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Voorwoord
Wanneer je dit nummer voor je hebt, is het alweer herfst. We
hebben allen enorm kunnen
genieten van het prachtige
weer, ondanks het coronavirus
en alle beperkingen die dat met
zich mee heeft gebracht. We
hopen dat je deze maanden
gezond bent doorgekomen en
ook gezond zult blijven! Hopelijk blijft een tweede golf uit…
Het herfstnummer is minder uitgebreid dan gewoonlijk. Dat
komt omdat de nieuwsbrief al een tijdje helemaal digitaal is en
op de computer lezen is wezenlijk anders dan van papier.
Digitale stukken zijn onzichtbaar wanneer de computer uit is of
ver weggezakt in de mail. Je zou ze in één keer moeten kunnen
lezen.
Voor de redactie is het heus een uitdaging om te minderen,
want er zijn zoveel interessante onderwerpen die we willen
delen!
In deze brief hebben we het onder andere over wat je zelf kunt
doen om veilig te werken, en één en ander over oorzaak en
gevolg. Zoals de effecten van een veranderend klimaat op de
paddentrek, effecten van kunstlicht op de natuur en effecten
van corona op de bezoekersaantallen. En hoe is het
damhertenbeheer vormgegeven, wat is een bombardeerkever
en wat zijn predatoren van grote grazers? In bezoekerscentrum
De Hoep is nog steeds een tentoonstelling te zien over de wolf,
een toppredator.
Verder nieuws over o.a. integrale begrazing in het NHD en de
ontwikkeling van de natuurijsbaan in Castricum. Ook nemen we
je weer mee in de historie van een duinboerderij. Zoals
gebruikelijk sluiten we af met een mooi, melancholisch, gedicht.
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We werken veilig of we werken niet!
Belangrijkste regels voor veilig vrijwilligerswerk

In verband met het covid19 virus:
1. blijf thuis wanneer je niet in orde bent
2. hanteer de 1 ½ meter afstand tot elkaar en
3. volg de richtlijnen op van het RIVM.

1. Werken in een team:
Maak, voordat je aan het werk gaat, een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) aan de hand
van onderstaande vragen:
• Is er gecertificeerde (VCA) begeleiding aanwezig?
• Het weer: is het veilig om te werken? (Extreme kou/vorst, hitte, regen en onweer)
• Ben ik geschikt gekleed? Ben ik voldoende beschermd tegen de zon?
• Heb ik persoonlijke beschermingsmiddelen nodig en zijn deze aanwezig?
(zijn verplicht!)
o In de hoogte zagen: veiligheidshelm
o Veiligheidsschoenen
o Gamaschen tegen teken
o Veiligheidsbril (voorkomen van een tak in het oog)
• Hebben we een AED bij ons?
• Hebben we geschikt gereedschap bij ons?
• Is er water of heb ik water bij me? En wat te eten?
• Is er antitekenspray?
• In verband met coronabesmetting: is er ontsmettende handgel aanwezig?
2. Alleen het veld in:
Maak, voordat je aan het werk gaat, een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) aan de hand
van onderstaande vragen:
• Het weer: is het veilig om te werken? (Extreme kou/hitte, regen en onweer)
• Ben ik geschikt gekleed? Ben ik voldoende beschermd tegen de zon?
• Heb ik voldoende en goed gereedschap bij me?
• Ben ik herkenbaar in het veld als vrijwilliger? (kleding, keycord met pasje, hesje)
• Heb ik een contactpersoon laten weten dat ik het veld in ga?
• Laat ik een contactpersoon weten wanneer ik weer terug ben?
• Heb ik een mobile telefoon bij me met het nummer dat ik in geval van nood kan bellen?
• Heb ik water bij me?
• Ben ik beschermd tegen teken? (Gamaschen, broek in de sokken, antitekenspray)
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Corona en de duinen
We hebben allemaal gemerkt dat de aanwezigheid van het
Covid-19 virus heeft geleid tot een verhoogde druk van
bezoekend publiek in de door PWN beheerde
natuurgebieden. Dat dit niet altijd zonder gevolgen bleef, laat
zich raden. Voor de redactie een reden om boswachters in
beide beheersgebieden naar
hun ervaringen te vragen.

Bron: Natuurmonumenten.nl

Allereerst komt Mirjam van der Kwast, boswachter in het Noordhollands
Duinreservaat aan het woord.
Vraag:
Heeft de Coronapandemie consequenties gehad voor het bezoek aan het
NHD en zo ja, waren er verschillen te constateren binnen het NHD?
Antwoord:
Binnen het NHD is er inzake de toegangsregels niets veranderd.
Iedereen was en is welkom, mits zij zich zoals altijd houden aan die afspraken en, als extra, aan de
regels van het RIVM. Wel is er een aantal momenten geweest waarbij de toegangswegen naar
bepaalde delen van het gebied afgesloten werden door gemeenten. Communicatie tussen hen en de
boswachters verliep niet altijd vlekkeloos, mede omdat de gemeentehandhavers niet op de hoogte
waren van onze regels en zij het gebied onvoldoende kenden, zeker qua wegen en ingangen.
Vraag:
Waren de invloeden allemaal even positief?
Antwoord:
Omdat dit de eerste keer is dat wij te maken hebben met een 1,5 meter-samenleving, betekent dit ook
dat we situaties hebben gehad die niet eerder zijn voorgekomen. Er moest een samenwerkingsvorm
gevonden worden met zowel bezoekers als andere handhavingsdiensten. Wij hebben gaandeweg
ook steeds beter in beeld gekregen wat wel en niet werkt, kunnen hiervan leren en in de toekomst
gebruik van maken. Niet alle invloeden waren allemaal even positief, maar het waren wel momenten
waar wij van hebben geleerd.
Vraag:
Heeft het NHD te lijden gehad onder de toegenomen drukte?
Antwoord:
De zomer is altijd een drukke periode waarin veel mensen recreëren in het gebied en via het gebied
naar het strand gaan. Vanwege de Coronacrisis zagen wij een toename van bezoekers. Een deel van
deze bezoekers gaat normaliter weinig naar natuurgebieden. Ze waren zich niet bewust waar ze
waren, niet op de hoogte van de toegangsregels en lieten regelmatig afval achter. Ik heb zelfs gasten
uit het duin geplukt die zeiden: ‘’Er stonden geen hekken, dus we dachten dat dit vrij toegankelijk
was.’’ Je ziet dat de stadse mentaliteit meegenomen wordt naar de natuur en dit geeft ons
leermomenten, een glimp in de gedachtegang van mensen die niet natuur-georiënteerd zijn.
Vraag:
Hebben meer mensen de paden verlaten?
Antwoord:
Meer bezoekers hebben de paden verlaten. Vaak krijg je het commentaar: ‘’Ik wist niet dat je niet van
de paden af mocht’’, maar nu kregen we ook te horen: ‘’Ik wilde de mensenmassa ontwijken, afstand
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houden van elkaar.’’ Het is goed te zien dat men rekening wil houden met anderen en hun
gezondheid, toch zou het fijn zijn als ze dat zouden doen door zich bijvoorbeeld uit te spreiden over
de speelvelden, waar er genoeg van zijn en die ook de mogelijkheid bieden elkaar de ruimte te
geven.
Vraag:
Heb je last gehad van agressie?
Antwoord:
We hebben altijd te maken met publiek en dus emoties. Mensen willen een praatje maken om hun
ongenoegen te uiten over de stand van zaken (toename drukte, afval, niet genoeg afstand…), een
praatje maken omdat ze sociaal contact missen of ze hebben vragen. Persoonlijk heb ik geen
toename in agressie gemerkt, maar wel dat de emoties dichter aan het oppervlakte liggen. Met
regelmaat waren mensen verontwaardigd en boos omdat ze een boete kregen ‘in deze tijden’. De
regels blijven van kracht, waarom mensen ineens denken dat alles mag omdat we in een crisis zitten
blijft mij verbazen.
Vraag:
Zijn er positieve ervaringen geweest?
Antwoord:
Positieve ervaringen die geconstateerd zijn is dat er ook bezoekers zijn
die veiligheid op één hebben staan. Zij hebben contact met ons
gezocht om er zeker van te zijn dat dit gewaarborgd kan worden. We
hebben altijd helden in ons gebied rondlopen die het afval dat zij vinden, meenemen. Een van de
leukste dingen blijft toch hoe kinderen naar je kijken. Rijd je met de boswachtersauto langs, staan ze
driftig te zwaaien en knoop je een praatje aan, vertellen ze je over hun vondsten van die dag. Ook is
het mooi te zien dat er mensen verwonderd zijn door het gebied, de dieren, planten en andere
interessante bezienswaardigheden die het NHD te bieden heeft. Mensen die, als er geen Corona zou
zijn, misschien wel in het buitenland in een resort hadden gelegen en geen weet zouden hebben van
het landschap en alles wat het te bieden heeft.
In het zuidelijk gedeelte van het PWN beheergebied kwamen de ervaringen voor een groot gedeelte
overeen met de ervaringen in het NHD.
Aan het woord: boswachter Coen van Oosterom.
Er zijn ook veel meer bezoekers in het NPZK geweest dan gebruikelijk en wat opviel was dat, veel
meer dan anders, gasten van heinde en ver kwamen en derhalve onbekend waren met het gebied.
Ook in de Kennemerduinen werden vaker bezoekers buiten de paden aangetroffen, wat weer leidde
tot meer processen verbaal.
Een extra dimensie aan de beheersbaarheid werd veroorzaakt door de
aanwezigheid van de twee duinmeren het Wed en de Oosterplas. Rond
het Wed is het eigenlijk ieder voorjaar wel “bal”, omdat er veelvuldig, tot
soms in de nachtelijke uren, examenfeestjes worden gehouden. Met de
nodige drank en soms verdovende middelen is het voor de
boswachters de minst favoriete klus om te klaren. De periode van
feesten duurde dit jaar langer, tot diep in de zomer.
Mooi weer en duinmeertjes met lekker zwemwater zorgden voor extra
druk en gedurende de piek van de eerste coronacrisis werd het bezoek aan de meren aan de
bezoekers ontzegd, wat natuurlijk weer voor extra spanning zorgde.
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Het toiletgebouw bij het Wed was gesloten en je kan je voorstellen welk effect dit had rond het Wed.
Het is gemakkelijk om je behoeften in het zand onder te spitten, maar daar werd kennelijk vaak
anders overgedacht. Ook de hoeveelheid achtergelaten afval was vele malen groter dan voorheen.
Dank aan Mirjam van der Kwast en Coen van Oosterom voor hun informatie.
Jan Jaap Moerkerk

Wisentvrijwilligers op veldbezoek
Tijdens de periode september tot maart is een groep vrijwilligers vrijwel dagelijks aanwezig rond het
wisentpad in het Kraansvlak om
bezoekers voor te lichten over de
wisenten in het gebied en ook om een
beetje toezicht te houden. Soms
verlaten wandelaars het pad om op
zoek te gaan naar de wisenten of de
Walzkörpersperre1 in het gebied, en
ook honden en trimmers zijn geen
uitzonderingen.
Als het wisentpad in het voorjaar weer
gesloten is gaat de groep samen met
PWN-medewerkers een dagdeel het
gebied in om bij te praten en kennis te
maken met nieuwgeboren kalfjes.
Esther Rodriguez
(Senior Adviseur NR)
en al lang betrokken bij
het wisentproject heeft
samen met boswachters Simone de Maat en
Coen van Oosterom de
groep van de laatste
ontwikkelingen en
plannen op de hoogte
gesteld.
Momenteel leven er in
het Kraansvlak - naast
vier Konik paarden en
vijf Schotse Hooglanders
Het was deze keer moeilijk om de wisenten te vinden.
- 13 wisenten: Zeven
Zij zaten diep verscholen in het bos.
koeien, drie stieren en
drie koekalfjes. Twee
stieren, die in het gebied zijn geboren, zullen op termijn verhuizen naar andere gebieden om
zodoende een zuivere bloedlijn te blijven garanderen.
Jan Jaap Moerkerk

1

Deze Duitse doorlaatpost van het type Walzkörpersperre was de enige doorgang tot het hermetisch afgesloten Festung
IJmuiden en is één van de laatst overgebleven doorlaatposten van de gehele Atlantikwall.
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Amfibieënbescherming Kennemerland
Het lijkt erop dat de trend zich doorzet: door de relatief hoge
temperaturen vindt de jaarlijkse paddentrek steeds vroeger
plaats. In 2020 werden in Kennemerland de eerste amfibieën
al op 30 januari gemeld door leden van de paddenwerkgroep
Kennemerland. Ook de dagen daarna kwamen meldingen
binnen van de vondst van padden, kikkers en salamanders.
Het is altijd weer opvallend dat in Zuid-Kennemerland de trek
vaak één á twee weken eerder op gang komt dan in NoordKennemerland.
De afzet van kikkerdril en paddensnoeren heeft dit jaar in twee
golven plaatsgevonden. Beide keren werd er een vergelijkbare hoeveelheid gesignaleerd in een
aantal duinpoelen. Met als resultaat dat er medio april een flinke hoeveelheid verse klompen en
snoeren gesignaleerd werd samen met een al redelijke hoeveelheid kikkervisjes van 1 ½ á 2 weken
oud uit het dril van de eerste periode.
In totaal hebben 318 vrijwilligers het afgelopen jaar 11351
gewone padden, 87 rugstreeppadden, 1001 groene en
bruine kikkers en 5429 kleine watersalamanders geholpen
bij hun trek naar water.
Er zijn 862 verkeersslachtoffers te betreuren, een forse
toename ten opzichte van vorig jaar toen 661 dieren de
oversteek niet overleefden.
Dit jaar heeft er in opdracht van de provincie en in
samenwerking met PWN, een onderzoek plaatsgevonden
om trekactiviteit van amfibieën door passages te kunnen
meten. In een grote faunapassage onder de Heereweg nabij de Voert in Bergen, twee passages
onder de Herenweg in Bakkum en in één passage onder de Zeeweg naar Castricum aan Zee zijn
sensoren geplaatst. Als check is er ook een camera geplaatst en zijn de dieren, met behulp van
emmers, aan het eind van de tunnels geteld. De verzamelde gegevens worden door een extern
bureau geanalyseerd.
Overigens is men binnen de amfibieënbescherming Kennemerland op zoek naar een nieuwe
coördinator paddenwerkgroep Brouwerskolkweg (Overveen). Heb je interesse (of wil je als lid
meedoen) dan kun je contact opnemen met Anneke Koper: a1ahk@hetnet.nl, telefoon: 023-5362331
of mobiel: 06 2513 9789.
Jan van Mourik

