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Van de Redactie

Afscheid
Wij nemen afscheid van actief onderzoeker Bert Buizer die in
januari, totaal onverwachts, is overleden. Een In Memoriam treft u
elders in deze Nieuwsbrief aan.

Daarnaast nemen we afscheid van een zeer toegewijd boswachter.
Ina Roels verlaat PWN om gezondheidsredenen. Wij hopen haar
desondanks nog eens te zullen treffen in het duin!

En als laatste nemen wij afscheid van onze zeer gewaardeerde
eindredacteur Klaas Pelgrim. Verderop in de Nieuwsbrief licht hij
de reden van zijn vertrek nader toe. Gelukkig hebben wij een
nieuwe eindredacteur aan ons team kunnen toevoegen. Derk de
Vries stelt zich in de Brief graag aan u voor.

Veiligheid

PWN streeft naar optimale werkomstandigheden voor iedereen die
voor PWN werk verricht. Dit geldt zowel voor onze terreinen als
werklocaties. Het werk wordt veilig gedaan, men voelt zich
prettig, heeft plezier in het werk en men gaat respectvol met elkaar
om. Men spreekt elkaar aan op mogelijke verbeteringen in het
werk die leiden tot een veiliger en gezonder arbeidscultuur.

Daarom is ervoor gekozen om het onderwerp ‘Veiligheid’ als
terugkerend thema toe te voegen aan de Vrijwilligers Nieuwsbrief.
In deze Nieuwsbrief maakt u kennis met de 5
Gouden Veiligheidsregels die sinds dit jaar binnen PWN de norm
zijn. Wij hopen dat u zich de regels snel eigen maakt.

Nieuwsfeit

Deze Nieuwsbrief staat ook in het teken van de Lente.
Twee Rodelijstsoorten (Paapje en Stofzaad) worden nader
besproken, het laatste nieuws over onze wisenten wordt gedeeld,
er is een interessant artikel over Poep en we vertellen meer over
de (landelijke) Voedselbank voor Bijen. En er is boeiend nieuws
over Vrijwilligers van de Toekomst. Uiteraard ontbreekt onze
rubriek Varia niet en we sluiten weer af met een mooi
Lentegedicht.

Veel leesplezier! Namens de redactie,

Ellen Roosloot
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In Memoriam Bert Buizer
Op 20 januari is onverwacht overleden duinonderzoeker en -ambassadeur Bert (Dingeman Albert Gerrit)
Buizer, oud 67 jaar.

Bert heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het duingebied, vooral rond zijn woonplaats Bergen aan
Zee. Hij onderhield daarbij goede relaties met PWN. Mede door zijn bemoeienis en zijn kennis van de flora
van het Engelse Veld werd dit behoed voor de bouw van 400 woningen en kwam een groot deel ervan in
1997 in beheer bij PWN. Bert heeft PWN daarbij geadviseerd over inrichting en beheer en was ook een
verbindende schakel tussen PWN en de dorpsbewoners. Zo werd er na de overdracht van wat toen nog het
Engelse Park heette, een Beheercommissie gevormd, waarvan Bert de voorzittersrol bekleedde. Een mooi
voorbeeld van bewonersparticipatie. De kroon hierop was voor Bert natuurlijk de toekenning van de Natura
2000-status aan het Engelse Veld in 2017.

Ook bij andere natuurherstelprojecten van PWN heeft Bert een actieve rol gespeeld. Hij was onder andere
geregeld excursieleider bij het grote verstuivingsproject op de grens van het NHD met de Boswachterij
Schoorl en de omvorming van dennenbos naar open duin in de Meeuwenlekken.

Vanaf 2005 heeft Bert heel veel vertoefd in het stille en niet vrij toegankelijke Buizerdvlak. Daar, waar de
toendra voelbaar is, werkte hij in het kader van klimaatonderzoek aan zijn experimenten met Empetrum, de
kraaiheide, waarop hij in 2013 aan de VU promoveerde. Met dit onderzoek liet hij zien hoe planten, die
wortelen in de grond en zich dus niet actief kunnen verplaatsen, reageren op klimaatverandering. Als
vakdidacticus heeft hij vele studenten aan dat onderzoek begeleid. Na zijn promotie is Bert verder gegaan
met dit onderzoek.

Hij blijft in onze herinnering als een gedreven duinbeschermer, en als een man die een warme sympathie
uitstraalde naar de mensen met wie hij te maken had. Ons medeleven gaat uit naar zijn partner Nelleke.

Hubert Kivit,

PWN
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Tot ziens in het Duin!
Vertrek van boswachter Ina Roels

Omdat het niet anders kan neemt PWN helaas afscheid van een zeer bevlogen en sympathieke
medewerker. Boswachter Ina Roels hangt begin april haar uniform aan de wilgen....

Voor de redactie een extra reden om nog eens met haar het duin in te gaan.

‘Ik heb 15 mooie jaren gehad bij PWN’, aldus Ina. ‘Ik heb mogen werken in een prachtige omgeving, heb
mogen bijdragen aan geweldige natuurherstelprojecten en kreeg daar ook nog eens voor betaald!’

De passie voor haar werk komt ook tijdens deze wandeling weer naar boven. ‘Kijk eens naar de wolken, zie
de vorm van die boom.... Als je hier rondloopt heb je geen woorden nodig.... Het is een feest om hier te
zijn!’ Haar enthousiasme werkt aanstekelijk, zij dwingt me te kijken, te ruiken, te voelen en te vragen....

Het gebied dat PWN beheert is voor Ina het mooiste natuurgebied dat zij tot nu toe heeft mogen
aanschouwen. ‘Dat geldt zowel voor de gebieden boven, als onder het Noordhollands Kanaal’.

Een rijke variatie die, in de tijd dat zij er is, alleen maar verder gegroeid is. Op mijn vraag waar ze het
meest trots op is kan ze geen antwoord geven. Toevoeging van grote grazers om de verruiging in de
gebieden tegen te gaan, de komst van de wisenten in het NPZK en de ontwikkeling van de Noordwest
Natuurkern zijn fijne gebeurtenissen maar Ina kan ook erg genieten van het feit dat er een houten,
natuurlijke, fietsenstalling is in plaats van een ijzeren of dat er, mede door haar inspanning, ruimte is
gekomen voor voetsporen: smalle, ruige wandelpaden door het duin. ‘Geweldig voor kinderen, die zo
spelenderwijs de natuur ontdekken’.

Zij hoopt dat haar opvolger, maar eigenlijk iedereen die de natuur een warm hart toedraagt, het goede werk
voortzet en de natuur beschermt. Deze is van grote waarde, niet alleen voor nu maar ook voor toekomstige
generaties. Daarbij is het belangrijk dat we goed uitleggen waarom we maatregelen uitvoeren, hoe we tot
keuzes zijn gekomen en dat we ons publiek, in verstaanbare taal, uitleggen hoe die natuur in elkaar zit.
Want dat is ook meteen haar zorg: de huidige generatie is vervreemd van het buitenleven waardoor het
soms lastig is elkaar goed te verstaan. Haar boodschap: Blijf dus vooral vertellen waarom ‘ge doet wat ge
doet’.
Er is niets dat Ina anders had
willen doen. Sterker nog, zij zou
de keuze zo weer maken want
‘een boswachter zijn is niet iets
wat je doet, dat ben je’. En als er
een medische mogelijkheid
ontstaat waardoor zij op korte
termijn weer gezond zou zijn, zou
zij meteen solliciteren op haar
huidige functie. Helaas is dat nog
niet zo ver. Daarom gaat ze in de
tijd die nu aanbreekt goed
uitzoeken wat zij kan doen om
beter te worden. En daarna ziet
zij wel wat er op haar pad komt.
Sowieso iets in het groen en met
mensen....

Dank voor je collegialiteit,
betrokkenheid en mooie verhalen,
Ina! Ik kan alleen maar zeggen:
Tot ziens in het duin.
Ellen Roosloot
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Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan
Beste mensen,

In 2012 was het voortbestaan van de Vrijwilligers Nieuwsbrief onzeker. Daarom besloot ik de redactie te
versterken, omdat de Nieuwsbrief een belangrijke informatiebron is voor vrijwilligers.

Dat was best een uitdaging want ik had totaal geen ervaring met redactiewerk.

Gelukkig was er een heel kundig en enthousiast redactieteam dat mij goed heeft gesteund. Dan noem ik
bijvoorbeeld René Korfage, die in 2013 afscheid heeft genomen van de redactie.

Het redactieteam heeft me ook regelmatig uitgedaagd, wat onder andere heeft geleid tot het ontwikkelen
van de Nieuwsflits (sinds 2014).

Ja, alleen de fotohoek blijft een zorgenkindje…. Regelmatig worden foto’s geplaatst die door de
redactieleden zijn gemaakt…. Dat is jammer, omdat er tegenwoordig veel foto`s worden gemaakt met een
camera of smartphone. Stuur alstublieft uw mooie of leuke foto`s in naar de redactie!

De kunst is de laatste jaren niet geweest om de Nieuwsbrief te vullen met artikelen, maar het temperen van
de redactie!

Vroeg men zich in het begin van het kwartaal af of er wel genoeg artikelen waren, een maandje verder
moesten we alweer beginnen met het schrappen of inkorten van artikelen, omdat de brief te groot werd. Dat
resulteerde weleens in het verschuiven van de deadline.

Maar Jan-Jaap, Ellen, Hermine, Monique en Marianne vormen een gouden team! Zo`n enthousiast en
bedreven team zie je niet veel, top!

U begrijpt dat ik niet zomaar zo’n opsomming maak.

Ik geef het stokje over aan Derk de Vries. Hij stelt zichzelf verderop in de Nieuwsbrief aan u voor. Derk heeft
er zin in en zal er zeker in slagen de Nieuwsbrief in stand te houden.

Ik ga me weer met de rest van mijn hobby’s bezighouden, waaronder het vogelen, de Wisenten en het
fotograferen.

Het is voor mij een leerzame en boeiende periode geweest en ik wil de redactie en de lezers hiervoor heel
hartelijk bedanken!

Ik wens u nog veel leesplezier in de toekomst met de Vrijwilligers Nieuwsbrief!

Klaas Pelgrim
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Mijn naam is Derk de Vries.
Meer dan 33 jaar woon ik samen met mijn vrouw in een erg leuke wijk ten westen van Haarlem. Het ligt als
een “dorp” prachtig ingeklemd tussen Haarlem en het duingebied. Dat wordt bij Haarlem gevormd door
landgoed Elswout en Middenduin, wat onderdeel is van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Een uur wandelen is daardoor ook bijna een uur wandelen door het duingebied en dat doe ik sinds ik
gepensioneerd ben, alleen of in gezelschap, dan ook meerdere keren per week.

Tot 2 jaar geleden ben ik ruim 30 jaar, met veel plezier, werkzaam geweest bij Cargill in de cacao-industrie
in de Zaanstreek.

Doordat ik nu de tijd meer aan mezelf heb, kon ik met Jan Jaap Moerkerk een jaar geleden ook gebieden
betreden waar je als gewone burger niet zomaar toegang toe hebt: het Kraansvlak (ten zuiden van de
Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee).

Waarom we daar waren?

In het kader van een mestonderzoek (zie Nieuwsbrief 47) hebben we er uren mogen rondlopen om
monsters te verzamelen en de vindlocaties te registreren. Het artikel over dat mestonderzoek was mijn
eerste kennismaking met de, in mijn ogen professioneel ogende, Nieuwsbrief.

Toen Jan Jaap mij ongeveer een half jaar later vroeg of ik de rol van Klaas Pelgrim zou willen overnemen
heb ik na een kennismaking met het redactieteam dan ook graag toegehapt. Het lijkt me leuk om een
bijdrage te leveren aan de volgende nieuwsbrieven!

Derk de Vries
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Veiligheid altijd op één!
PWN Gouden veiligheidsregels

Veiligheid is voor PWN erg belangrijk. Het doel is: veiligheid altijd op één, géén enkel persoonlijk letsel bij
werknemers van PWN of bij derden die op werklocaties of in onze duingebieden aanwezig zijn. Ook de
veiligheid van vrijwilligers is van groot belang. Om dat te bereiken is de inzet van iedereen nodig, dus ook
die van u.

In het vervolg is dit onderwerp daarom ook een vast onderdeel in de Nieuwsbrief.

Heeft u tips en suggesties om het werken in onze gebieden veiliger te maken: mail ze naar het bekende e-
mailadres: vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl. Wij zorgen er dan voor dat de verstrekte informatie bij de juiste
personen terecht komt.

Hieronder treft u de vijf PWN gouden veiligheidsregels aan. Wij vragen u om uw werkzaamheden in onze
gebieden met deze regels in uw achterhoofd, uit te voeren.

Marianne Snabilie,

Coördinator vrijwilligers

mailto:name@example.com
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Vrijwilligers van de toekomst
Op 13 november 2018 zijn diverse organisaties en groene vrijwilligers in Noord-Holland uitgenodigd om
deel te nemen aan een werksessie over de vrijwilliger van de toekomst. Het Kenniscafé vond plaats in het
provinciehuis in Haarlem, gaf informatie en was tevens georganiseerd vanwege een prijsvraag over het
beste plan voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

Organisaties hebben allemaal te maken met vergrijzing en met verandering binnen de maatschappij op het
gebied van de motivatie en de tijd die vrijwilligers werkzaam willen zijn. Dit betekent dat organisaties actief
aan de slag willen gaan om te zoeken naar nieuwe doelgroepen en een andere vorm van het aanbieden
van werk, naast de manier zoals zij het tot nu toe hebben gedaan.

Onderzoeksbureau Motivaction had voorbereidend werk gedaan en kon de genodigden al een idee geven
wie die vrijwilliger van de toekomst is en waar hij behoefte aan heeft. Dit is mooi samengevat in de
bijgevoegde infographics

Na de presentatie van Motivaction ging men in groepjes uiteen om plannen te formuleren voor het werven
van nieuwe vrijwilligers. De groepjes bestonden uit vertegenwoordigers en vrijwilligers van allerlei
organisaties zoals terreinbeheerders waaronder PWN, buurtinitiatieven en pgo’s zoals RAVON etc. Per
groepje werd het beste idee vervolgens gepresenteerd. Een jury, die bestond uit Marianne Snabilie van
PWN, Jitske Esselaar van Natuurmonumenten en Peter Mol van Landschap Noord-Holland, heeft later op
basis van vastgestelde criteria de winnaars gekozen die in aanmerking kwamen voor een bedrag van €
1000,- om de plannen waar te maken. Of om een start te maken met de uitvoering ervan. Bijgevoegd een
samenvatting van de drie winnende plannen.

Uit het Juryrapport van de Kenniscafé Prijsvraag 13-11-2018

“Toekomst van de Groene Vrijwilliger”

De drie winnaars met hun plan voor:

werving en binding van nieuwe vrijwilligers voor natuur- en landschapsbeheer en monitoring.

* Jacqueline Bijlhouwer van de Haarlemmer Kweektuin: Mensen met overgewicht via een samenwerking
met gezondheids- en zorginstellingen naar vrijwilligerswerk in het groen leiden. Hierbij zou een maandelijks
roulerende natuurwerk kalender voor mensen die gewicht willen kwijtraken opgezet moeten worden.

Sterke kanten van dit idee:

- Met het idee wordt heel concreet een nieuwe doelgroep bereikt en kan veel nieuwe mensen trekken.

- Het idee is innovatief door zich op deze groep mensen met overgewicht te richten.

- Het idee sluit goed aan bij een huidige trend van streven naar gezondheid en meer beweging.

- Er is veel samenwerking met anderen mee gemoeid.

- Het idee is goed uitvoerbaar en goed navolgbaar.

* Marjolein Moeijes van The Pollinators: Opzetten van een voedselbank voor bijen. Burgers moeten hierbij
voor hun omgeving een voedselbank voor zaaigoed voor bijenplanten vormen, waarbij de omwonenden
worden opgeroepen de zaden op te halen om hiermee hun directe omgeving aantrekkelijk voor bijen te
maken. Er wordt ingezet op geveltuinen, achtertuinen, niet gebruikte stukken grond e.d.

Sterke kanten van dit idee:

- Het idee is laagdrempelig en kan daardoor veel nieuwe mensen bereiken.

- Het kan veel mensen uit de directe omgeving aanspreken

- Het idee is innovatief, heel concreet en goed uitvoerbaar.
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- Het idee is goed navolgbaar.

* Ingo Jansen namens RAVON: Schoolgaande jeugd van groene opleidingen betrekken bij monitoring door
samen met de onderwijsinstellingen aantrekkelijke lesprogramma’s voor monitoring in het veld te
ontwikkelen en leerlingen daar aan deel te laten nemen.

Sterke kanten van dit idee:

- Het idee kan veel nieuwe mensen bereiken, met name jongeren die juist heel lastig te bereiken en te
werven zijn.

- Het idee is innovatief, op een wijze dat je denkt: voor de hand liggend, waarom is dit niet allang veel eerder
gedaan.

- Het probleem van de continuïteit van monitoring en vrijwilligers zou hier mee op te lossen zijn.

- Het idee is goed doordacht en concreet uitgewerkt. Het is daardoor goed uitvoerbaar.

- Het idee maakt goed gebruik van digitale platforms waardoor ook het probleem bij gegevensverwerking
getackeld is.

- Het idee voorziet in de behoefte bij die jongeren die in principe geïnteresseerd zijn om met natuur en
monitoring aan de gang te gaan, maar die er tegen aan lopen dat er geen opleidingen of
onderwijsprogramma’s beschikbaar zijn.

Beste vrijwilligers,

Op dit moment staat er een flink aantal vacatures voor vrijwilligers op onze website www.pwn.nl (zie bijgaand
link https://www.pwn.nl/vrijwilligers-vacatures)

Misschien heeft u zelf interesse of kent u iemand in uw omgeving die in de gelegenheid is tijd te spenderen
aan, voor en in de natuur.

Het gaat om de volgende vacatures:

* Vacature Wandelroutecontroleur

* Vacature voor controle van vee-kerende rasters

* Vacature overzetten van amfibieën tijdens de ‘paddentrek’ Kennemerland

* Vacature coördinator paddenwerkgroepen (locaties Zeeweg en Heerenweg)

* Vacature broedvogelmonitoring

* Vacature vlindermonitoring

* Vacature Gezond Natuur Wandelen

* Vacature zandhagedissenmonitoring

Wij hopen op deze manier extra vrijwilligers te werven. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Marianne Snabilie,

Coördinator Vrijwilligers

https://www.pwn.nl/vrijwilligers-vacatures
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Boommarter gebruikt faunatunnel onder de Egmonderstraatweg
Via camera’s is afgelopen nazomer de eerste boommarter vastgelegd die via de faunatunnel de
Egmonderstraatweg is overgestoken. Deze passage is in 2016 gerealiseerd tijdens werkzaamheden aan
deze weg. De toelopen naar de tunnel zijn toen eveneens aan beide zijden geoptimaliseerd door PWN,
beheerder van dit duinterrein.

Bij ‘fauna’ gaat het om een brede verscheidenheid van dieren: van kleine dieren zoals kevers tot de grootte
van bijvoorbeeld de vos. De faunapassage is bedoeld om de barrièrewerking, die een drukke autoweg met
zich meebrengt, voor fauna te beperken. Hierdoor kan genetische uitwisseling plaats blijven vinden tussen
populaties van dieren aan beide zijden van de weg. Daarnaast is natuurlijk het verminderen van
verkeersslachtoffers belangrijk. Veilige verbindingen kunnen dat voorkomen.

De tunnel is de afgelopen jaren continu gemonitord met behulp van camera’s aan beide zijden van de weg.
Dat het enige tijd duurt voordat een faunaportaal in gebruik wordt genomen is niet zo vreemd. Het gaat om
een constructie die zich nog in de omgeving moet ‘nestelen’. Na enige tijd verdwijnen allerlei onnatuurlijke
en nieuwe geurtjes die verstorend kunnen werken. Ook heeft de vegetatie rondom passages tijd nodig om
zich te ontwikkelen, zodat voldoende dekking en geleiding naar de voorziening ontstaat. Tot slot laten
dieren die een oversteek maken vanuit geurklieren aan de zolen een geurspoor achter waardoor andere
dieren weten dat deze mogelijkheid aanwezig is.

Tot op heden hebben veel verschillende dieren gebruik gemaakt van de tunnel met egel en vos als
koplopers. Gevolgd door huiskatten en muizen. Ook haas, bruine rat en konijn gebruiken soms de tunnel.
Insecten legt de camera niet vast maar deze worden, sinds er een open corridor in de begroeiing is
gemaakt van de Bloedweg richting de Roompot, gemonitord. Op dit gedeelte van Robbenzand heeft zich
een meer bloemrijke vegetatie ontwikkeld die voor een grotere insectenrijkdom zorgt, waar dan ook weer
vogels van meeprofiteren…en dan weer de rovers die op vogels afkomen….en de rovers die weer op die
dieren afkomen. En….zo bouwt de voedselpiramide zich op en kunnen dieren zich verspreiden.

Véronique van Meurs,

Boswachter PWN
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Welkom neushoornkever
Op ons net nieuw verkregen terrein Duin & Bosch in Castricum hebben we een prachtig beestje mogen
verwelkomen; de neushoornkever. Wij zijn hartstikke blij met deze iconische kever in ons
duingebied. Vanwege de beheerwerkzaamheden in Duin & Bosch hebben we de neushoornkever moeten
verplaatsen naar een nieuwe composthoop.

Kevers en larven handmatig uit het zand gehaald.

Drie dagen lang is rond de 4000 m3 grond gezeefd onder toeziend oog van de boswachters van het NHD en
Niels Hogeweg (projectleider). Het zeven van de grond is machinaal gedaan middels een grondzeef. Een
kraan schept zand in een kuip, dat wordt gezeefd en dit valt er via een band vanaf. Met het blote oog hebben
we de neushoornkevers en larven eruit gehaald, zie ook de foto's.

In totaal hebben we naar schatting 800 larven en 100 kevers een nieuw thuis gegeven in een naastgelegen
composthoop. Helaas werd middels het zeven het plasticprobleem dat we in de wereld hebben benadrukt.
De grond die we hebben gezeefd betrof een composthoop van 10 tot 20 jaar oud. Naast de
Neushoornkevers en larven kwam er ook een grote hoeveelheid plastic afval naar boven. Die gaan we
uiteraard afvoeren en duurzaam verwerken.
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De ene composthoop is de andere niet.

Willen we de neushoornkever duurzaam behouden in het duingebied dan is het noodzaak dat de
composthoop waarin ze leven, aan een aantal eisen voldoet. Volgens Hendriks onderzoek (2007) kunnen de
larven zich het best ontwikkelen in organisch materiaal met een grote schimmelactiviteit. De
schimmelactiviteit zorgt voor warmte en genoeg voeding in de composthoop waardoor de larven zich goed
kunnen ontwikkelen, waarna ze kunnen ontpoppen tot neushoornkevers. Het is daarom van belang steeds
verse compost in combinatie met houtsnippers op de bestaande hoop te deponeren. Hierdoor zal de hoge
voedingswaarde in de composthoop gewaarborgd blijven voor een gezonde populatie.

Kom dat zien.

Wij nodigen je van harte uit om eens een wandeling door Duin en Bosch te maken, je komt vanzelf op de
wandelroute de composthoop tegen, waar wij nog een informatiebord gaan plaatsen. Vooralsnog is het
moeilijk de neushoornkevers te spotten. Dit komt omdat de neushoornkevers liever niet de composthoop
uitkomen. Ze hebben in de composthoop voedsel, zijn beschermd en het is er lekker warm. Het enige
moment dat ze actief naar buiten gaan is tijdens warme zomernachten, wanneer zij op zoek zijn naar een
partner. Mannetjes gaan het gevecht aan om een vrouwtje, met de hoorn als geducht wapen. Diegene die
de ander op de rug legt, heeft gewonnen en mag met het vrouwtje paren. Na het leggen van de eitjes door
het vrouwtje kan de cyclus weer opnieuw beginnen van larve naar pop tot neushoornkever.

Serena Olij,

Boswachter

Paapje (Saxicola rubetra)

Roodborsttapuit of paapje?

Wie in het voor- en najaar door het open duin loopt, doet er goed aan om eens goed te kijken naar de
Roodborsttapuiten. Mogelijk zit hier namelijk een Paapje tussen! Deze soort lijkt sterk op zijn broer de
Roodborsttapuit, maar is beduidend minder talrijk. Ze zitten beide graag bovenin struikjes om uit te kijken
naar prooien, gebruiken allebei hoge twijgen als zangpost en beide soorten broeden op de grond. Ook qua
uiterlijk lijken de soorten op elkaar. Het verschil zit in kleine details: de witte wenkbrauwstreep van het
Paapje en zijn witte staartbasis, die je overigens alleen in de vlucht kan zien. De beste kans om een Paapje
in het duin te treffen is tussen eind april en eind mei of in augustus/september. Dan is het Paapje op doortrek
naar zijn broed- of overwinteringsgebied.
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Als broedvogel komt hij in PWN-terrein helaas niet meer voor.

Rode lijstsoort

Vanaf 1970 en tussen 1990 en 2000 is het aantal Paapjes in Nederland razendsnel afgenomen. Destijds
werd de link gelegd met droogte in hun overwinteringsgebieden: de Sahel in Afrika. Ook Grasmus en
Braamsluiper, die in hetzelfde gebied overwinteren, namen toen sterk af. Zij wisten zich naderhand te
herstellen, maar het Paapje is nooit teruggekomen op zijn oude niveau. In heel Nederland broeden nog maar
ongeveer 300 paar Paapjes. Die vind je voornamelijk in het noordoosten van het land in gebieden als het
Fochtelooerveen. Het laatste broedgeval van het Paapje in het Noord-Hollands Duinreservaat dateert van
2010-2011. In het Nationaal Park Zuid- Kennemerland is hij voor het laatst in 1999 als broedvogel
genoteerd. En dan te bedenken dat er in 1982 nog 48 broedparen vastgesteld waren in het NHD! De soort
staat daarom dan ook op de Rode lijst.

Komt het Paapje nog terug als broedvogel?

Verdroging en verruiging hebben het duin lange tijd ongeschikt gemaakt als broedgebied voor het Paapje.
Ondertussen wordt er in de Kennemerduinen al meer dan 15 jaar geen drinkwater meer gewonnen,
waardoor de grondwaterstand zich hersteld heeft. Waar nog wel drinkwater gewonnen wordt, gebeurt dat
met veel meer consideratie voor het effect op de natuur dan voorheen. Begrazing gaat verruiging tegen en
natuurherstelprojecten zorgen voor schrale duingraslanden en vochtige duinvalleien. Het duin is nu weer
best geschikt voor het Paapje, maar vooralsnog wil hij er niet broeden… Wat is er aan de hand?

Van de Tapuit is bekend dat hij zich pas in nieuwe gebieden vestigt als zijn huidige broedgebied ‘overloopt’.
Dus als er te veel broedparen zijn voor de hoeveelheid nestgelegenheden. Mogelijk geldt dit ook voor het
Paapje. Het aantal Paapjes in het noordoosten van Nederland is nu al jaren stabiel.

Als ze echter pas hierheen komen als daar geen nestgelegenheid meer te vinden is, dan kan het dus nog
wel eens héél lang duren voor ze weer in de duinen broeden…

paapje met oogstreep
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Sven Pekel & Ina Roels,

Boswachters

Wisentenbeheer
Eind 2017 is eigenlijk het project “Wisenten in het Kraansvlak” gesloten.

Het onderzoek om inzicht te krijgen of wisenten in een gevarieerd gebied als het Kraansvlak, met zowel
duinen als bossen, goed zouden kunnen gedijen, is in 1997 gestart. Ook werd gekeken wat het effect van
begrazing door wisenten op het duingebied zou hebben.

Voorheen kwamen wisenten voornamelijk in echte bosgebieden voor en was er feitelijk weinig tot geen
kennis over hoe wisenten zich in zo’n open gebied als ons duingebied zouden gedragen en of zij zich
zouden kunnen handhaven.

Tezamen met Natuurontwikkelaar ARK werd het project opgezet. Waarbij ARK de eigenaar van de dieren
werd, de nodige expertise leverde en tezamen met PWN voor het beheer van het gebied ging zorgen. PWN
stelde het Kraansvlak beschikbaar. Uit Polen werden in eerste instantie drie wisenten (één stier en twee
koeien) naar Nederland gebracht en losgelaten.

Tussen 2007 en 2017 is veel onderzoeken gedaan door PWN- en ARK-leden van het wisentteam,
aangevuld door een flink aantal studenten en stagiaires. Graasgedrag, voedselkeuzes, samenhang met
Konik paarden, Schotse Hooglanders en herten, om er enkele te noemen. Tevens werd uitvoerig gekeken in
hoeverre mens en wisent op elkaar reageren. Dit heeft enkele jaren geleden geresulteerd in de openstelling
van een wandelroute door het wisentgebied (het Wisentpad) gedurende de wintermaanden. Er kan gesteld
worden dat de wisenten de mens qua gedrag met vlag en wimpel hebben verslagen. De wisent bleef
gewoon zichzelf en liet de mens met rust. Andersom was dat menig keer niet het geval en weken mensen
van de vastgestelde route af om naar de wisenten op zoek te gaan.

In de loop der jaren zijn er vele kalveren geboren in het gebied, zijn er dieren uit het Kraansvlak verplaatst
naar andere “wisent”gebieden in Europa en zijn er stieren uit andere gebieden naar het Kraansvlak
verhuisd.

Na twintig jaar kan het project als geslaagd worden bestempeld en kan men overgaan tot de orde van de

roodborsttapuit zonder oogstreep



Home pag 14

dag. Reden voor ARK om zich, conform het oorspronkelijke plan, vanaf 2019 terug te trekken en het gehele
beheer aan PWN over te dragen.

In de praktijk zal er weinig veranderen omdat een groot deel van het beheer al bij PWN lag. De boswachters
zullen, nog meer dan voorheen, taken op zich nemen en omdat Yvonne Kemp ARK als werkgever heeft
verlaten zal Esther Gonzalez, nog meer dan voorheen, de taken van centrale spil in het beheer op zich gaan
nemen.

Ekogrön en begrazingexpert René Meisner blijven hun expertise leveren en ook Mark Hoyer zal als
dierenarts betrokken blijven. Ook onderzoek blijft een onderdeel van het beheer.

De wisenten krijgen een andere eigenaar en zijn, net zoals de schaapskudde, ondergebracht in een aparte
stichting.

De relatie met ARK wordt niet geheel verbroken want in geval van verplaatsingen van wisenten van en naar
het Kraansvlak, zal PWN gebruikmaken van de kennis binnen ARK en, niet te vergeten, hun netwerk. Ook
met betrekking tot het project “Dood doet leven” zal de samenwerking worden gecontinueerd.

Jan Jaap Moerkerk

Nieuw wisenttransport
December vorig jaar zijn zeven wisenten vanuit het Kraansvlak verhuisd naar Noord Spanje. Het eerste
nieuwe leefgebied is in Atapuerca (in de buurt van de provincie Burgos). Een paar jaar geleden is, een in het
Kraansvlak geboren stier, hen voor gegaan. Deze stier doet het daar heel goed en hangt daar de dominante
man uit.

De andere gebieden zijn particuliere parken, te weten: La Peria en La Sereta, die beiden in Segovia, ten
noordwesten van Madrid, liggen.

Twee koeien met hun jaarlingen zijn, tezamen met twee koeien en een stier, geselecteerd en gescheiden
van de 19 andere dieren van de kudde. Overigens zijn al deze zeven dieren in het Kraansvlak geboren.

Op 20 november zijn leden van het “wisentteam” aan een training in de vangkraal onderworpen en werden
diverse scenario’s geoefend. Twee leden van het team fungeerden daarbij als surrogaat wisenten. Zie de
film over het proces op Youtube

Eind november lukte het om alle dieren in de kraal te krijgen, waarbij één koe van een nieuwe GPS-
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halsband moest worden voorzien. Dit gebeurde terwijl dochterlief rustig stond te wachten in de kraal tot zij
en haar moeder weer terug het Kraansvlak in mochten gaan. Vervolgens kregen vier dieren hun
‘gezondheidscheck’ van de dierenarts.

Alle dieren die op transport gaan moeten gecontroleerd worden op verschillende mogelijke ziektes. Dit is
afhankelijk van de bestemming en wordt voorgeschreven door Europese voorschriften. De volgende dag
kregen de resterende vier dieren, die voor transport geselecteerd waren, hun “APK”.

In totaal werden zeven dieren geselecteerd voor transport. Deze dieren zijn drie weken in de kraal in
quarantaine gebleven. Op dinsdag 18 december was het transport naar Spanje gepland.

Rond twee uur in de middag begon het inladen, een proces dat heel voorspoedig is verlopen. Alle dieren
zijn op eigen kracht en zonder probleem de vrachtwagen ingelopen en om 17.00 uur is men richting Spanje
vertrokken. De reis verliep voorspoedig en vlot en de dieren zijn gedurende de hele reis rustig gebleven.

In de middag van 19 december zijn in Atapuerca de eerste twee wisenten (moeder en jaarling) vrijgelaten
en was er zelfs nog tijd om door te rijden naar de volgende locatie waar opnieuw twee dieren de vrijheid
terugkregen. 20 december zijn de laatste drie dieren op hun nieuwe bestemming losgelaten.
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Zoals u op de foto in het krantenartikel kunt zien, werden de nieuwkomers belangstellend ontvangen door
hun toekomstige kuddegenoten.

De reden achter deze verhuizing is tweeledig.

1. Uitwisseling tussen de diverse “wisentgebieden” teneinde gezonde populaties en genetische variatie te
kunnen garanderen;

2. Druk op het aanwezige voedselaanbod in het Kraansvlak te verminderen, want ook komend voorjaar is de
kans op gezinsuitbreiding niet denkbeeldig.

Afsluiting Wisentpad

Naar aanleiding van de verhuizing (als uit een hechte kudde een aantal beesten wordt weggehaald dan
ontstaat er onrust en een nieuwe pikorde) en vanwege het feit dat het publiek in toenemende mate de
wandelroute op het Wisentpad verliet om de wisenten te zoeken, werd besloten om het Wisentpad tot 21-01
jl. af te sluiten.

Overlijden

Helaas zijn van de 19 overgebleven dieren, drie, kort achter elkaar, gestorven. Op eerste kerstdag werd de
oudste wisent in het Kraansvlak dood gevonden door een van de boswachters. De koe was recent
overleden en is bijna 18 jaar geworden. Dit is een respectabele leeftijd voor wisentkoeien die leven in
natuurlijke omstandigheden. Ze was de oudste koe van de huidige kudde en kwam in 2008 vanuit het
Poolse Bialowieza, samen met twee soortgenoten, naar het Kraansvlak. Ze heeft het leven geschonken aan
vier Nederlandse wisentkalveren. Haar laatste kalf kreeg ze vorig jaar. Dit kalf heeft zich na het overlijden
van zijn moeder een tijd afgezonderd van de rest van de kudde en verbleef gedurende die tijd in de buurt
van het lichaam van zijn moeder. Kennelijk nam dit stierkalfje op deze wijze afscheid van zijn moeder.

Tot slot nog een beeld van de nu oudste koe in het gebied, die tijdens de werkzaamheden werd voorzien
van een nieuwe GPS-zender in de halsband.

Jan Jaap Moerkerk
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Vrijwilligers gezocht voor wisentteam
Het wisentteam is op zoek naar vrijwilligers, die jonge onderzoekers willen ondersteunen bij het identificeren
van insecten.

Sinds 2017 onderzoekt PWN het effect van herbivoren (o.a. wisenten) op insecten en bloemen in de duinen
van het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Insectengroepen zoals libellen, sprinkhanen, bijen, hommels, wespen en andere bezoekers van bloemen
zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden, zeker als voorkennis en/of ervaringen in het veldwerk
ontbreken. Daarom is het wisentteam op zoek naar vrijwilligers die de studenten willen ondersteunen bij
veldonderzoek dat plaatsvindt in de maanden april tot en met september 2019.

Als u de jonge onderzoekers bij wilt staan, wordt u verzocht contact op te nemen met
esther.rodriguez.gonzalez@pwn.nl

Meer informatie vindt u op: https://www.wisenten.nl/nl/stages

Poep
Uitwerpselen van de bewoners in ons duingebied vertellen niet alleen veel over henzelf maar ook in
hoeverre deze onderdeel uitmaken van de voedselketen van diverse andere dieren. Sterker nog, sommige
dieren, zoals het konijn, eten hun eigen keutels nog een keer op!

Ik sta er altijd verbaasd van te kijken hoe snel strontvliegen een verse hoop ontdekt hebben en daar als een
bok op de haverkist opduiken.

Niet om van de mest te eten, maar om erop te paren. Na de paring deponeert het vrouwtje de eitjes op de
mesthoop. De larven van de strontvlieg eten zelf geen mest, maar voeden zich met andere larven die in de
poep leven. Onder andere keverlarven die het nageslacht zijn van de vele tientallen veldmestkeversoorten
die ons land rijk is. Het zijn onopvallende, aandoenlijke kevertjes van zo’n drie tot vijftien millimeter groot die
van heinde en verre aan komen vliegen als ergens een verse drol gelegd is. Eventjes hangen ze boven de
poep, dan laten ze zich vallen en kruipen vervolgens snel in de smeuïge materie. Binnen een half uur
kunnen er al driehonderd van die kevertjes in de drol(len) verdwenen zijn. Uiteindelijk kun je wel drie- tot
vierduizend van die kevers daar aantreffen. Ze eten ervan, maar zoeken ook een partner om samen voor het

mailto:name@example.com
http://www.example.com
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broed te zorgen, een zeldzaam fenomeen in de insectenwereld.

Tijdens het geven van een excursie kan ik het dan ook het niet laten om een enigszins compacte hoop op
te pakken en aan de deelnemers te laten zien dat er in zo’n hoop een hele dierentuin leeft. Pissebedden,
kevers, wurmen en larven zijn hier de bewoners. Succes is bij voorbaat verzekerd!

Paddenstoelen maken ook graag gebruik van het voedsel uit mest.

Vossen gebruiken een hoop mest om daarop hun eigen uitwerpselen te deponeren. Zo geven zij hun
territorium aan.

In gebieden waar wolven leven is van herten bekend dat zij heftig reageren op de geur van
wolvenuitwerpselen. Zij zullen ervoor zorgen dat ze rap uit de buurt gaan.

Met enige regelmaat zijn totaal uiteen getrokken mesthopen te vinden. Alsof ze ontploft zijn. Zo ligt menige
koeienvlaai of paardenhoop er in begraasde natuurgebieden bij. Vooral in de herfst en winter is dat het
geval. Als de temperatuur zakt, is het snel gedaan met de insecten waar veel vogels van leven. Met name
kraaiachtigen stappen dan over op het plunderen van de poep, op zoek naar de larven van kevers en
vliegen.

Het is altijd leuk en interessant om bijvoorbeeld een vossenkeutel te ontleden en te kijken wat het beest
zoal gegeten heeft. Botjes, haren, veertjes en aan het eind van de zomer veel pitjes van vruchten.

Foto’s: ARK Natuurontwikkeling en Jan Jaap Moerkerk

Jan Jaap Moerkerk
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Stofzaad
Eén van de meest merkwaardige planten op de Rode lijst is Stofzaad oftewel Monotropa hypopitys. Het is
een onopvallende, bleekgele lage plant met een geschubde vlezige stengel, die als jonge plant wel wat op
een asperge met een gekromde top met bloemen lijkt. De bleke kleur heeft het te danken aan het ontbreken
van bladgroen. Na de bloei verdrogen de planten vrij snel tot zwartbruine, op hout lijkende stengeltjes met
min of meer bolvormige zaaddozen aan de top. Weliswaar blijven deze stengeltjes nog maanden aanwezig,
maar ze vallen nauwelijks op tussen de overige vegetatie. Het bijzondere aan deze plant is dat het geen
plantenparasiet is zoals de eveneens bladgroenloze bremrapen, maar dat het voor zijn ontwikkeling en groei
volledig afhankelijk is van een schimmel.

Uit onderzoek van Kees Roobeek en Thea Spruijt is gebleken dat het stoffijne zaad in ons Noordhollands
Duinreservaat (NHD) meestal ontkiemt door samenwerking met de Narcisridderzwam. Deze paddenstoel is
zelf een mycorrhizapaddenstoel, d.w.z. een paddenstoel die met bomen een symbiotische relatie heeft. Zij
hebben dus een driehoeksrelatie. Zo is het ook begrijpelijk dat meerdere nieuwe groeiplekken van Stofzaad
door paddenstoelenonderzoekers ontdekt zijn.

De soort groeit in het NHD in parkbossen in de binnenduinrand en op strandwallen onder beuken in het bos
of langs lanen. Tevens gedijt het in duinbosjes en struwelen met eiken en meidoorns of berken. De grond is
kalkhoudend of neutraal met slechts een dun laagje blad. Ook is er weinig bodembegroeiing. Dit soort
omstandigheden is vaak op vrij steile hellingen of langs een pad aan te treffen, waar blad minder snel
ophoopt. Meest kansrijk is het duin rond de Papenberg in Castricum, het duin bij Bergen aan Zee en op
landgoed Maquette.

Toen ik de soort enkele malen tijdens het stofzaadmonitoren met Thea Spruijt gezien had, verbaasde het me
dat deze zeldzame plant niet op meer landgoederen zou groeien. Zo ontdekte ik in 2013 een groepje planten
op de strandwal van landgoed Nijenburgh. Een nieuwe stip op de kaart.

Als vrijwilliger-plantenonderzoeker werk ik o.a. mee aan de monitoring van Stofzaad, waarbij het één van de
lastigste te plannen soorten is. Doordat het tijdstip waarop de plant “ontpopt” slecht te voorspellen valt en de
bloei slechts kort is, zijn er meerdere bezoeken nodig voordat je kunt concluderen dat de plant in het te
onderzoeken plot ontbreekt. Stofzaad verschijnt soms al in de voorzomer, andere jaren pas in de nazomer of
zoals in de droge zomer van 2018 niet of nauwelijks. In natte jaren zoals in 2010 en 2011 werden er in ons
duin juist erg veel waarnemingen gedaan. Er zijn dan veel en hogere stengels.

Veel is er nog onduidelijk over deze landelijk zeldzame plant, die zich soms langdurig op dezelfde plaats kan
handhaven, maar elders ook weer snel verdwijnt. Mogelijk speelt verruiging, gebrek aan bepaalde
voedingsstoffen en concurrentie met andere planten een rol.

Jeanette den Herder

Bloeiend Stofzaad Zaaddozen stofzaad
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Voedselbank voor bijen
Op 22 april 2019 is het Nationale Zaaidag. The Pollinators – een organisatie die strijdt voor het behoud van
biodiversiteit – smeden speciaal voor deze dag een coalitie van tientallen bedrijven, organisaties en
instellingen. Al deze partijen vormen straks een gezamenlijk distributienetwerk voor biologisch zaad, waaruit
bloemen groeien die zorgen voor de broodnodige voeding voor bijen. Ook PWN heeft zich hierbij
aangesloten en op 23 januari 2019 vond de kick-off van de coalitie plaats, waarbij ook directeur Joke
Cuperus aanwezig was.

De gesmede coalitie zorgt samen niet alleen voor een gigantisch bereik maar daarnaast zijn particulieren in
een, in maart gestarte, gezamenlijke mediacampagne opgeroepen om een Voedselbank voor Bijen te
worden om op deze manier iets te doen voor onze bestuivende diersoorten.

Er wordt steeds meer bekend over hoe slecht het gaat met de bij. Jaap Molenaar van de Bijenstichting en
initiatiefnemer van Nationale Zaaidag: "55% van alle bijensoorten in Nederland staan op de rode lijst. Dit
betekent dat ze ernstig bedreigd of bijna uitgestorven zijn". Voldoende gevarieerde voeding die over het hele
land verspreid groeit, zorgt dat meer bijen overleven en hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

€ 18.000 gedoneerd

De deelnemers van de Halve Marathon van Egmond hebben op 13 januari 2019 ruim €18.000 bij elkaar
gelopen met als doel het leven van de bijen en andere bestuivers in het Noordhollands Duinreservaat te
verbeteren. Dit bedrag is besteed aan het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving voor bijen, hommels
en vlinders. Zo zijn er akkers met nectarrijke bloemen ingezaaid.

Maar voedsel alleen is niet genoeg, insecten hebben ook veilige plekken nodig om in te nestelen. En daar
moet nog aan gewerkt worden. Bijvoorbeeld door het realiseren van voldoende steile kantjes en zonnige
boszomen, het aanleggen van kleine stuifkuilen, het laten staan van dode bomen en het plaatsen van
insectenhotels voor educatie. De bijdrage van de deelnemers helpt PWN om al deze maatregelen te
realiseren en bijen en andere bestuivers te ondersteunen.

Hermine Smit

vroege bestuiver bij in crocus bestuivende insecten bij voedselbank

bloemen bij voedselbank voor bijen
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Gevolgen van onderhoud drinkwaterleidingen aan de Zwarteweg in Bergen
In januari is PWN gestart met het onderhoud van de drinkwaterleidingen aan de Zwarteweg in Bergen. De
huidige drie waterleidingen - meer dan vijftig jaar oud – zijn over een lengte van 500 meter opgeknapt. Na
afronding van de werkzaamheden ligt er weer een betrouwbare drinkwaterleiding, die goed bereikbaar is bij
calamiteiten en onderhoud.

Ruimte voor natuur

Binnen het project hebben experts op het gebied van drinkwater en natuurbeheer nauw met elkaar
samengewerkt. Hierdoor is het mogelijk geworden om tijdens dat onderhoud ook ruimte te maken voor de
natuur. Een strook dichtbegroeid bos is getransformeerd in meer open natuur waardoor bloeiende
plantensoorten zoals heide en brem volop de ruimte hebben gekregen. Om deze nieuwe natuur de ruimte te
geven, is een aantal struiken verwijderd. Grotere bomen zijn zoveel als mogelijk gespaard gebleven en
maakten alleen plaats als ze een belemmering vormden voor het onderhoud aan de drinkwaterleiding. Met
als gevolg een flinke boost voor insecten door de toename van voedsel door die bloeiende planten.

Met dit project heeft PWN twee van haar belangrijkste taken samengevoegd: drinkwater leveren en
duurzaam natuur beheren.

PWN,

Afdeling Communicatie

Herstel duinrel Onderlangs: een kwestie van lange adem

In samenwerking met de gemeente Castricum wil PWN een duinrel herstellen aan de voet van ‘de
Papenberg’ langs het pad Onderlangs. Voor een fraaie beek waar ook de flora en fauna optimaal van
kunnen profiteren dienen er vlakke, natuurlijk ogende oevers gemaakt te worden.

Vanaf speelduin de Papenberg is in de afgelopen decennia veel zand naar beneden gerold, dat ervoor
heeft gezorgd dat het pad Onderlangs tussen de 1.50 en 2.00 meter hoger is komen te liggen. Geen
probleem zou je zeggen, dat graaf je zo weg met een kraantje, ware het niet dat er diverse kabels van
verschillende bedrijven onder de grond zijn gelegd die nog geen meter onder het maaiveld liggen. En dat
is op dit moment het knelpunt waar diverse projecten op blijven steken: de bedrijven zijn maar langzaam
in beweging te krijgen om deze kabels dieper te leggen.

Dit project staat niet op zichzelf. Andere projecten die hiermee samenvallen zijn de bouw van een
uitkijktoren op de Papenberg en de aanleg van een trap vanaf het pad Onderlangs door het bos naar de
uitkijktoren. Waardoor het pad vanaf het speelduin, door het open duin naar het uitkijkplateau kan worden
afgesloten, en er grondruil met het Vitesseterrein kan worden gerealiseerd. Het zal hierdoor helaas nog
wel even duren voordat we kunnen genieten van een magnifieke duinrel bij het pad Onderlangs.

Jan Zijlstra,

Boswachter PWN

De binnenduinrand 
U bent hier in de binnenduinrand van de duinen bij Castricum, vlakbij klimduin 
de Papenberg. De binnenduinrand is de relatief smalle zone die hier de 
overgang vormt tussen de hoge duinen en het lager gelegen poldergebied.   

De binnenduinrand is van oorsprong een natte zone in de duinen. Dat komt 
doordat het terrein sterk daalt. Door de snelle daling komt het grondwater als 
kwelwater uit de grond. 

Grondwater in de duinen
Het grondwater in de duinen wordt aangevuld door regen. Het regenwater 
zakt in de zandige bodem en stroomt langzaam naar de polders en naar de 
zee. Voordat het daar aankomt, zijn er vaak enkele jaren verstreken.

Door de verandering van ons klimaat kan de komende decennia de hoogte 
van de grondwaterstand veranderen. De grondwaterstand kan hoger worden 
doordat het steeds vaker regent, en lager worden doordat de planten door een 
langere groeiperiode steeds meer water verdampen. Het netto effect op de 
grondwaterstand is nog onduidelijk.

Duinrellen
Om natte voeten te voorkomen, wordt het 
overtollige water in de binnenduinrand al van 
oudsher afgevoerd door middel van duinrellen. Dit 
zijn speciaal gegraven ondiepe watergangen met 
een zandige bodem, die tot in de polder doorlopen. 
Vanwege een hoge waterdruk in de duinen, kan 
het schone duinwater via duinrellen tot ver de lager 
gelegen polder instromen. 

Duinrellen zijn voor Castricum belangrijke 
landschapselementen. Ook hebben duinrellen een 
grote waarde voor de natuur. Het water is namelijk 
zoet, voedselarm en helder. Daardoor kunnen in 
en langs duinrellen bijzondere planten en dieren 
zich ontwikkelen. Het schone water verrijkt ook het 
polderwater. Hier bij de Papenberg ligt direct naast 
het pad duinrel Puikman.

Duinrellen hersteld
In de eerste helft van de 20ste eeuw zorgde de drinkwaterwinning in de duinen voor 
verdroging, waardoor veel duinrellen geen functie meer hadden en zijn gedempt. 
Ook zijn veel duinrellen verdwenen door verstedelijking en door het afgraven van 
oude duinen voor de zandvoorziening, zoals in de Zanderij, het bollengebied direct 
ten noorden van de Papenberg.

Tegenwoordig worden duinrellen weer in ere hersteld. Door het stoppen van de 
drinkwaterwinning verbetert de oorspronkelijk hoge grondwaterstand in de duinen 
en stroomt het kwelwater weer af. Oude duinrellen worden ontgraven en het beheer 
wordt verbeterd.  

De hoeveelheid water in een duinrel wisselt per seizoen. In de winter stroomt er 
meer water doorheen vanwege de hogere grondwaterstand. In de zomer is de 
grondwaterstand een stuk lager en vallen sommige duinrellen volledig droog. 

Duinrellen: 
blikvangers in ons landschap

Oude duinrel ter hoogte van het  
huidige voetbalterrein Vitesse,  
met uitzicht op het klimduin.

Locatie van de binnenduinrand, waar duinrellen voorkomen

Een duinrel vlakbij de hoge duinen. Met een dieper en smaller stroombed.

Bron: Hartger Griffioen/Landschap  
Noord-Holland

Een duinrel  
met een breed 
stroombed 
verder in de 
polder

Bron: Ecologisch 
adviesbureau Ten 
Haaf & Bakker, Groet

Scan hier de QR code voor meer informatie
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VARIA

Geld beschikbaar voor goede ideeën van innovatieve groene vrijwilligers

Persbericht

‘Betrekken bij Groen Fonds’

Er is dit jaar weer € 45.000 beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van
het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende
Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van vrijdag 15 februari tot en met zondag 17 maart 2019
kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond
jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de samenwerking en
organisatie van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Meer jongeren in de natuur

Het fonds wil een stimulans zijn voor breed gedragen vrijwilligerswerk. Projecten die de natuur verbeteren
en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe
samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een bedrijventerrein en een
beheergroep. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op
een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het
vrijwilligerswerk maken meer kans.

Jury

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het
programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-
Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap
Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.
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Hoera voor Appels en gezinnen helpen houtwallen

Vorig jaar werden 17 groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Enkele voorbeelden zijn het
evenement ‘Hoera voor de Hollandse appel’ met aandacht voor oude Noord-Hollandse fruitrassen in de
Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. De vrijwilligersgroep van het klooster van de Karmelietessen ‘Casa
Carmeli’ kon met een bijdrage uit het fonds een natuurlijk ondergroei aanplanten in het bos in Heemstede.
Vrijwilligersgroep Nardinclant en Goois Natuurreservaat organiseerden een projectweek rond
natuurtechnisch bosbeheer in het Spanderswoud. Er was veel belangstelling van beroepskrachten en
vrijwilligers om samen te leren. In de Zijpe werden meer gezinnen betrokken bij herstel en onderhoud van
de bijzondere houtwallen langs de Korte Ruigeweg op de ‘Historische Houtwaldag’.

Inschrijven

Wilt u meer informatie over het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl voor alle
informatie en een inschrijfformulier.

Uit een nieuwe studie blijkt dat walvishaaien niet volledig carnivoor zijn.

FOTOGRAAF BRIAN J. SKERRY, NAT GEO IMAGE COLLECTION

Deze haai eet vooral groenten

Uit onderzoek blijkt dat deze haai er een tamelijk omnivoor dieet op nahoudt. Ook kan het dier maandenlang
achtereen vasten. Dinsdag, 5 februari 2019. Door Christie Wilcox

Walvishaaien zijn de grootste vissen van de zee, ook al hebben ze als filtervoeders niet de bloeddorstige
reputatie van hun soortgenoten. Maar het zijn wel degelijk haaien, dus werd altijd aangenomen dat deze
vriendelijke reuzen zich bijna uitsluitend met dierlijke proteïnen voeden.

Maar in een fascinerend onderzoek dat deze maand in het tijdschrift Ecological Monographs verscheen,
werd iets anders ontdekt. Uit zorgvuldige analyses van bloed- en weefselmonsters van een vijftiental
walvishaaien bleek dat de dieren er een tamelijk omnivoor dieet op nahouden, met inbegrip van planten en
algen.

Het onderzoeksteam onder leiding van bioloog Alex Wyatt van de Universiteit van Tokio bestudeerde
monsters die bij zowel reuzenhaaien in gevangenschap als wilde exemplaren waren afgenomen om de
voedingsgewoonten van deze raadselachtige oceaanreizigers te ontrafelen. Hoewel in eerdere studies

http://www.betrekkenbijgroen.nl
https://www.nationalgeographic.nl/dieren/2019/02/deze-haai-eet-vooral-groenten?utm_campaign=5329542&utm_content=1579343992&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
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zeewier in de magen van reuzenhaaien was aangetroffen, is dit het eerste onderzoek waaruit blijkt dat de
vissen dit soort algen niet ongewild binnen hebben gekregen, maar zich er bewust mee voeden.

“De walvishaai is een zeer charismatisch wezen dat wereldwijd met uitsterving wordt bedreigd, maar we
weten nog steeds niet voldoende over hun ecologie om ze adequaat te kunnen beschermen,” verklaarde
Wyatt tegenover National Geographic. “Ik wil graag iets bijdragen aan ons inzicht in deze soort.”

Lees verder via de link: https://www.nationalgeographic.nl/dieren/2019/02/deze-haai-eet-vooral-groenten?
utm_campaign=5329542&utm_content=1579343992&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

Plankton leeft in plasticsoep

Vlak onder het wateroppervlak van de oceaan bevindt zich een wereld van minuscule organismen die in een
soep van plasticdeeltjes overleven. Dinsdag, 5 februari 2019

Zeedieren als deze vijlvis en minuscule plasticdeeltjes werden aangetroffen in watermonsters uit
oppervlaktewater voor de kust van het Hawaïaanse eiland Kiholo. Op basis van zijn omvang schatten
wetenschappers van de NOAA dat de vijlvis ongeveer vijftig dagen oud is.

Dit artikel ontstond in samenwerking met de National Geographic Society.

FOTOGRAAF DAVID LIITTSCHWAGER

Samenkomende stromingen in het oppervlaktewater van de wereldzeeën behoren tot de plekken op aarde
waar zich het meeste zeeleven concentreert. In dit soort zeegebieden wemelt het van het plankton – en waar
veel plankton voorkomt, zijn hongerige vissen nooit ver weg.

Maar in deze gebieden vinden wetenschappers ook een nieuwe en inmiddels alomtegenwoordige
aanwezigheid: plastic.

Interessant genoeg om verder te lezen via: https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2019/01/
treffende-fotos-tonen-hoe-plankton-leeft-plasticsoep?
utm_campaign=5333501&utm_content=1579343992&utm_medium=email&utm_source=Emailvision

Veldgids zweefvliegen

Ooit gehoord van de terrasjeszweefvlieg?

In deze editie: de langverwachte Veldgids Zweefvliegen en de natuurgids Wadden. Groen & Gezond:
wildplukken en diervriendelijk tuinieren in februari. Help de dieren in je tuin en bouw nu een vogelhuis of

https://www.nationalgeographic.nl/dieren/2019/02/deze-haai-eet-vooral-groenten?utm_campaign=5329542&utm_content=1579343992&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
https://www.nationalgeographic.nl/dieren/2019/02/deze-haai-eet-vooral-groenten?utm_campaign=5329542&utm_content=1579343992&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2019/01/treffende-fotos-tonen-hoe-plankton-leeft-plasticsoep?
https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2019/01/treffende-fotos-tonen-hoe-plankton-leeft-plasticsoep?
https://www.nationalgeographic.nl/stop-met-plastic/2019/01/treffende-fotos-tonen-hoe-plankton-leeft-plasticsoep?
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insectenhotel.

KNNV Uitgeverij - dé groene uitgever van boeken over natuur & duurzaamheid

Zweefvliegen lijken nogal erg op elkaar, waardoor herkenning soms een hels karwei is. Deze veldgids helpt
je aan de hand van prachtige macro-opnames om snel en accuraat tot de juiste determinatie te komen. De
zeer gedetailleerde afbeeldingen zorgen ervoor dat zelfs de kleinste details zichtbaar worden.

Bekijk het boek via de link: https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/zweefvliegen/166117

Oer-IJ-atlas

Sinds november 2018 is de Atlas van het Oer-IJ gelanceerd. Het omvangrijke boek gaat uitgebreid in op de
ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de groene long in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Haarlem.
Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke tak van de Rijn, die bij Castricum in zee
uitmondde. In het landschap is daar tot op de dag van vandaag nog veel van terug te zien.

Aan de uitgave is door een keur van deskundigen meegewerkt. Hoofdredacteur was Bert Buizer, en ook
Piet Veel maakte deel uit van de redactie. Een van de vele schrijvers was Rienk Slings, die als ecoloog
jaren werkzaam is geweest bij PWN en nu als vrijwilliger bij ons is aangesloten. Om de kenmerken van het
landschap goed in beeld te kunnen brengen zijn vanuit de lucht zogenaamde vliegerfoto’s gemaakt. Veel
artikelen worden geïllustreerd met historische kaarten. Niet eerder is in samenhang zo’n brede publicatie
over het Oer-IJ-gebied verschenen.

De Atlas is een initiatief van Stichting Oer-IJ, een groeiende groep, bij het landschap betrokken, burgers die
meer aandacht wil voor de kwaliteit en kwetsbaarheid van het buitengebied. Er zijn bedreigingen, maar zij
zien ook kansen. In het boek is er daarom ook ruimte voor een toekomstvisie met concrete suggesties om
het landschap een duurzame rol te geven bij het oplossen van actuele verstedelijkingsvraagstukken en
milieuproblemen.

De Atlas van het Oer-IJ-gebied kost € 39,95. Beschermers van Landschap Noord-Holland en Vrienden van
het Oer-IJ krijgen € 5 korting. Bestellen kan via de website oerij.eu. De atlas is ook verkrijgbaar in Huis van
Hilde en de boekhandel.

384 soorten - Nederland en België - determinatiesleutels

* Auteur: Sander Bot en Frank Van de Meutter

* Prijs: € 34,95

De beste Nederlandstalige veldgids over zweefvliegen

Een uniek boek in zijn soort! Dit is de eerste Nederlandstalige
veldgids waarmee alle soorten zweefvliegen van België en
Nederland op naam kunnen worden gebracht.

"Tot nu moesten insectenfans het doen met een A4'tje met
daarop zwart wit tekeningen van de zweefvliegen. Nu is er de
Veldgids Zweefvliegen van Frank Van de Meutter en Sander
Bot. 5 jaar werkten ze samen aan deze unieke gids.

https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/zweefvliegen/166117


Als het leed weer is geleden,
de kou ver teruggedrongen

en het licht heel onbezonnen
door mens, dier en plant wordt aanbeden.

Als het groen steeds groener wordt,
de luchten blauwer dan blauw

en de wind zich niet meer zo rauw
en ruw op zee en stranden stort.

Ja, dan viert de lente haar zegepraal,
in volle glorie langs velden, bossen en duinen,

heel uitbundig, moedig en bijna theatraal.

Ja dan willen we genieten van de zon, de lucht en
elkaar.

Het kriebelt overal, van boven tot onder.
We kunnen alles aan, alles voelt licht en zonneklaar.

Jack de Moor, 10 januari 2019.


