
 

 

 

PWN zoekt vrijwilligers voor het monitoren van tapuitenkasten in het Noordhollands Duinreservaat, in de buurt van 

Bakkum en Egmond. 

 

Omschrijving onderzoek 

In de winter van 2017/2018 zijn er in het NHD nestkasten geplaatst voor tapuiten. 
Dit is een uitvloeisel naar aanleiding van het tapuiten onderzoek in het Vogelduin bij Bakkum van onze vaste onderzoeker 
Herman van Oosten. 
  
Het gaat niet goed met de tapuit als broedvogel in Nederland. De aantallen lopen in rap tempo terug. Ook in het 
Noordhollands Duinreservaat gaat het niet goed met de soort. Daarom zijn er een 50-tal kasten geplaatst waarin de 
tapuiten kunnen broeden nu de natuurlijk broedlocaties (konijnenholen) steeds zeldzamer worden vanwege de instorting 
van de konijnenpopulatie. Deze kasten zijn zo gemaakt dat de nesten niet gepredeerd kunnen worden door vossen.  
  
De kasten worden door onderzoeker Herman van Oosten en een aantal vrijwilligers gevolgd. Voor het monitoren van de 
kasten op gebruik door tapuiten zijn voor 2019 twee locaties vrij gekomen: 
Vennewater: ten Zuiden van de PWN kaartautomaat aan de Middenweg. 
Reggersandersvlak: ten Zuiden van de Middenweg ter hoogte van de strandopgang. 
  
We vragen dus vrijwilligers die dit leuk en zinvol vinden om het komend voorjaar de nestkasten te volgen. 

 

Wat vraagt PWN? 

U bent lichamelijk in een goede conditie. 

U hebt enige ervaring met vogels determineren 

U vindt het niet erg om erg vroeg op pad te gaan (rond zonsopgang) 

U bent ten minste 1,5 uur per week beschikbaar tussen 7 april en 7 juli 

U dient zich te houden aan het monitoringsprotocol en de vergunningsvoorwaarden 

U deelt de gegevens en de uitwerking met onze boswachter  

 

Wat biedt PWN? 

Vergunning om buiten de paden te komen tijdens de monitoring 

Jaarkaart voor het Noordhollands Duinreservaat 

Rapport van de bevindingen van het onderzoek 

Een veldbezoek waarbij uitleg wordt gegeven over broedecologie van de tapuit 

Jaarlijks uitje en bijeenkomst met de vrijwilligers in onze organisatie 

 

Bent u geïnteresseerd? 

Heeft u interesse in dit onderzoek, neem dan contact op met boswachter Wouter Bol, e-mail: Wouter.bol@pwn.nl  
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