De Bombardeerkever in Noord-Holland
Hij staat zelfs in het meest bescheiden insectenboekje, zó kleurrijk dat het wel
opgepimpt moet zijn: dat harde oranje van de kop en de smalle hals met een
contrasterend groenglanzend dekschild. En je denkt dat je die nooit van je
leven in het echt zal zien, zo bizar, zo zeldzaam daar op die ene kalkgrashelling
van Zuid-Limburg.
De gevangen Brachinus crepitans (man).
Let op de ‘laboul beniales’ , parasiterende schimmel op insecten, op de dekschilden.
Foto: Bas Drost
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Is dit nog een Nederlands beest te noemen? Want hij zit bij ons op het Europese randje van zijn
verspreidingsgebied. Trek de noordgrens door Noord-Duitsland, Denemarken, het zuidpuntje van
Zweden (dan heeft Lindroth hem tenminste ook nog) tot in Klein-Azië, Syrië, de Kaukasus en Centraal
Azië. De Europese zuidgrens loopt langs de Middellandse Zee (op Spanje na). Daar komen wel 40
Brachynus-soorten voor. Geen wonder dat ie zeker bij ons een warmte-minnaar is met een voorkeur
voor vrij open zonnige kalkhellingen op het zuiden. En al staan mijn ingegraven vangpotten in het
Noordholalnds Duinreservaat op dat soort met kalkzand overstoven duinhellingen, daar denk je niet
aan een bombardeerkever.
Op 6 augustus 2020 zweet ik in hete duinen wat verveeld langs vrijwel lege kever-bekers …. tot
tussen de saaie, zwarte Calathus-beesten die felgekleurde keverman er zomaar bij zit! Hij is het, dat
weet je, dat zie je gelijk…. Ik geloof mijn eigen
ogen niet.
Thuis blijkt het echt Brachinus crepitans
(Linnaeus,1758), vertaald: de knetteraar, de
knaller. Zijn kleine, bij ons verdwenen ‘broertje’
heet nog explicieter Brachinus explodens
(Duftschmid, 1812).
Deze bombardeerkevers kunnen twee
chemische stoffen samenbrengen in een soort
verbrandingskamertje in het laatste achterlijfsegment. Turin meldt dat behalve
hydrochinone met waterstofperoxide door
buitenlandse soorten nog andere stoffen
gebruikt worden. Dat vormt een mooi kenmerk
om de verwantschap tussen soorten (fylogenie
en evolutie) vast te stellen.

Matig overstoven kalkrijke vangbeker-locatie (GPS 101.8 x
505.3) van Brachinus crepitans met muurpeper, grote tijm,
geel walstro, muizenoor, dauwbraam.
foto Henk de Bruijn.

Met enige enzymen erbij ontstaat een felle
explosieve reactie. Elke aanvaller schrikt zich te pletter en laat hem gaan. Behalve de
keververzamelaar: want pas op de speld telt de kever mee, al was het maar voor controle door
collega’s.
Maar hoort hij in Noord-Holland thuis?
Volgens het verspreidingskaartje 1012 achterin de loopkevertabel van Muilwijk cs.(2015) is deze
vangst niet zo uniek:
Kustprovincies als Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, en Noord-Brabant staan helemaal ingekleurd als
vangstgebied van voor 1967. Dat lijkt deze vangst minder interessant te maken. Maar het blijkt per
provincie maar om een enkele oude, vaak niet gedateerde, vangst te gaan. Alleen onze keveraartsvader Everts meldt in 1898 1 ex in ZH-Leiden (duin?), en ZL-Zierikzee 1 ex. , 1 ex. in NHZeeburg in 1907 en 1 ex. van Klijnstra in 1941 uit Amsterdam (AWD?).
Turin (2000) meldt dat “ook binnen Zuid-Limburg het aantal vindplaatsen recentelijk sterk verminderd“
is. Hoe dat komt? Het verlies aan (grotere) schrale kalkgraslanden op warme exposities. Ook
versnippering, bemesting en verdichting van de vegetatie zijn de boosdoeners, leert Turin ons.
Laten we hopen dat de kalkrijke kustduinen, mede door steeds breder revitaliseringsbeheer met
stuivende duinen, (weer) een goede terugkom-ecotoop blijken te zijn voor deze en andere bijzondere
diersoorten. Het is gelukkig een actief vliegende soort, dus wat verloren ging kan weer heroverd
worden.
Henk J. de Bruijn
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Integrale begrazing in het NHD
Sinds 2018 is er in het deelgebied Castricum-Heemskerk van het Noordhollands duinreservaat
gestart met integrale begrazing. Het doel van deze begrazing is om op zo’n natuurlijk mogelijke wijze
de natuurdoelstellingen voor het gebied te realiseren. De grote grazers helpen bij het open houden
van de duingraslanden, roepen het oprukken van exoten een halt toe en dragen bij aan meer
diversiteit in onze bospercelen.
Waar het gebied eerst was onderverdeeld in verschillende afgesloten begrazingscompartimenten,
kunnen nu alle kuddes vrij door het hele begrazingsgebied bewegen. