ons heen, 
zoals bijvoorbeeld loopkevers. Bij de natuurbruggen in NPZK is 
een inventarisatie gedaan naar dit kleine grut. Je leest er in dit 
zomernummer meer over. 

In de Kennemerduinen wordt al 45 jaar lang broedvogel-
monitoring uitgevoerd door Henk Wijkhuisen en Jelle van der 
Helm. JJ Moerkerk is daarom een keer met ze meegegaan.…  

Door de vleermuistellingen van de afgelopen winter zijn weer 
belangrijke gegevens verzameld. Natuurlijk ontbreken onze 
wisenten niet in deze uitgave en lees je ook meer over hun 
Zeeuwse soortgenoten. Er is meer achtergrondinformatie over 
nut en noodzaak van begrazing, binnen en buiten onze 
gebieden.  
Wat een aardkastanje is en hoe deze eruit ziet wordt uit de 
doeken gedaan door Marianne Snabilie. 

Droogte in april en terugkijken 
en vaststellen hoe nat het de 
afgelopen tijd werkelijk is 
geweest. Ook hierover meer in 
deze uitgave.  
  
Boswachter Joeri Uilenreef en 

schaapherderin Daphne Hogenweg stellen zich graag aan je 
voor.  

Kortom, er valt veel te zien en lezen in deze Nieuwsbrief. Wij 
hebben ons best gedaan om weer een zo gevarieerd mogelijk 
aanbod van artikelen samen te stellen. Veel leesplezier! 

Namens de redactie, 
Hermine Smit 
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Vrijwilligersovereenkomst 

 
Beste vrijwilliger, 

Een tijdje geleden heb je een nieuwe vrijwilligersovereenkomst ontvangen. Via de mail of via de 
groepscoördinator/begeleider van jouw team. Als je deze nog niet hebt ingevuld, ondertekend en 
teruggestuurd, wil je dit dan alsnog zo spoedig mogelijk doen? Dit kan digitaal, via de mail. Hij kan 
ook in BC De Kennemerduinen of BC De Hoep worden afgegeven.  

Wanneer je hem kwijt bent of wanneer informatie in de overeenkomst niet klopt, dan verzoek ik je 
contact met mij op te nemen via de mail (Marianne.snabilie-klaver@pwn.nl) of per telefoon: 06-
51692690. 

Voor iedereen die al wel de moeite heeft genomen om de overeenkomst naar mij te retourneren: heel 
erg bedankt! 

Marianne Snabilie, 
Coördinator Vrijwilligers 
 

Vrijwilligerswerk op de zaterdag: een andere insteek  
  
Van verschillende vrijwilligers kreeg ik de vraag wanneer we weer starten met de vrijwilligerzater-
dagen. De bedoeling is dat we er vanaf september weer mee starten. Maar het wordt wel anders.  
  
Oorspronkelijk waren de zaterdagen bedoeld om nieuwe vrijwilligers ervaring op te laten doen met het 
werk in de duinen, waarna ze zich dan, indien het beviel, konden aanmelden voor een vast team door 
de week. De zaterdagen zijn al snel gaan bestaan uit ‘vaste’ vrijwilligers die elke maand een keer of 
meerdere keren meewerkten in de duinen. Iets wat we overigens enorm waarderen.   
Van de zaterdagen willen we kleine ‘evenementen’ maken om nieuwe vrijwilligers uit te nodigen mee 
te werken in de duinen. De evenementen krijgen een duidelijk thema, iets waar we vorig seizoen al 
een beetje mee zijn begonnen. Uit onderzoek is gebleken dat heel veel mensen vrijwilligerswerk 
willen doen, maar niet meer dan één of twee keer. Men wil zich niet meer voor een langere 
periode binden aan een organisatie. En we willen deze, meestal jongere mensen, ook een kans 
geven om in de duinen te komen werken. Hoe meer mensen en jonge mensen en kinderen zich willen 
verbinden met ons gebied, hoe beter dit is voor de toekomst van de duinnatuur.  
  
Voorheen planden we eerst al de data, en vervolgens sprokkelden we het werk en de begeleiders 
voor die dagen bij elkaar. Dat is eigenlijk de omgekeerde volgorde. Het werk dat gedaan moet worden 
zijn opdrachten van de boswachters en passen in de beheerplannen. De boswachters geven het werk 
door aan de begeleiding en dan worden er mooie programma’s van gemaakt. We plannen de dagen 
dus in aan de hand van de hoeveelheid werk die we van de boswachters binnenkrijgen, en dat zijn er 
minder dan in voorgaande jaren. Ook moet de balans tussen zaterdagen en beschikbare begeleiding 
kloppen. Vorig seizoen zaten we te krap in onze mensen om alle zaterdagen te kunnen begeleiden.   
  
Zodra bekend is welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden komen de evenementen o.a. op de 
website van PWN en kan ieder zich opgeven om mee te doen. En natuurlijk zijn dan ook de trouwe 
zaterdagvrijwilligers van harte welkom om aan te sluiten.    
 
We houden ons echter wel aan de coronaregels om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.  
   
Marianne Snabilie,  
Vrijwilligerscoördinator.  
 

mailto:Marianne.snabilie-klaver@pwn.nl)


 
 

Page 3 of 40 
 

 
 

 

 

We werken veilig of we werken niet 

Weer aan de slag! 
Alles is anders dit jaar. Normaal lassen we voor de 
onderhoudsmedewerkers die in teams werken een 
pauze in gedurende de zomerperiode, maar nu zijn 
we per 1 juli pas weer gestart met het plegen van 
onderhoud.  

Wanneer je in de periode na 1 juli vakantieplannen 
hebt, is dat uiteraard geen probleem. Vakantie 
nemen kon altijd, en dat deed je in goed overleg 
met de begeleider. Wat dat betreft niks nieuws. PWN probeert vanaf 1 juli een beetje goed te maken 
wat er de afgelopen maanden, noodgedwongen, is blijven liggen. Wel met in achtneming van de 
regels waar we ons aan moeten houden zolang er nog geen vaccin tegen het coronavirus 
beschikbaar is.  

De teams gaan weer aan de slag op de volgende wijze: 

- Uitgangspunt is 1 ½ meter afstand, ook tijdens de pauzes; 
- Geen gebruik maken van de schaftkeet – pauzes worden buitengehouden; 
- Iedereen neemt eigen drinken (koffie/ thee) mee en beker; 
- Gereedschap wordt één voor één uit de achterkant van de keet gepakt. En na afloop zo ook 

weer teruggezet; 
- Bij goed weer: werken van 09.00 uur tot 16.00 uur, buiten lunchen. (geldt niet voor 

Bergerbosteam); 
- Bij regenachtig weer: werken van 9.00 uur tot 12.30 uur, naar huis en thuis lunchen; 
- Bij slecht weer: werkdag gaat niet door; 
- NRO medewerker neemt ontsmettingsmiddel mee voor de handen; 
- Als vrijwilligers verkouden of ziek zijn, kunnen ze niet meewerken en blijven ze thuis 

 
De vrijwilligers die individueel werkzaamheden doen, zoals rastercontrole, routecontrole en 
onderzoek, konden de afgelopen periode doorwerken. Uiteraard ook met inachtneming van de regels 
die we vanuit het RIVM hebben meegekregen. 

Op deze wijze hopen we dat iedereen gezond deze periode doorkomt. 

Marianne Snabilie,  
Vrijwilligercoördinator  

Week van de teek 22-29 juni  
 
Teken vormen een risico voor iedereen die graag buiten is. Jaarlijks organiseert PWN 
voor de collega’s en vrijwilligers een bijeenkomst over de teek en de ziekte van Lyme. 
Door de coronacrisis is er dit jaar echter geen bijeenkomst gepland.   
Voor degenen die de eerder verzonden e-mailinformatie gemist hebben willen we in dit 
zomernummer toch nog even kort aandacht besteden aan de Week van de teek en het 

filmpje van professor Joppe Hovius. 
 
Vanaf week 25 heeft de Nature Today -app een tekenverwachting gelanceerd en is een actuele 
tekenalert gegenereerd.  

 

https://youtu.be/OjeRHGMK92U
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26364
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Even voorstellen: Joeri Uilenreef 
 
Als grote natuurliefhebber met interesse voor vogels, vlinders, paddenstoelen en leuke natuurweetjes 

stel ik mij graag voor als nieuwe Boswachter van 
het team in de Kennemerduinen.   
 

Passie voor natuur en de droom om 

Boswachter te worden  
Van kinds af aan heb ik altijd al een grote 
interesse voor de natuur gehad. Ik was 
nagenoeg altijd buiten in de natuur te vinden. Ik 
had het voorrecht dat wij op een Biologische 
Boerderij woonden, waar je als kind alle vrijheid 
en ruimte had en altijd veilig naar buiten kon 
gaan. Ik wist al heel snel dat ik later Boswachter 
wilde worden. Tijdens zomervakanties op 
Vlieland ging ik dan ook maar wat graag met de 
Boswachters mee op excursie.  

Studie en passie voor de duinen 

Na een prachtige jeugd en wat rondzwerven ben ik in het mooie Leeuwarden beland. Hier heb ik de 
studie Kust en Zee-Management aan Van Hall 
Larenstijn afgerond. Een studie die niet 
helemaal logisch was om Boswachter te 
worden, maar in combinatie met een Minor bij 
de opleiding Bos en Natuurbeheer in Velp 
bleef dit wel mogelijk. Tijdens de studie heb ik 
veel geleerd over belangenverstrengelingen 
van actoren die rond het kust- en zeegebied 
actief zijn, waaronder ook natuurorganisaties 
die de duinen beschermen. De duinen hebben 
mij altijd enorm aangetrokken door haar 
dynamische karakter en hoge biodiversiteit. 
Alleen het feit al dat Nederland voor nog geen 
1% uit duinen bestaat, maar je hier wel meer 
dan de helft aan planten en diersoorten kan tegenkomen die ons land rijk is, zegt al genoeg. 

Van Natuurgids naar Duinwachter tot Boswachter bij PWN  

Na mijn studie ben ik als Natuurgids voor 
schoolreisjes gaan werken bij het Lauwersmeer in 
Friesland en Groningen. Dagelijks kwamen hier 
volgeladen schoolbussen met leerlingen naartoe 
waarmee je natuuractiviteiten ondernam, zoals 
vissen, krabben vangen, garnalen pellen, korren en 
wadlopen. Een heerlijke baan waarbij je de hele 
dag de tijd had om kinderen enthousiast te maken        
voor en met de natuur. 
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Na de baan als Natuurgids ben ik aan de slag gegaan als 
Duinwachter in de duingebieden Meijendel, Berkheide en 
Solleveld. Deze prachtige duingebieden liggen rond en tussen 
Scheveningen en Katwijk. Hier heb ik de afgelopen jaren met 
veel plezier in een fijn team gewerkt. Desondanks kreeg ik in 
de loop van de tijd steeds meer behoefte aan een uitgebreider 
takenpakket. Toen 
de vacature 
Boswachter PWN 
voorbijkwam en ik 
hoorde dat de 
Boswachters bij 
PWN ook 
portefeuilles met 
taken beheren heb 
ik besloten om te 
solliciteren. En 
toen is het 
allemaal heel snel gegaan.  

 
Inmiddels werk ik alweer enkele weken bij PWN en kan ik beamen dat ik zeker een werkplek met een 
uitgebreider takenpakket heb gevonden. Achter mijn naam staan de volgende portefeuilles die ik deel 
met mijn collega’s: Open Duin, Bos en Gastheerschap & Veiligheid en Welzijn. 
Ondanks de Coronaperiode ben ik fantastisch geholpen en ingewerkt door mijn collega’s en ben ik in 
een warm en gezellig team terecht gekomen.  

Tot in de duinen! 

Groetjes, 
Boswachter Joeri 
 

Even voorstellen: Daphne Hogeweg 

 
Wat een geluk heb ik om te mogen hoeden in zo een prachtig duingebied! Sommigen van jullie heb ik 
de afgelopen weken al ontmoet in het duin, nu stel ik me hier nog even voor. 
 
Ik ben Daphne, 39 jaar oud en schaapherder. Aankomend seizoen hoed ik jullie schaapskudde op de 
dagen dat Regina, de vaste herder, niet kan. Dat is elke donderdag en vrijdag, maar ik begon gelijk 
goed, door nu meteen twee weken elke dag aan het werk te zijn. Zo leer ik het gebied en de dieren 
goed kennen! 
 
Ooit heb ik geschiedenis gestudeerd en fotografie, gewerkt in een museum, voor de klas gestaan, 
een huifkarren- en rijpaardenbedrijf op Terschelling gerund en nu ben ik alweer tien jaar 
schaapherder. Ik voel me thuis in de duinen en dichtbij de zee. Ik heb vier jaar als herder voor de 
AWD gewerkt en ben daarna begonnen met een eigen kudde. Daarmee hoed ik nu duingebieden 
tussen Aerdenhout en Wassenaar, maar zit ook een groot deel van het jaar op Texel, waar de 
schapen en ik aan het werk zijn in de duinen rond de Slufter en Eierland. Ik woon ook op Texel, in 
een ieniemienie huisje met een grote tuin, samen met mijn vriend en zijn drie kinderen. Maar in het 
hoedseizoen ben ik ook deels ‘aan de overkant’ en dan woon ik in mijn blauwe bus, die jullie 
misschien al in de duinen hebben zien staan. Ik woon daar niet alleen, mijn honden Ewan, Silke en 
Tyche zijn altijd bij me. 
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Mijn eigen schaapskudde heet Vrolijke Schapen en dat is precies waar ik mijn best voor doe, dat de 
dieren gelukkig en gezond zijn en alles op een natuurlijke manier in balans is. Ik vind het geweldig dat  
ik ze kan inzetten voor iets wat ze toch al doen, namelijk eten. En dat ze door gericht te grazen de 
duinen nog mooier kunnen maken. 

 

Het verveelt me nooit om met ze op pad te zijn, de duinen langzaam te zien veranderen door hun 
graasgedrag en te genieten van al het leven dat we dagelijks tegenkomen. Ik heb regelmatig een 
zandhagedis die m’n rugzak inkruipt of een libel in m’n thee, ‘s avonds zie ik de eerste nachtvlinders 
en vleermuizen en dat blijft mooi. 
Aan hobby’s kom ik met een schaapskudde echt niet meer toe, maar ik geef een paar uur per week 
les als natuurgids bij Ecomare en dat is net zo leuk. Het is heerlijk om alleen ergens ver in een duin te 
staan en een dag alleen met de hond te praten, maar ik kan er net zo veel van genieten om met een 
kudde mensen op pad te gaan en hen enthousiast te maken voor de natuur om ons heen. Hier in de 
duinen word ik daar ook erg blij van, dat ik mensen kan laten meegenieten van de schaapskudde, om 
ons daarna een duintje verderop weer even rust te gunnen, want tsjonge, wat is het hier mooi! 
 
Daphne Hogeweg 
 
45-jarig jubileum broedvogelmonitoring 

 
In 1975 is Henk Wijkhuisen in het kader van het 
toenmalige ‘Atlasproject’, gestart met 
broedvogelinventarisatie in de Kennemer-
duinen. Een jaar later is Jelle van der Helm 
aangesloten. Deze twee mannen werken nu 
dus 45 jaar samen en lopen in de broedperiode 
iedere week hun rondje. 

Henk heeft in 1975 grofweg de helft van de 
toenmalige Kennemerduinen geïnventariseerd.  

De mannen zijn eerst vooral actief geweest in 
het Spinnenkoppenvlak (ten noorden van het 
Vogelmeer) maar door de enorme hoeveelheid teken hebben zij hun inventarisatiegebied verplaatst  
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naar de zeereep en het gebied vlak daarachter. Helaas verschenen de teken zo’n 15 jaar geleden 
ook tot in de Zeereep….. Het blijft dus controleren geblazen na een inventarisatieronde. 

Als je met deze kenners op pad gaat valt gelijk op 
dat je te maken hebt met twee bijzonder 
gepassioneerde mensen en met een fenomenale 
kennis van het gebied. Ze weten ongeveer per 
graspol welke vogel daar (vaak jaar in jaar uit) 
bivakkeert. Waarschijnlijk kunnen ze thuis al een 
groot gedeelte van hun waarnemingen vooraf 
invullen. Ze reageren op ieder geluidje en iedere 
beweging en hebben ogen als die van een havik. 

Ze noemen zich “old school” waarnemers en 
maken onder andere gebruik van zelfgemaakte 

tekeningen. De tekening in dit artikel stamt al uit 
1975. In dit gebied valt nauwelijks te werken met elektronische apparatuur. Op de avond dat wij 
liepen werden we zo ongeveer gezandstraald en daar kunnen “ I-padjes” nu eenmaal niet tegen.  

In de loop der jaren is er natuurlijk heel veel 
veranderd in het duin. Wulpen kom je in het 
duingebied niet meer tegen. Grondbroeders 
en meeuwenkolonies zijn verdwenen.  
 
De bevolking van hun gebied bestaat nu 
veelal uit: 

- Nachtegalen 
- Fitissen 
- Graspiepers 
- Grasmussen 
- Sprinkhaanzangers 
- Boomleeuweriken 
- Heggemussen 

Speciale(re) soorten in het gebied zijn o.a. de Kleine Plevier, Tureluur, Blauwborst en Koekoek. 
Grappig om te horen is dat in hun gebied nog een eenzame fazantenhaan rondloopt. 

Op de bewuste avond dat ik 
met hen mee mocht lopen was 
de wind eigenlijk een beetje 
spelbreker. Te veel wind 
betekent weinig zang, maar 
zorgt wel voor heel veel 
stuivend zand. Dat heeft ook zo 
z’n charmes. De lichtinval was 
fenomenaal te noemen.  

Ik wil Henk en Jelle danken 
voor een leerzaam en zeer 
genoeglijk “rondje Houtglop”. 

Jan Jaap Moerkerk 

 

45 jaar samen optrekken  in een prachtig natuurgebed is 
best een reden om even het glas te heffen! 
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Zomaar gezien tijdens een lentedag....  

 

 

Een aantal dieren is duidelijk bezig met de toekomst, 
zoals deze wijngaardslakken… 

 

En deze meikevers….. 

 

De woelmuis is bezig met het heden…. 

 

Maar het hertenkalf heeft het duidelijk niet gered…. 
Reden onbekend. 

 

Jan Jaap Moerkerk 
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Ooievaars in het NPZK 
 

Buitenplaats Elswout in Overveen is onderdeel van het NPZK en wordt 
beheerd door SBB (Staatsbosbeheer). Het Westelijk 

Tuinbouwgebied in de gemeente Haarlem fungeert als een 
soort buffer tussen de stad en de bossen en duinen. Het 

bestaan van dit gebied in de huidige vorm staat regelmatig 
onder druk. Reden voor een aantal betrokken burgers om 
enige jaren geleden een stichting tot behoud van het 
tuinbouwgebied in het leven te roepen.  

In de weilanden rond Elswout liepen de afgelopen jaren 
geregeld 

ooievaars te 
foerageren en om die 

vogels een beetje aan het gebied te binden, werd in 
overleg met SBB besloten om in de zichtlijn van de 
oprijlaan een ooievaarsnest in het weiland te plaatsen. 
Medio februari is het nest geplaatst en tot ieders verassing 
en vreugde is het nest inmiddels bezet en werd er half 
maart druk geklepperd. 
 
Dank aan Veronique Breeuwsma voor de foto’s. 
 
Jan Jaap Moerkerk 

 

Vleermuiswintertellingen in het NPZK en het NHD 

 
Alle in Nederland voorkomende soorten vleermuizen houden een winterslaap. Sommige soorten doen 
dit in holle bomen en spouwmuren van gebouwen. Dit zijn plaatsen waar vleermuizen moeilijk te 
tellen zijn. Een aantal soorten (watervleermuis, meervleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, 
vale vleermuis, ingekorven vleermuis en gewone grootoorvleermuis) hebben de voorkeur voor 
locaties die beter toegankelijk zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mergelgrotten, bunkers, ijskelders en forten.  
Deze soorten kunnen tijdens de winter dus goed worden geteld. Hoewel een totaaltelling dus 
onmogelijk is, geeft een jaarlijkse telling een goed beeld van de trend in de ontwikkeling van aantallen 

en soortenrijkdom. 
In onze 
duingebieden zijn 
veel bunkers en 
kelders te vinden 
en deze worden 
goed door 
vleermuizen 
gebruikt. In de 
duinen worden al 
sinds begin jaren 
'80 van de vorige 
eeuw vleermuis-
wintertellingen 
uitgevoerd. De 
uitkomsten worden 
geregistreerd door 
de Zoogdier-

vereniging om ook een landelijk beeld te krijgen van de vleermuizentrend. Als er nieuwe bunkers 
worden gevonden die geschikt zijn voor vleermuizen worden deze, indien nodig, ingericht en  
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afgesloten. Zo kunnen de vleermuizen in alle rust overwinteren. In dezelfde bunkers overwinteren ook 
vaak vlinders, zoals dagpauwogen en roesjes (een nachtvlinder). Ook worden er kleine 
watersalamander, bruine kikker, hazelworm en gewone pad aangetroffen. Met name de kleine 
watersalamander werd er  
relatief veel (32 stuks) gevonden. Deze soorten zijn echter niet afhankelijk van bunkers en ijskelders 
om te overwinteren. Daarom worden ze ook niet getalsmatig bijgehouden. 
 
NPZK 
De wintertelling wordt in het hele 
Nationaal park en omliggende 
landgoederen op dezelfde dag 
uitgevoerd. Er wordt gewerkt in drie 
groepen: Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en PWN. De 
beheerders worden ondersteund door 
vleermuiskenners (vanuit de 
vleermuiswerkgroep). Zonder de 
soortenkennis van deze experts zou een 
goede telling niet mogelijk zijn.  
De totale aantallen van de telling van 
2019 waren vergelijkbaar met de getelde  
 

 
 
aantallen in 2018 (418 versus 403). Er zijn vijf 
verschillende soorten vleermuizen gevonden: 
de watervleermuis, meervleermuis, 
franjestaart, gewone grootoorvleermuis en 
gewone dwergvleermuis. De watervleermuis 
is veruit de meest algemene soort. De 
meervleermuis is voor het NPZK een N2000 

habitatrichtlijn soort. Het gebied is van 
groot belang als overwinteringslocatie voor 
deze zeldzame soort. Bijzonder was de 

vondst van een gewone dwergvleermuis, 
deze soort werd vorig jaar niet aangetroffen.  
 
 

 
Noordhollands Duinreservaat 
In het NHD is begin januari 2020 weer geteld. Tussen Wijk aan Zee en Bergen liggen 45 bunkers die 
jaarlijks geteld worden. Het totaal aantal vleermuizen is dit jaar iets gedaald ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Vermoed wordt dat dit komt doordat er door de zachte winter iets minder 
watervleermuizen in de bunkers aanwezig waren. In totaal werden 415 overwinterende vleermuizen 
geteld. Wel werden voor het eerst in dit gebied vijf verschillende soorten geteld, omdat we de 
baardvleermuis mocht en verwelkomen in een bunker in Bergen. Hoewel baardvleermuizen niet 
zeldzaam zijn in Nederland, is de soort in het westen van ons land wel echt een zeldzaamheid. In de  
ruim 25 jaar wintertellingen is het slechts de tweede maal dat er een exemplaar in één van onze 
duinbunkers gevonden werd. Ook hier is de watervleermuis de meest algemene soort, gevolgd door  
de grootoorvleermuis die het hier in de bunkers goed doet met 19 exemplaren. De franjestaart is een 
soort van ouder bos en deze laat zich nu jaarlijks zien in de bunkers rond Vogelwater en in Bergen. Er 
werd slechts één Meervleermuis waargenomen, die nu voor het derde jaar op rij in dezelfde bunker in 
de Wimmenummerduinen overwintert. 

 

Watervleermuis (foto Dick Groenendijk) 

Meervleermuis (foto Dick Groenendijk) 
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Verder werden ook weer nauwkeurig alle dag- en 
nachtvlinders geteld in de bunkers. Interessant 
is dat tijdens de tellingen een recent open 
gespitte bunker is gevonden. Deze bunker werd 
gebruikt als keukenbunker, wat te zien is aan een 
enorm grote roestige oven die zich nog in de 
bunker bevindt. In de keukenbunker hing 
tevens een grootoorvleermuis, dus de bunker 
wordt dan ook afgesloten en ingericht om mee te 
nemen in het meetnet.  
 
Met dank aan Annemieke van Zuijlen, Luc 
Knijnsberg en Myrthe Fonck. 
 
Bron: Onderzoek Nieuwsbrief PWN en 
teloverzichten verstrekt door boswachters 
Annemieke van Zuylen en Luc Knijnsberg. 
 
Jan Jaap Moerkerk 

 

Veranderingen van de duinen 
  
Tijdens de zoektocht naar verklaringen van de namen in de Kennemerduinen en het Kraansvlak is 
onder andere het boek “Kennemerduinen 25 jaar” geraadpleegd. Dit boek is in 1975 geschreven ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Stichting Kennemerduinen.  
Tijdens het lezen moet je concluderen dat er anno 2020 wel heel veel in het duingebied (het huidige 
NPZK) is veranderd. De nodige dingen ten goede (vaak ingegeven door de achteruitgang van de 
kwaliteit), maar ook best veel onderdelen van de oorspronkelijke natuur in onze duinen die er helaas 
gewoon niet meer zijn.  
 
In 1950 kwamen er per jaar ongeveer 80.000 bezoekers naar het gebied.  
In 1975 was dit aantal al gestegen naar 650.000. Heden ten dage is het aantal bezoekers per jaar 
opgelopen tot ongeveer 2.000.000.  
 
In 1975 kwamen de grondbroeders nog veel in het duingebied voor. Fazanten zijn er niet meer en ook 
andere grondbroeders maken nog nauwelijks gebruik van de duinen. De eilanden in het Vogelmeer 
waren ieder jaar weer bezet door, met name, zilvermeeuwen die daar in kolonie broedden. 
Tegenwoordig is er geen meeuw meer, die daar nog energie in steekt. Zij zijn uitgeweken naar onder 
andere het Forteiland in de haven van IJmuiden, het terrein van Tata Steel en gebouwen in de 
omgeving. Het verdwijnen van de grondbroeders is natuurlijk onder andere wel het gevolg van de 
komst van de vos. 
 
In 1975 was men nog van mening dat konijnen bestreden moesten worden, nu moet je echt op zoek 
om er nog een paar tegen te komen. 
 
Destijds meende men dat de Amerikaanse Vogelkers niet veel kwaad kon. Dat bleek echter een 
“kleine” vergissing te zijn…. 
 
In de winter van 1955/56 verscheen er ineens een damhert in het duin en dat beest had het zo goed 
naar de zin, dat men besloot nog vier hinden en een bok aan te schaffen. Deze herten werden 
losgelaten in een afgerasterd gebied in het Spinnenkopvlak, iets ten noorden van het Vogelmeer. De 
dames gingen het afgerasterde gebied al snel uit door over het hek te springen. De bok durfde dat 
kennelijk niet. De hinden stonden vervolgens vol bewondering te kijken naar de bok binnen de 
hertenkamp in Bloemendaal. Reden om over te gaan tot het verwijderen van de afrastering in het  
 

Baardvleermuis (foto Luc Knijnsberg) 
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Spinnenkopvlak. Herten werden toen in de winter nog bijgevoerd. Wel werd door middel van jacht de 
populatie nog binnen de perken gehouden. Omdat er eind vorige eeuw geen toestemming meer werd 
gegeven voor het beheren door afschot, is er nu nog steeds een inhaalslag gaande.  
 
De “Kennemerduinen” was tot halverwege de jaren ‘90 van de vorige eeuw het gebied waar Haarlem 
haar drinkwater vandaan haalde. Door de schaalvergroting van Haarlem was steeds meer water 
nodig met een enorme aanslag op het grondwaterpeil in het duingebied als gevolg. De duinen werden 
steeds droger en de flora ging hard achteruit. Ook niet onbelangrijk was dat het zoute water steeds 
verder omhoogkwam. Het besluit om te stoppen met de waterwinning heeft ervoor gezorgd dat het 
gebied langzamerhand weer vochtiger werd en de natuur zich kon herstellen. Natte duinvalleien 
kwamen weer terug en ook veel planten, zoals de parnassia, zijn weer teruggekomen. 
De gedachte dat zand te allen tijde moest worden vastgelegd is gelukkig verleden tijd en daarom 
kunnen we tegenwoordig weer genieten van stuivend zand en wandelende duinen. 
 
Jan Jaap Moerkerk   
 
07-05-2020: The Big Morning 
….een beetje anders dan anders…. 
 
The Big Morning, wat is dat ook alweer? 
Tijdens The Big Morning nemen boswachters het in teams tegen elkaar op om in een bepaald 
tijdsbestek zoveel mogelijk verschillende vogels te zien en horen in het duin.  
 
Dit jaar waren de teams kleiner (men ging op pad in duo's) en was The Big Morning verspreid over 
twee dagen.  
Op donderdag 7 mei gingen de boswachters uit het team van Raymond Duindam op pad en op 
dinsdag 19 mei vertrokken de boswachters uit het team van Margot Holland. Allen waren dit keer 
LIVE te volgen op Facebook. 
20 mei is de uitslag bekend gemaakt. De lijst moest nageteld en gecontroleerd worden, wat 
verschrijvingen zijn aangepast bij team NHD, maar zelfs nadat deze afgetrokken waren van het totaal 
bleef er maar één overtuigende winnaar over: Team NHD met 102 soorten!!!!  
De wisseltrofee mag tot voorjaar 2021 in BC De Hoep staan. 
 
Team Zuid-Kennemerland volgde met 84 soorten. Ook een mooie score maar met echt een fikse 
afstand van het team NHD. Dit zorgt weer voor een mooie uitdaging volgend jaar. 

 
Uit de onderzoeknieuwsbrief van PWN 
 

Loopkevers en andere bodemfauna bij natuurbruggen in NPZK 

 
In de periode 2013 - 2018 zijn in het NPZK drie natuurbruggen 
aangelegd die de verschillende delen van het Park met elkaar en 
met de Amsterdamse Waterleidingduinen verbinden. Op en rond de 
natuurbruggen worden verschillende soortgroepen gemonitord om 
een beeld te krijgen hoe de bruggen worden gebruikt. Vanaf 2015 is 
in het kader van deze monitoring een onderzoek naar specifiek de 
bodemfauna gestart. De nadruk ligt hierbij op loopkevers, omdat 
voor deze soortgroep een goede gestandaardiseerde 
vangstmethode met potvallen is ontwikkeld.  

In 2019 werden relatief weinig loopkevers gevangen. Op en rond de 
drie bruggen werden in totaal circa 4700 individuen gevangen, verdeeld over 61 soorten. Zowel de 
totaal gevangen aantallen als de soortenrijkdom zijn minder dan in voorgaande jaren. Een  

Gewone halmklimmer 
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verrassende nieuwkomer op de Zandpoort is de soort Ophonus rufibarbis, waarvan acht exemplaren 
werden gevangen.  

Om te onderzoeken of de bruggen specifiek binnen het duinlandschap functioneren, is gericht 
gekeken naar het voorkomen van typische duinsoorten. Er zijn in totaal 21 soorten loopkevers te  
classificeren als duinsoorten (van zowel kustduinen als binnenlandse duinen). Van deze 21 soorten 
kunnen er 13 binnen onze duingebieden worden verwacht. Al deze soorten zijn de afgelopen jaren op 
en rond de natuurbruggen gevangen en ook in 2019 werden veel van deze soorten gevonden (12 
soorten rondom de Zandpoort, 11 soorten rondom de Zeepoort en 9 soorten rondom de Duinpoort). 
Van tenminste 5 van de 13 soorten wordt aangenomen dat ze zich alleen lopend kunnen verplaatsen. 
Voor deze soorten zijn natuurbruggen dus van cruciaal belang voor de verspreiding.  

De algemene conclusie is dat 2019 een minder jaar was voor loopkevers, maar ook voor andere 
soortgroepen die op de bruggen zijn bemonsterd. Alleen een aantal droogte- en warmteminnende 
soorten zijn in relatief grote aantallen gevangen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit lijkt er dus 
op te wijzen dat de extreem droge zomer een belangrijke rol heeft gespeeld in de lage vangst. Toch 
bieden de natuurbruggen nog steeds veel soorten een leefomgeving en ontsnippering van hun 
leefgebied. Op de soortenlijst van de afgelopen vijf jaar monitoring van de natuurbruggen staan nu 
meer dan 900 soorten ongewervelden die in de vangpotten zijn verzameld. De monitoring zal de 
komende vijf jaar worden voortgezet. Mogelijk wordt daar populatiegenetisch onderzoek aan 
toegevoegd om genenuitwisseling tussen populaties aan weerszijden van de bruggen in kaart te 
kunnen brengen. 

Myrthe Fonck, 
Senior Adviseur NR 
 

Het ontstaan van ons duin - deel 3 
Een bewerking van de presentatie van Rienk Slings 4-9-2019 

In deel 2 over het ontstaan van de duinen hebben we het gehad over de verschillende fases in de 
vorming van de jonge duinen, van de vroege middeleeuwen tot aan de 19e eeuw. In die eeuw was er 
nog sprake van dynamiek en duinen die nog wandelden, zoals het Kruisbergmassief. Na 1900 
werden de duinen vastgelegd en was er van dynamiek niet veel meer over. Door veel meer kennis te 
krijgen van kustontwikkeling en door zandsuppleties werd er minder aandacht geschonken aan het 
blijven vastleggen van de zeereep, en kon daar weer dynamiek ontstaan. De veiligheid van de kust 
mag niet in het geding zijn, maar de zeereep mag op verschillende plekken weer stuiven en wordt 
daar door middel van sleuven een handje bij geholpen, eerst in Zuid-Kennemerland, maar nu ook in 
de zeereep tussen Bakkum en Egmond-Binnen. 

In dit deel laat ik met behulp van de kennis van Rienk wat zien over de bodemontwikkeling die 
drinkwaterwinning in de duinen mogelijk heeft gemaakt. En iets over de invloed van de duindorpen op 
het duinlandschap 

Hoe zat het ook alweer: een ijstijdgletsjer heeft langs de kust een diep dal uitgesleten en daarom is 
op de plek van het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) heel lang zee geweest. Het NHD heeft een 
‘zeeverleden’ en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft een ‘landverleden’. 
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Deze Zee is vanuit het zuiden opgevuld met kalkrijk Rijnzand en vanuit het Noorden met kalkarm 
zand afkomstig van de “Baltische Oerstroom”. Rijnzand is kalkrijk, ijzerrijk en mineraalrijk 
(bijvoorbeeld veldspaat) en heeft een blonde kleur. Noordelijk zand is kalkarm, mineraalarm en bevat 
voornamelijk kwarts en heeft daardoor een wittere kleur. Waar deze twee soorten zand elkaar 
ontmoeten noemen we het kalkgrensgebied. 

Gevolgen van het zeeverleden: In de ondiepe kustzee kwamen overal schelpenbanken voor, o.a. 
de stevige strandschelp Spisula, en het Nonnetje, die ook nog bij de huidige binnenduinrand te vinden 
zijn. Nergens werden zoveel schelpen gevist als aan de kust van het NHD.  
 

 

Schelpenvisser in Egmond aan Zee in 1904 
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Kaart van Schulpwegen bij Egmond-Binnen. Bron: Beeldbank Stichting Historisch Egmond 

Er ontstond veel schelpgruis doordat platvissen en eenden jonge schelpen eten en het gruis weer 
uitpoepen. Grover gruis is ook verder het duin in te vinden als fossiel uit de periode met een sterkere 
branding, daarom is in de binnenduinrand - bijvoorbeeld bij de Papenberg - net zoveel schelpgruis te 
vinden als bij de zee. De kalkgrens bestrijkt het gebied tussen Wijk aan Zee en Egmond en beslaat 
dus bijna het gehele NHD.  

Door de menging van zand uit het noorden en dat uit het zuiden in de ondiepe kustzee, heeft ervoor 
gezorgd dat het duinzand van het NHD dus een geheel eigen karakter heeft. 

De Zeegaten bij Bergen en het Oerij, de getijdegebieden die een verbinding met water in het midden 
van ons land hadden, slibden dicht en daarbij zijn dikke kleilagen afgezet.  

Bij Bergen was een kleilaag van plaatselijk 10 meter dik ontstaan, die loopt tot aan de Middenweg bij 
Egmond-Binnen. Boven de kleilaag hoopte het grondwater zich op waardoor de noordelijke 
grondwaterbel ontstond. Zie de (blauwe) afbeelding op de volgende pagina.  
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Aan de zuidrand van de gletsjergeul was keileem afgezet en daarboven is ook grondwater 
opgehoopt. Zo ontstond de grondwaterbel van Wijk aan Zee tot Heemskerk. Zie (groene) afbeelding 
hierboven. 

Deze grondwaterbellen zijn de ‘bronnen’ geweest van de drinkwaterwinning in Noord-Holland en 
PWN drinkwaterleidingbedrijf. 

Invloed van ontginning en de zeedorpen: in het gebied tussen Heemskerk en Egmond-Binnen 
bevindt zich een hoep(el)-vormige reeks van valleien, die we de Centrale Valleienboog noemen. Deze 
is waarschijnlijk gevormd door geulen van het Oerij, en grotendeels ontgonnen om geschikt 
(geprobeerd) te maken voor de landbouw. De niet ontgonnen gedeelten werden wel beweid op de 
midden duingraslanden. Zoals Limiet, Lep, Vlakke veld, Zeeveld, Melkvlak, Wolfsveld en Doornvlak. 

Hieronder een kaartje met ontginningen, en je ziet dat deze in de Centrale Valleienboog liggen, ze 
vormen een flauwe boog. 
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Op het kaartje daarnaast kan je aan de kleur van de vegetatie zien, hoe de bodem en de ontginning 
van invloed is geweest op de vegetatie. 

Groen en bruin is Dauwbraamlandschap, lichtroze Fakkelgraslandschap dat precies de Centrale 
Valleiboog volgt en donkerroze, ook met streep is het Zeedorpenlandschap. 

Zeedorpenlandschap: zeedorpen stammen al uit de 13e eeuw. De mannen, vissers, zaten op zee en 
de vrouwen verbouwden gewassen in de duinen en lieten er vee lopen. In perioden met slechte 
visvangsten, zeeoorlogen en Duinkerker kapers werd het duinland zwaar overgeëxploiteerd en 
ontstond er roofbouw. In de tussenliggende perioden werd het minder intensief gebruikt. 
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Ten zuidwesten 
van het dorp 
bevinden zich 
kunstmatige hoge 
duinen, en ten 
oosten van het 
dorp een 
wigvormige laagte. 
De inwoners 
zorgden ervoor dat 
er geen zand in 
het dorp kwam. 
Daardoor konden 
zich achter het 
dorp geen 
paraboolduinen 
vormen, die zijn 
verder weg. 

Chaotische windkuilen grenzen aan het dorp. Er zijn duinrellen (ook naar zee) en er is een 
verbindingsweg met het achterland. 

Het typische zeedorpenlandschap ontstaat door eeuwenlang gebruik van de duinen: helm trekken, 
plaggen, struiken kappen, beweiden (paarden, koeien, geiten) en bemesten van het 
duingraslandschap met zee-afval. In het begin van de 20e eeuw is dit gebruik gestopt onder invloed 
van het toerisme. Het Dauwbraamlandschap kan dan weer terugkeren. 

In verband met de hoge graanprijs na 1775 was 
de aardappel het volksvoedsel geworden. Maar 
vanaf ongeveer 1850 heerste er 
aardappelmoeheid, behalve in de duinen. 
Daarom verschenen er steeds meer 
aardappellandjes in het duin. Men verbouwde als 
volgt: twee jaar piepers, één jaar erwten, en 
vervolgens zeven jaar braak en dan weer van 
voren af aan. Ondanks het opkomende toerisme 
en daardoor de toegenomen welvaart, bleef deze 
teelt gehandhaafd. Rondom de landjes bleef de 
typische begroeiing in tact. 

Wanneer we tenslotte kijken naar de waarde van het zeedorpenlandschap, dan zijn de 
natuurwaarden vooral gekoppeld aan het eeuwenoude gebruik van de graslanden en is de 
cultuurwaarde verbonden met de veel jongere duinlandjes. Tijdens het braak liggen van de landjes 
zijn er wel natuurwaarden: 
akkeronkruiden waaronder 
ook zeldzame, insecten, 
muizen en vogels. Van dit 
landschap kunnen we nog 
steeds genieten! 

Marianne Snabilie 

 

 

Duingebruik Egmond, ca. 1615 

Zeedorpengrasland met geel walstro, nachtsilene, bitterkruid, bremraap en 
hondskruid (een orchis) 
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Grazers brengen het landschap tot leven 
 
Slaat de koe haar tong om die veel te scherp smakende kraailook of om die lekkere graspol? In de 
wisselwerking tussen planten, planteneters en roofdieren zijn talloze overlevingsstrategieën ontstaan. 
Zo ontwikkelde kraailook anti-vraatstoffen en gras worteluitlopers. In de serie over natuurlijke 
begrazing dit keer: de invloed die grazers hebben op de rijkdom aan planten en dieren om hen heen. 

Smaken maken verschil 
De keuzes die grazers maken op basis van smaak, geur, gevoel en zicht bepalen voor een belangrijk 
deel hoe planten zich in de loop van miljoenen jaren hebben ontwikkeld. Er is planten veel aan 
gelegen om niet, dan wel zo laat en zo min mogelijk gegeten te worden. Zo hopen ze tijd te winnen 
om tot bloei te komen en zaad te zetten. Inspelend op de receptoren van grazers heeft de distel 
bijvoorbeeld stekels ontwikkeld voor hun gevoelige snuiten, de watermunt een scherpe geur, of de 
zomereik een vieze smaak. Jacobskruiskruid is zelfs ronduit giftig. Vanuit het samenspel tussen plant 
en grazer zijn talloze strategieën ontstaan waarvan wij een fractie in de vele soorten planten 
herkennen en die in belangrijke mate hun identiteit bepalen. 
 

Zoekkaart 'Blijf van me af planten': planten met stekels, naalden of giftig (Bron: Jeroen Helmer) 
 
Verstekelingen 
Planten reageren niet alleen op het eetgedrag, maar ook op andere eigenschappen van grazers. In 
de herfst beginnen de haren in de vacht van menige grazer langer te worden om weerstand te 
kunnen bieden tegen de winterse kou. Eén derde van alle planten, zoals grote klit, geel nagelkruid en 
zwart tandzaad, hebben zaden met haren of haakjes ontwikkeld, die juist in deze tijd van het jaar 
afrijpen en makkelijk loskomen, zodat ze zich aan zo’n vacht kunnen hechten. Zo hebben die planten 
hun verspreidingsgebied enorm uitgebreid, meeliftend met grazers. Grote klit heeft zelfs nog een 
trucje: als de zaden rijp zijn, verandert de smaak van zijn bladeren van oneetbaar vies naar 
aantrekkelijk. De plant lokt zo de grazers naar zijn rijpe zaden. De haakjes slijten langzaam en na 
verloop van tijd vallen steeds meer zaden uit de vacht. In het voorjaar vallen de lange winterharen bij  
 

https://webwinkel.ark.eu/producten/zoekkaarten-tekeningen/zoekkaart-blijf-van-me-af-planten
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bosjes uit en daarmee de laatste zaden. Vogels als koolmees, spreeuw en kauw zijn er als de kippen 
bij om de haren te verzamelen voor de stoffering van hun nest. 
 
Reisgezelschap 
Tijdens het grazen worden de dieren vaak begeleid door vogels. Ooievaars en reigers lopen mee om 
de opgeschrikte kikkers en veldmuizen te verschalken. Spreeuwen liften vaak mee op de rug van 
paarden, om insecten te vangen die de grazers uit de vegetatie opjagen. Gele kwikstaarten en 
roodborsttapuiten volgen de grazers op de voet en pikken een vliegje mee. Op de kop, de rug en 
flanken zoeken ekster, kauw, spreeuw, pimpelmees en koolmees naar parasieten. Vooral eksters zijn 
bedreven in het losplukken van volgezogen teken. Wildlevende runderen die last hebben van teken 
weten dat en gaan zo staan dat de eksters weten dat er werk aan de winkel is en waar ze moeten 
zoeken. 
 
Bodemwoeling 
Minstens zo belangrijk is de bodemwoeling door grazers. In het zoeken naar voedsel (wild zwijn), het 
verzorgen van hun vacht (wisent en paard), of het tentoonspreiden van imponeergedrag (stier en 
edelhert) werken grazers de grond open. Dat betekent nieuwe kiemkansen voor pionier planten als  
reukeloze kamille en vingerhoedskruid, opwarmplekken voor insecten en reptielen zoals zandhagedis 
en hazelworm en nestmogelijkheid voor zandbijen, graafwespen en hun parasieten. Sterker nog: alle 
planten die we kennen van akkers zijn in feite planten die het vóór onze landbouw van dit soort 
woelactiviteiten in de bodem moesten hebben. De dichtheden aan grazers en daarmee het oppervlak 
aan omgewoelde grond was in het verleden zó hoog dat zaden van planten makkelijk van de ene 
naar de andere plek konden komen, geholpen door de grazers zelf met hun ruige vachten. 

De stierenkuil en zijn sleutelrol in de natuur (Bron: Jeroen Helmer) 

Poep 
De poep van grazers speelt een sleutelrol in de natuur. Veel zaden van planten verdragen, als ze niet 
vermalen worden, het verteringsproces van grazers. Tijdens de reis door het maagdarmkanaal 
verweekt hun schil wat de kieming stimuleert en in de mest vinden ze de voedingsstoffen om te  

https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-stierenkuil
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groeien. Vruchtdragende soorten, zoals hondsrozen, kersen, wilde appel en wilde peer verspreiden 
zich bijvoorbeeld op een dergelijke manier. Zodra de poep de grond raakt, wordt deze gekoloniseerd 
door strontvliegen, spekvliegen en vleesvliegen. Veldmestkevers komen massaal aanvliegen, tot wel 
enkele duizenden per vlaai of paardenhoop. Mestzwemtorren doorzeven de poep waardoor jagende 
kortschildkevers zich in hun gangen kunnen verstoppen. Vliegendoders en roofvliegen doen zich 
vervolgens tegoed aan deze overdaad aan insecten. De larven van de mestkevers worden tenslotte 
gegeten door dassen, kraaien, lijsters, spreeuwen, kraanvogels en houtsnippen. Ook schimmels 
overleven het maagdarmkanaal, opgepikt door grazers in de vorm van sporen of stukjes mycelium op 
de vegetatie. Van binnenuit de poep ontwikkelen sommige schimmels zich tot mestpaddenstoelen 
zoals de witte mestinktzwam en geringde vlekplaat. 
 
Erfenis 
Als een grazer sterft, komen alle voedingsstoffen en mineralen, die hij vanuit zijn omgeving heeft 
opgenomen, weer vrij. Een dood dier is een rijk gedekte tafel voor een onvoorstelbare hoeveelheid 
aaseters. Duizenden aaskevers, spektorren, vliegen en maden doen zich aan het vlees tegoed. Ook 
vlinders als grote weerschijnvlinder, gehakkelde aurelia en atalanta likken van het lijkvocht. De hele  
kraaienfamilie is geïnteresseerd, evenals buizerds, wouwen, gieren, ratten, wilde zwijnen, marters, 
vossen, goudjakhalzen en wolven. Als het kadaver al lang verdwenen is, is aan de vegetatie soms  
nog jarenlang te zien dat hij daar gelegen heeft. Diverse kruiden, zoals hondsdraf en winterpostelein, 
profiteren van de plaatselijk verhoogde concentratie aan voedingsstoffen en mineralen samen met 
een goed doorwoelde bodem. Soms is hierdoor nog vaag het silhouet van het gestorven dier te 
ontwaren. 
 

 
 
Het sterfbed van een wisent. De vorm van de romp wordt na verloop van tijd zichtbaar doordat er een zee van 
winterpostelein kiemt (Bron: Leo Linnartz) 

Jaarrondbegrazing met natuurlijke kuddes benadert de situatie waarin dieren en planten zich 
miljoenen jarenlang tot elkaar hebben verhouden. In de nieuwe natuurgebieden waar vrij levende 
kuddes runderen, herten, wisenten en paarden leven, komt dat samenspel langzaam weer tot leven. 
Kijk voor meer informatie op ark.eu/begrazing of download een van de gratis zoekkaarten in 
onze web(geef)winkel. 

Bron: In For Nature 

http://www.ark.eu/begrazing
https://webwinkel.ark.eu/
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Hertentellingen 2020  
 

 

Damhert 

 

Ree 

Ook dit jaar zijn in de laatste week van maart de jaarlijkse wildtellingen in het NPZK geweest.   
Hoewel alle tellers weer “opgelijnd” stonden hiervoor, besliste Corona helaas anders. De tellingen zijn 
wel verricht, maar slechts met een beperkt aantal tellers. Zoals wellicht bekend is, worden de tellingen 
ieder jaar in dezelfde periode en op dezelfde routes uitgevoerd. Tweemaal gedurende de vroege 
avonduren en éénmaal vanaf zonsopgang. Tijdens de tellingen wordt onderscheid gemaakt tussen 
damherten en reeën en ook per geslacht. Tevens wordt gekeken of de dieren nog onder de kalveren 
vallen en voor de mannetjes of het éénjarige beesten (spitsers) zijn.  

Aan de hand van de resultaten bepaalt de provincie Noord-Holland óf en zo ja hoeveel afschot 
komend najaar en komende winter plaatsvindt.  

Jaar Damhert Ree Jaar Damhert Ree 

 Absoluut Absoluut  Absoluut Absoluut 

2020 364 50 2008 92 209 

2019 519 73 2007 96 138 

2018 569 28 2006 48 109 

2017 594 64 2005 52 106 

2016 736 59 2004 58 160 

2015 401 24 2003 18 130 

2014 331 47 2002 37 156 

2013 89 22 2001 11 133 

2012 179 97 2000 13 114 

2011 155 56 1999 12 107 

2010 98 154 1998 7 131 

2009 123 134    
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Uit de getallen voor de 
damherten is op te maken 
dat het bejagen 
gedurende de afgelopen 
jaren zijn vruchten 
afwerpt. Het herstel van 
het aantal reeën zet nog 
niet door, al zal in de loop 
der jaren moeten blijken 
of dit dipje slechts een 
incident was. 

Dank aan Dick 
Groenendijk en Ko van 
der Bijl voor de informatie. 

Jan Jaap Moerkerk  

 
 

 
Drie wisenten verhuisd 

  
Op 26 maart zijn drie, in het Kraansvlak woonachtige wisenten, naar twee andere “wisentgebieden” in 
Europa verhuisd. Dit was noodzakelijk om inteelt te voorkomen, de kudde gezond te houden en om 
het voortbestaan van de kudde genetisch te kunnen garanderen.  

Milovice 
Twee stieren die respectievelijk in 2015 en 2017 in het Kraansvlak zijn geboren, zijn verhuisd naar 
een natuurgebied in Milovice in de republiek Tsjechië. Milovice ligt in centraal Bohemië, vlakbij Praag. 
Het gebied is ongeveer 125 hectare groot en is een voormalig militair gebied. Mogelijk wordt het 
gebied uitgebreid. Er is daar vooralsnog voldoende voedsel voor alle dieren in het gebied en er hoeft 
niet te worden bijgevoerd. Doel is om in dit gebied de oorspronkelijke natuur en ecologische waarde 
weer te herstellen. Lokale niet-gouvermentale organisaties (NGO’s) en “European Wildlife” hebben 
besloten om grote grazers zoals Exmoor pony’s, Taurus ossen en wisenten in dit gebied te 
introduceren en zo “verbossing en verstruiking” te voorkomen. Door hun graasgedrag zal het mozaïek 
landschap, afgewisseld met bosschages en dennenbossen terug kunnen komen en blijven bestaan. 
In dit gebied komt, naast herten, wilde beren, veel vogels en insecten ook de gouden jakhals voor. 

Na aankomst werden de twee stieren eerst nog 
even ter acclimatisatie apart gehouden en om te 
kijken of de dieren de reis goed hadden doorstaan 
en gezond waren. Na enige uren werd het hek 
geopend en besloten beide heren meteen het 
struikgewas in te gaan. 

 

 

 

De kennismaking verliep uitermate soepel 
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Momenteel leeft er nog een dominantie stier in het gebied, maar het is de bedoeling dat met name de 
oudste van de twee stieren in de (nabije) toekomst de plaats van de oudere stier gaat innemen.  

   

Sint Philipsland 
De derde stier is verhuisd naar het nieuwe wisentgebied in de buurt van Sint Philipsland in Zeeland. 
Deze stier is in 2016 vanuit Zuid-Frankrijk naar het Kraansvlak gekomen. Na vier jaar voor nageslacht 
te hebben gezorgd, was het tijd om zijn genen in een nieuwe kudde te verspreiden. Hij is de laatste 
aanwinst van de nieuwgevormde kudde in het gebied van de “Slikken van Heen”. De andere dieren in 
deze kudde komen uit de Maashorst en het natuurpark in Lelystad. De wisenten begrazen het gebied 
samen met Konik paarden en Rode Geus koeien. Het gebied is ongeveer 250 hectare groot en wordt 
beheerd door “Zeeuws Landschap”.  

De verschillende kuddes worden beheerd door ”Free Nature”, een organisatie, die op vele plaatsen in 
Nederland hun dieren voor begrazing in zetten. 

Na aankomst werd de stier vrijwel onmiddellijk begroet door de reeds aanwezige dieren. Eerst zacht 
en vriendelijk aftasten door de leidende koeien, maar al vrij snel kwamen ook de andere wisenten 
naderbij. Zelfs de kalveren voelden zich op hun gemak bij de nieuwe grote stier. Toen de 
kennismaking met koeien en kalveren ten einde was, kwam ook de oudste stier (vier jaar oud en best 
groot voor zijn leeftijd) kennismaken. 

Eigenlijk was het best onverwacht dat beide dieren 
ongeveer twintig minuten lang een beetje aan 
elkaar stonden te snuffelen. Afgewisseld met wat 
dominant gedrag, zoals met de koppen tegen 
elkaar staan en een beetje schrapen met de 
hoeven. Daarna sloten ze zich allebei aan bij de 
andere dieren die ongeveer 100 meter verderop 
aan het grazen waren.      

Kraansvlak 
De redenen om wisenten te verplaatsen, gaat 
natuurlijk ook op voor de kudde in het Kraansvlak. 

In het kader van de uitwisseling is daarom een drie jaar oude stier uit Tsjechië overgebracht. Na een 
periode van quarantaine loopt de nieuwe stier inmiddels bij de kudde. 

Toen de stier werd losgelaten stond de kudde toevallig op korte afstand. Een beetje onwennig en met 
de staart omhoog, liep de stier voorzichtig naar de kudde toe. Eén van de oudere koeien kwam als 
eerste kennismaken. Eerst een beetje aan elkaar ruiken, beetje met de koppen tegen elkaar om te 
kijken hoe sterk de nieuwkomer was en tevens om vast te stellen wie de baas is. 
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Vervolgens volgden de andere dieren om kennis 
te maken. Na ongeveer 30 minuten vonden alle 
dieren het wel welletjes en gingen over tot de orde 
van de dag: grazen.  

PWN-boswachters hebben de eerste dagen extra 
controles uitgevoerd en zij constateerden dat alles 
prima in orde was en dat de stier was opgenomen 
in de groep. 

 

Geslachtstrijp 

Wisentstieren zijn na drie á vier jaar geslachtsrijp. 
Vaak verlaten ze dan ook de kudde en vormen een 
“mannenclubje”. Nu de oudere stieren uit het 
gebied verplaatst zijn, is de nieuwe stier de oudste 
man en zal hij, naar verwachting, wellicht al dit 
najaar voor nakomelingen kunnen zorgen. 

 

 

 

 
De kudde in het Kraansvlak bestaat nu uit twaalf wisenten: drie stieren en zeven koeien en twee 
pasgeborenen. Half mei is  geconstateerd dat de oudste koe (Katona) was bevallen van een kalf. 
Moeder en kalf maken het goed. Met de start van het wisentproject is Katona samen met haar 
moeder vanuit Polen in het Kraansvlak gekomen. Zij is de laatste overgebleven wisent van de 
oorspronkelijke groep en heeft inmiddels zeven kalveren gebaard.  
 

Op zondag 24 mei ontdekte 

boswachter Ruud Maaskant 

kalf twee. Naar schatting 

maximaal 2 dagen oud en 

op het oog in prima conditie 
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Naast de wisenten lopen ook nog vier Konik paarden (merries) en een 
aantal Schotse Hooglanders in het gebied rond. 

Op 24 april jl. is voor het eerst een pasgeboren Hooglander kalf 
ontdekt. 

Dank aan Esther Rodriguez Gonzalez voor de informatie 
en een aantal foto’s. 
 
Andere foto’s: Ruud Maaskant, Simone de Maat en 
Ruud Maaskant 

Jan Jaap Moerkerk 

 

Aardkastanje  
Bunium bulbocastanum, komt uit de schermbloemenfamilie. Werd ook wel knollige karwei genoemd. 
 
Bloeit in juni en juli, is een overblijvende plant en kan 30 
tot 70 cm hoog worden. De vlezige wortel is opgezwollen 
(bijna bolvormig) en lijkt op een kastanje. De wortelknol is 
bruinzwart en wordt tot 2 ½ cm in doorsnee. Vandaar de 
naam. 

Het is een typische plant op duingraslanden, maar je zult 
hem helaas niet vaak tegenkomen, het is een rode 
lijstsoort en hij is zeer zeldzaam. Voor de duinen is het 
een KPI-soort*. (Een Key Performance Indicator (KPI) is 
een meetinstrument voor een beleidmaker om aan de 
hand van de gestelde doelen het beleid te kunnen 
aanpassen en bijsturen naar aanleiding van de behaalde 
resultaten.) 
Hij komt in het NHD nog voor o.a. in de hoek van de 
Staringweg en Lage weg, daar zijn onlangs nog 300 
exemplaren geteld. 

In een oude beschrijving staat het volgende: 
“De knolletjes kunnen gegeten worden en hebben 
enigszins den smaak der tamme kastanjes; nogtans 
behooren zij van tevoren eenigen tijd in water gestaan te 
hebben, daar zij anders wat wrang of te zamentrekkend 
zijn. Men kan dezelve raauw, gekookt, onder heeten asch gebraden of in soep nuttigen; in melk 
gekookt zijn zij als een geschikt voedsel voor lijders aan bloedspuwing, het wateren van bloed en aan 
teering, aangeprezen geworden, en van derzelver buitenste bekleedsel ontdaan is er een vrij goed 
zetmeel van te verkrijgen.  
De varkens zijn er bijzonder op gesteld en worden er vet van; de bladen kunnen als die der 
Pieterselie gebruikt worden, en de zaden gelijk die der Karwei.” 

In een andere beschrijving wordt een en ander weer tegengesproken: 
“Gebruik: Deeze soort Aardnooten zijn eetbaar, zwaar te verteeren, maar voedsaam. Men meent dat 
ze de Natuurdriften bijzonder aanzetten, maar dit doen alle sterk voedende stoffen. Dat ze het 
Bloedwateren en Bloedspuwen tegengaan, is een gezegde waarvan aan de nieuwe Geneeskunde 
niets bekend is, vermits ze in geen gebruik zijn.” 

Marianne Snabilie 
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Voorjaarsdroogte aanslag op watervoorraad 

 
De kranten stonden er bol van. Het was in april extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de 
hoge zandgronden. Daar waren de boeren intussen begonnen met het beregenen van hun akkers en 
gold er een alarmfase voor bosbranden. Lees het volledige artikel op: 
https://www.waterforum.net/voorjaarsdroogte-aanslag-op-
watervoorraad/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=931df31c84-
waterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-
931df31c84-54298681 

Invloed van grote grazers op de kwaliteit van duinpoelen 
 
 

 
FEB-2020 - Rondom het jaar 2006 heeft PWN gekozen om in grote gedeelten van het NHD grote 
grazers te introduceren. Deze begrazing komt ten goede aan de kwaliteit van de meeste habitattypes 
in het gebied. Er bestaat echter discussie over de invloed van de grote grazers op de kwaliteit van 
natte duinvalleien en duinpoelen. Daarom is hier in 2019 een onderzoek naar gestart. 
 
Rondom het jaar 2006 heeft PWN gekozen om grote gedeelten van het Noord-Hollands 
Duinreservaat integraal te begrazen met Exmoorpony’s, Schotse Hooglanders en schapen om 
verruiging tegen te gaan. Deze verruiging ontstond door vastlegging van de zeereep (zeewering), het 

instorten van de konijnenpopulaties (grazer 
van duingraslanden) en de depositie van 
stikstof. De begrazing komt ten goede aan de 
meeste habitattypen waarvoor PWN vanuit 
Natura 2000 een instandhoudings-, 
uitbreidings- of kwaliteitsverhogings-
verplichting heeft. Er bestaat echter discussie 
over de invloed van de grote grazers op de 
kwaliteit van natte duinvalleien en 
duinpoelen. Door het intensieve begrazen 
van de oevers, het vertrappen van de bodem 
en het langdurig verblijven in de poelen bij 
warm weer, waarbij veel ontlasting in het 
water belandt, zou de kwaliteit van het water 
(ernstig) verminderd kunnen worden. 
Omdat veel waarde wordt gehecht aan de 

watergebonden natuur in het duingebied, is in het voorjaar van 2019 besloten een ecologisch 
onderzoek te laten uitvoeren door ecoloog David Tempelman en stichting Waterproof. Dit onderzoek  

Schapen in de duinen (Bron: E.J. Woudstra) 

https://www.waterforum.net/voorjaarsdroogte-aanslag-op-watervoorraad/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=931df31c84-waterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-931df31c84-54298681
https://www.waterforum.net/voorjaarsdroogte-aanslag-op-watervoorraad/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=931df31c84-waterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-931df31c84-54298681
https://www.waterforum.net/voorjaarsdroogte-aanslag-op-watervoorraad/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=931df31c84-waterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-931df31c84-54298681
https://www.waterforum.net/voorjaarsdroogte-aanslag-op-watervoorraad/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=931df31c84-waterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-931df31c84-54298681
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moest meer inzicht geven in de invloed van de grote grazers op de kwaliteit van de duinpoelen. 
 
Selectie van poelen en 
kwaliteitsindicatoren 
Ter voorbereiding is een vooronderzoek 
gedaan om tot een selectie van de 
onderzoekspoelen te komen. Deze selectie is 
onder andere gebaseerd op historische 
gegevens over waarnemingen van libellen en 
vogels, vegetatieopnamen, opnamen van 
macrofauna en macrofyten. Om een 
representatief beeld te krijgen, is gekozen 
voor poelen gelegen in verschillende habitats 
in kalkarm duin, kalkrijk duinen en de 
kalkovergangsduinen. In totaal zijn 28 poelen 
geselecteerd, waarvan er  negen 
onbegraasd werden (waar maaibeheer op 
wordt uitgevoerd) en negentien begraasd. 
Binnen de geselecteerde begraasde poelen is onderscheid gemaakt tussen intensief (10) en minder 
intensief (9) gebruikte poelen. Door de droge zomer is uiteindelijk één van de poelen afgevallen 
vanwege een te lage waterstand rond de tijd van de flora- en macrofauna-opnamen. 
In de geselecteerde duinpoelen zijn de amfibieën, macrofauna, water- en oevervegetatie (inclusief 
kranswieren) en chemie onderzocht. De gegevens van de begraasde poelen zijn vergeleken met de 
historische gegevens die voor de intrede van de begrazing zijn verzameld. (Dederen, 1996; data 
provincie Noord-Holland, Dienst Ruimte & Groen; data H. Niesen). 

Het doel van het onderzoek was het bepalen van de kwaliteit van de watergebonden natuurwaarden, 
om die vervolgens te kunnen relateren aan de mate van begrazingsintensiteit. Om dit op een 
objectieve manier te kunnen doen, is een beoordelingssysteem ontwikkeld. 

Het voor dit onderzoek ontworpen systeem 
waardeert de poelen onderling. In totaal kunnen 
maximaal 100 punten worden behaald. Gedeeld 
door 10, is het totaal aantal punten vergelijkbaar 
met een rapportcijfer: 80-100 punten = zeer goed, 
60-80 = goed, 40-60 = matig, < 40 = slecht. Aan de 
hand van het voorkomen van typische soorten 
(pluspunten) en storingssoorten (minpunten) is per 
soortgroep/ indicator een deelcijfer gegenereerd. De 
volgende groepen zijn meegewogen: chemie (25 
punten), vegetatie (onderverdeeld in water (incl. 
kranswieren) en oever (25)), macrofauna (25), 
amfibieën (15) en vogels (10). 

 
Onderzoeksresultaten 
De verwachting was dat de poelen die intensief gebruikt worden in combinatie met de lage 
waterstand door de droge zomer, een lagere kwaliteit zouden hebben. Uit de resultaten bleek echter 
dat de meeste intensief begraasde poelen nog steeds vrij goed scoorden, op drie poelen in de Rellen, 
het Tranendal en de Zuidhoek na. Hier zakte het waterpeil zodanig ver dat de invloed van het vee 
duidelijk zijn stempel op de waterkwaliteit drukte. Voor de overige intensief begraasde poelen bleek 
echter dat de gemiddelde kwaliteit dicht bij die van de minder intensief begraasde en onbegraasde 
poelen lag. Verder herbergen minder intensief begraasde poelen een hogere kwaliteit dan poelen die 
helemaal niet begraasd worden. 

Exmoorpony's in de duinen (Bron: PWN) 

Schotse Hooglanders in een poel (Bron: E.J. Woudsma) 
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Een meer gedetailleerde blik op de verschillende soortgroepen laat zien dat macrofauna het beste 
gedijt in onbegraasde poelen, dat oever- en waterplanten floreren in de minder intensief begraasde 
poelen en dat amfibieën juist meer profiteren van intensieve begrazing. Deze laatste observatie kan 
verklaard worden door de sterke voorkeur van rugstreeppadden voor poelen met zo weinig mogelijk 
oeverbegroeiing en doordat paddenlarven zich voeden met algen die veel minder voorkomen in on-
begraasde poelen. Wat betreft waterchemie komen de intensief begraasde poelen duidelijk minder 
goed uit de verf. Waterchemie beïnvloedt met name de macrofauna in het water, wat kan verklaren 
waarom de onbegraasde poelen over het algemeen rijker scoren op macrofauna dan de begraasde 
poelen. 
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De kwaliteit van de poelen (Bron: PWN) 

Ook in andere gebieden blijkt begrazing een goed effect te veroorzaken. In de Maashorst in Brabant, 
waar onder andere een aantal wisenten rondlopen die oorspronkelijk uit het Kraansvlak komen, zijn 
mooie resultaten bereikt. In dit gebied heeft ARK Natuurontwikkeling de afgelopen zes jaar een groot 
begrazingsgebied ingericht met wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Hier wordt niet of nauwelijks 
nog beheerd met machines. Deze zogeheten procesnatuur zorgt voor meer natuurlijke 
omstandigheden waarvan vlindersoorten zoals de bruine eikenpage, de veldparelmoervlinder en de 
bruine vuurvlinder kunnen profiteren. 

Handvatten voor beheer 
Uit het onderzoek blijkt dat de minder intensief begraasde poelen gemiddeld de hoogste kwaliteit aan 
natuurwaarden hebben. De drie (intensief begraasde) poelen met een lage waterkwaliteit liggen 
allemaal op plekken waar in de directe nabijheid geen andere gelegenheden zijn om af te koelen of te 
drinken. Daarnaast zijn het alle drie relatief kleine poelen, waardoor de effecten van betreding en 
vermesting groter zijn. Door het aanbod van poelen in de nabijheid te verhogen of de poelen zelf te 
vergroten zou de kwaliteit van de poelen verhoogd kunnen worden. Hiermee kan ook rekening 
worden gehouden bij de aanleg van nieuwe poelen in begraasd gebied. 
  
Bron: PWN 

https://www.pwn.nl/
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Bijzondere paddenstoel leeft op hoef dode grazer  

 

  
Grote grazers zijn belangrijk voor de natuur. Door hun gegraas en het schillen van de bast van bomen 
krijgen openheid en bloemen meer kans en worden dominante bomen en planten letterlijk klein 
gehouden. Maar niet alleen levende grazers spelen een belangrijke rol. Ook als ze dood zijn blijken 
ze een bron van leven.  
 

Aaseters als raven en vossen, maar ook een leger van kevers en vliegen, zorgen voor een efficiënte 
afbraak van het kadaver en daarmee voor recycling van de vele voedingsstoffen die er in een kadaver 
aanwezig zijn. Er zijn niet alleen heel erg veel kleine diertjes bij die afbraak betrokken, maar ook in 
een enorme verscheidenheid. En hoe groter het kadaver, hoe meer er beschikbaar is voor aaseters. 
En hoe hoger in potentie de biodiversiteit. Dat het niet alleen bij kleine beestjes blijft, blijkt uit een 
bijzondere vondst in februari in natuurgebied het Kraansvlak bij Zandvoort, onderdeel van het NPZK.   
 

 
Detailopname vogelveerzwam op paardenhoef (Bron: Maurice Frederiks)  
 

 

https://www.pwn.nl/
https://www.pwn.nl/
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Bijzondere ontdekking  
Tijdens een wisentexcursie door ARK Natuurontwikkeling en PWN voor buitenlandse gasten werd per 
toeval een vreemd ogend stronkje hout gevonden. Bij nadere inspectie bleek het geen stukje dood  
 
hout, maar het verweerde restant van een hoef van een gestorven grote grazer te zijn. Op de oude 
paardenhoef groeiden vele tientallen paddenstoelen. Het bleek bij nader onderzoek om de 
vogelveerzwam te gaan. Die groeit niet alleen op vogelveren, maar soms ook op hoeven en haren. 
De zwam wordt daarom geregeld op braakballen gevonden. Een dode grote grazer biedt zo bezien 
heel wat kansen voor deze paddenstoel. Zijn nauwe verwant, de hoefzwam, groeit vooral op hoeven 
en horens, maar is in Nederland veel zeldzamer. Het verschil is met het blote oog echter niet te zien 
en kan alleen worden vastgesteld door de sporen onder een microscoop te bekijken.  
 

Detailopname vogelveerzwam op paardenhoef (Bron: Leo Linnartz)  
 

De vogelveerzwam staat als ‘vrij algemeen’ te boek, maar wordt toch niet zo vaak gevonden. Op 
Waarneming.nl staan jaarlijks maximaal dertien waarnemingen en meestal veel minder. ARK’er 
Leo Linnartz die de vogelveerzwam vond: “Zelf was dit mijn eerste waarneming, hoewel ik al vaak 
kadavers in diverse stadia van ontbinding heb gezien en talloze braakballen heb bestudeerd. Nooit 
eerder zag ik op een kadaver of braakbal een vogelveerzwam. Laat staan op een hoef.”  
 

Foto's: Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling; Maurice Frederiks  
 
Bron: Nature Today   
  

 

http://www.waarneming.nl/
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Zeeuwse wisenten  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al vermeld dat in Zeeland wisenten zouden worden 
losgelaten. Het vierde gebied in Nederland. Inmiddels is het plan omgezet in daden en loopt 
een aantal dieren in dat gebied rond.  
 

 
Wisenten op de Slikken van de Heen 

Maandag 17 februari 2020 zijn de eerste drie jonge wisentkoeien losgelaten op de Slikken van de 
Heen, een natuurgebied van Het Zeeuwse Landschap gelegen op het eiland Sint Philipsland. Zo is de 
provincie Zeeland de vierde plek in Nederland waar wisenten zijn uitgezet in de natuur. Later komen 
er nog meer dieren naar de Slikken van de Heen, waaronder enkele oudere koeien en een stier uit de 
Maashorst. Er leven al kuddes wisenten in natuurgebied het Kraansvlak in de duinen tussen 
Zandvoort en Haarlem, op de Maashorst tussen Oss en Uden en op de Veluwe. Ook leeft er een 
kudde wisenten onder nagenoeg natuurlijke omstandigheden in Natuurpark Lelystad. 

De Slikken van de Heen liggen in het noordoosten van Zeeland, op de grens met Brabant. Het is een 
voormalig zout getijdengebied vol kreken, geulen en hoger gelegen delen aan het Krammer-Volkerak. 
In het kader van de Deltawerken is deze zeearm in 1987 afgedamd en sinds de afsluiting met de 
Philipsdam verzoet. In korte tijd zijn de voormalige zilte kwelders begroeid geraakt met bloemrijke 
graslanden en open bossen. Vanaf het begin van de verzoeting is het gebied begraasd geweest door 
runderen en paarden. 

Wildernisnatuur op de Slikken 
Het Zeeuwse Landschap wil op de Slikken van Heen een stap naar een meer natuurlijk beheer zetten 
en wil dat het palet aan grazers beter past bij de reeds aanwezige wildernisnatuur. Hierbij is gekozen 
voor wisenten, Konik paarden en Rode Geuzen (een runderras) die in natuurlijke sociale groepen 
jaarrond zonder bijvoeren in het gebied verblijven: natuurlijke begrazing. FREE Nature voert het 
kuddebeheer uit. Het is de ambitie van het Zeeuwse Landschap om excursies naar de wisenten te 
organiseren. Er lopen twee laarzenroutes door het gebied en er is een uitkijktoren. Op termijn kunnen 
bezoekers en wisenten elkaar tegenkomen. Omdat de dieren aan hun nieuwe leefgebied moeten 
wennen worden wisenten en publiek eerst nog een tijdje gescheiden gehouden.  
De Slikken van de Heen vormen voor wisenten een belangrijke kans. Het is een groot, voedselrijke 
gebied waar de dieren zelfstandig en zonder bijvoeren mogen leven. Bovendien is het half-openbos 
en struweellandschap met wisenten bijzonder. De meeste leefgebieden van wisenten bestaan uit 
voedselarmere gebieden en vaak bestaan ze uit grasland of gesloten bos. Met de komst van 
wisenten naar de Slikken van de Heen kunnen we veel leren over de oorspronkelijke ecologische 
breedte van wisentleefgebieden. Bovendien is het ook een van de weinige gebieden waar wisenten  
en runderen samenleven. Dit levert een schat aan informatie op en is essentiële kennis voor andere 
wildernisgebieden in Europa en voor de verdere verspreiding van wisenten in Nederland en de rest 
van Europa. 

https://www.hetzeeuwselandschap.nl/
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Kauwen op reuzenberenklauw 
De Slikken van de Heen zijn een voormalig getijden-landschap dat nu verzoet is. De bodem is veel 
voedsel-rijker dan in de Maashorst, op de Veluwe of in het Kraans-vlak, waar nu al wisenten lopen. 
Het is dan ook interes-sant 
om te zien welke voor-keuren 
de wisenten op de Slikken 
gaan ontwikkelen en wat 
precies hun effect op het 
landschap zal zijn. Het 
Zeeuwse Landschap verwacht 
dat de wisenten hier samen 
met de Konik paarden en 
recent gearriveerde Rode 
Geuzen het landschap half 
open kunnen houden. De 
laatste tien jaar is het gebied 
met duinriet en adelaarsvaren 
verruigd, waardoor 
soortenrijke 
graslandvegetaties onder druk 
staan. Ook exoten als de 
reuzenberenklauw, 
dijkviltbraam en late 
guldenroede nemen toe. Met 
de drie soorten grazers die hier jaarrond gaan grazen, komt daar naar verwachting verandering in. 
 
Bron: Nature Today - ARK Natuurontwikkeling - Zeeuws Landschap 
  

Nat, natter, natst…. 
- afgelopen winter in perspectief 

 
21-JUN-2020 - Terwijl de headlines spreken over droogte, zouden we bijna vergeten dat er de afgelopen winter heel 

wat regen is gevallen. Zo veel 

buien en grauw weer, waar 

hadden we dat aan verdiend? 

Op veel plekken trad 

wateroverlast op. 

Grondwaterstanden waren 

extreem hoog, kelders stonden 

onder water en de rivieren 

bereikten recordhoogtes. Nu 

kunnen we terugkijken en 

vaststellen hoe nat het 

werkelijk was. Wat blijkt is dat 

februari extreem nat was, maar dat sommige maanden afgelopen winter juist droger waren dan gemiddeld. De 

totale hydrologische winter was wel nat, maar niet extreem. 
Extreem of juist normaal, hoe zit dat? 
Het ene jaar is het natter dan het andere jaar, en ook maanden kunnen sterk van elkaar verschillen. Om 
'normaal nat' van 'extreem nat' te kunnen onderscheiden, moet verder worden gekeken dan alleen maar 
natter of droger dan gemiddeld. Per maand is er sprake van extreem natte omstandigheden als er ongeveer 
twee en een half keer zoveel neerslag valt dan gemiddeld. Om te spreken van een extreem natte winter, moet  

 

Wisenten zijn echte kuddedieren (Bron: Twan Teunissen) 
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er anderhalf keer zoveel neerslag vallen als in een gemiddelde winter. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
hydrologen hierbij uitgaan van de hydrologische winter en deze loopt van oktober tot en met maart. 

Neerslagreeksen van de afgelopen dertig jaar 
Om de winter goed te kunnen beoordelen, zijn de neerslagreeksen van alle KNMI-neerslagstations in Noord-
Holland (het leveringsgebied van PWN) nauwkeurig bekeken en geanalyseerd. Sommige reeksen zijn kort - 
slechts twintig jaar - en andere reeksen zijn lang en zijn beschikbaar vanaf 1906. Voor de analyse is gekeken 
naar de hoeveelheid regen die is gevallen in de afgelopen dertig jaar, een periode die ook wordt gebruik als 
definitie van klimaat. 

In de onderstaande figuur is weergegeven wat de normale neerslag is en wat extreem is. Dit is hier 
weergegeven voor de laatste dertig jaar van het KNMI-neerslagstation Castricum. 

Zo kun je de figuur ‘lezen’: 

• De rode streep is het gemiddelde per maand tussen 1990 en nu. 

• De oranje lijn is de mediaan, dit is de neerslag die gevallen is in de middelste maand, 
gekeken van de droogste tot de natste maand in de afgelopen dertig jaar. 

• Het rechthoekige blok geeft aan hoeveel neerslag er valt in de helft van alle jaren. Eén op de 
vier jaren is minder nat dan de ondergrens van het blok en één op de vier jaren is natter dan 
de bovengrens van het blok. 

• De zwarte lijn geeft aan wat nog binnen de grenzen van ‘normaal’ is. Alles wat buiten de 
zwarte lijnen valt, is een uitbijter en kunnen we als 'uitzonderlijk' bestempelen. 

• Het hoge en lage kleine zwart omlijnde bolletje geeft aan hoeveel neerslag er viel in het op 
twee na natste en droogste jaar. 

• De blauwe streep is het natste jaar van de afgelopen dertig jaar. 

• Vervolgens is met de blauwe bol de neerslag van afgelopen hydrologisch jaar weergegeven. 

 

Statistiek neerslag weerstation Castricum (Bron: PWN) 

Analyse 
Er vallen een paar zaken op. April, mei en juli waren in 2019 aan de droge kant, terwijl juni 2019 juist zeer nat 
bleek. Augustus en september waren heel gewoontjes. 

Oktober was zeer nat, de natste van de laatste dertig jaar, maar dat blijkt statistisch nog wel 'normaal'. Bij 
nadere bestudering van de hele meetreeks (sinds 1951) blijkt dat alleen in 1981 er in oktober meer neerslag is 
gevallen, maar dat is niet in deze figuur weergegeven. November, december en januari waren redelijk 
normaal. Maar dan komt februari. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediaan_(statistiek)


 
 

Page 36 of 40 
 

 
 

 

 

Februari was uitzonderlijk nat met 176 millimeter neerslag in een maand. De afgelopen dertig jaar viel alleen in 
2001 meer dan 100 millimeter regen in februari, maar dat was 'slechts' 103 millimeter. Dat betekent dat 
februari 2020 zeer extreem was. Gemiddeld viel er in de afgelopen dertig jaar 62 millimeter in februari, dit 
keer bijna drie keer zoveel. En die extra neerslag is niet allemaal op de extra schrikkeldag in 2020 gevallen. 

Natte winter 
Een extreem natte maand februari maakt nog geen (extreem) natte winter. Zoals we net hebben gezien zijn 
sommige maanden wat natter, andere maanden redelijk normaal. In onderstaande grafiek hebben we van alle 
winters in de meetreeks de neerslag weergegeven. Het blijkt dat de winter van 2019/2020 wel 
bovengemiddeld nat was, vergelijkbaar met de winters van 1994/1995, 1998/1999, 2000/2001, 2006/2007 en 
2014/2015. In de afgelopen dertig jaar is er dus zes keer een vergelijkbaar natte winter voorgekomen. 

Totale winterneerslag per maand (KNMI-station Castricum) (Bron: PWN) 

Ongelijke verdeling van de neerslag 
In de volgende figuur is weergegeven hoeveel neerslag er in de provincie Noord-Holland in 2020 ten opzichte 
van normaal is gevallen. In de linker figuur voor alleen de maand februari, in de rechter figuur voor de hele 
winter. 

Het valt op dat in februari vooral in het gebied boven de lijn Castricum – Hoorn extreem veel neerslag is 
gevallen (meer dan twee en een half maal de gemiddelde neerslag). Ten zuiden van die lijn is het wel 'zeer nat' 
(meer dan tweemaal gemiddeld), maar minder extreem. 
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Links: factor tussen totale neerslag in februari 2020 en het gemiddelde in februari. Alles tot een factor 2,5 is 

nog normaal. Rechts: factor tussen totale neerslag in de winter 2019/2020 en het gemiddelde in de winter. 

Alles tot een factor 1,5 is nog normaal (Bron: PWN) 

Uitdagingen voor de toekomst 
Het klimaat wordt over het algemeen natter en extremer. Dit betekent niet dat we elk jaar zo’n natte februari 
krijgen, maar wel dat het vaker kan voorkomen. Het is goed om daarop voorbereid te zijn door bijvoorbeeld 
duinrellen (natuurlijke waterlopen) te herstellen. Tegelijk moet het water ook worden vastgehouden, omdat 
de zomers juist droger en heter worden en (zoet) water in die periode schaarser. Bij elkaar blijkt dat  een hele 
uitdaging voor watermanagers, ruimtelijke plannenmakers, burgers en ook voor PWN. 

Tekst: Myrthe Fonck en Lucas Borst, PWN 
Foto's: Johan Wieland; Myrthe Fonck 
Grafieken en kaarten: PWN 
Met dank aan het KNMI voor de gegevens 

https://www.pwn.nl/
https://www.pwn.nl/
http://www.knmi.nl/
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Maquette Waterrijck 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf dinsdag 18 februari is in Bezoekerscentrum De Hoep de bijzondere historische maquette 
van duinboerderij Waterrijck (het huidige Waterrijk) te zien. Hierbij worden ook enkele 
archeologische vondsten tentoongesteld. 

Het landschapsgebruik in de binnenduinrand is duidelijk in de eeuwen veranderd van agrarische 
activiteit naar industrialisatie. Hoe leefden de mensen in die tijd en hoe dreven zij handel? Om hier 
een beeld van te krijgen heeft duinbeheerder PWN een maquette laten maken van de historische 
boerderij Waterrijck waarin deze activiteiten tot leven komen. 

Voorlopig is deze maquette en de archeologische vondsten nog te bezichtigen in BC De Hoep.  

Marianne Snabilie 

Varia 

 
Nature Today 
Op 26 maart is de eerste versie van Nature Today succesvol gelanceerd. Vanaf dat moment kon 
iedereen met www.naturetoday.nl op elke plek in Nederland zien welke vogels, zoogdieren, planten, 
vlinders of libellen er nu in de directe omgeving voorkomen. Vanaf maart werkt de volledige 
functionaliteit via de webbrowser maar ook de apps in de appstores zijn zeer waarschijnlijk eind juni  
beschikbaar.   

Abonnement voor locatie gebonden informatie 
NatureToday.nl is in de basis gratis. Voor toegang tot de locatie gebonden natuurinformatie is een 
Nature Today-account en een jaarabonnement van € 2,00 per maand nodig. Nature Today hoopt dat 
hiermee voldoende inkomsten gegenereerd worden om de ontwikkel-, redactie- en onderhoudskosten 
te dekken. Na de eerste keer inloggen is de hele site een maand gratis te gebruiken voor iedereen. 

Email: info@naturetoday.nl 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturetoday.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C6d18409468b7483690dd08d7d29746a6%7C55fa1a1872574a01ba69b5023cc47f9a%7C0%7C1%7C637209419478442218&sdata=gXKrVZ6ymhrYJg0jghgV8MKyxRoub0OXfKYyxvwbiOA%3D&reserved=0
mailto:info@naturetoday.nl
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IVN Midden-Kennemerland en Corona 

Ook de excursies van IVN Midden-Kennemerland gingen niet door. Om er de moed toch in te houden 
bedacht de webmaster Susanne van Reenen het volgende ludieke idee. De leden werden via de 
gidsen app opgeroepen om oranje bloemen te fotograferen dichtbij huis om op die manier een 
koninklijk boeket samen te stellen, mensen op te vrolijken en Koningsdag te vieren. 
https://www.ivn.nl/afdeling/midden-kennemerland/iedere-dag-een-bloemetje 

Ook deelden de nieuwe en oude gidsen veel kriebeldiertjes en insecten via de groepsapp.  

Mocht u op zoek zijn naar een nieuwe vrijetijdsbesteding: ze zoeken nog een coördinator voor de 
redactie van De Groene Kennemer, het verenigingsblad dat twee keer per jaar uitkomt. 
https://www.ivn.nl/afdeling/midden-kennemerland/nieuws/coordinator-worden-bij-de-groene-kennemer 

Hermine Smit 

 

Verordening Bijzondere Provinciale Landschappen Noord-Holland 

In Heemskerk in het Nieuws - op 16 juni 2020 werd bekend gemaakt dat 24 Noordhollandse 
organisaties op het gebied van landschap, natuur en cultuurorganisatie het voorstel van de provincie 
Noord-Holland om “Bijzondere Provinciale Landschappen” aan te wijzen, steunen. In deze gebieden 
moet men rekening houden met bijvoorbeeld weidevogels en is woningbouw niet zomaar toegestaan. 
De organisaties roepen de provincie op om de ontwikkeling van het landschap ook goed te regelen. 
Zij vragen de provincie om natuurgebieden ook onderdeel te maken van deze beschermde 
landschappen. Zij vinden dat er meer voorwaarden moeten worden gesteld aan de locaties voor 
zonnevelden en windturbines. Zij zoeken het nieuws omdat in de voorliggende verordening een 
aantal passages om bijzondere landschappen te behouden en te versterken is afgezwakt. De 
provincie wordt gevraagd om bijvoorbeeld de natuurgebieden het Gooi of de eilanden in het Wormer- 
en Jisperveld, die nu niet worden meegenomen, alsnog toe te voegen aan Natuurnetwerk Nederland. 
https://www.rodi.nl/regio/heemskerk/178648/natuurorganisaties-steunen-extra-bescherming-
landschap 

  

https://www.ivn.nl/afdeling/midden-kennemerland/iedere-dag-een-bloemetje
https://www.ivn.nl/afdeling/midden-kennemerland/nieuws/coordinator-worden-bij-de-groene-kennemer
https://www.rodi.nl/regio/heemskerk/178648/natuurorganisaties-steunen-extra-bescherming-landschap
https://www.rodi.nl/regio/heemskerk/178648/natuurorganisaties-steunen-extra-bescherming-landschap
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Onweer 
 

De bomen peinzen 

stil en traag. 

Totdat een hongerige vlaag 

de bladeren doet bewegen. 

De wind steekt op 

 er dreigt een bui.  

Ik voel een spatje regen. 

 

De bomen wachten 

roerloos stil. 

Ver weg rommelt het onweer. 

Een lichtflits breekt 

door ’t wolkendek en 

maakt dat ik me omkeer. 

 

Ik trek me terug 

en sluit de ramen. 

De stekkers gaan eruit. 

De bloembak snel 

onder het afdak. 

’t Golft langs de tuindeurruit. 

 

Het werkt bevrijdend 

deze wolkbreuk. 

De spanning ebt nu weg. 

De bomen geuren naar de ozon 

en druipen op de weg. 

 
Jannie Klaver-Tromp 

9 juli 2008 
 

 


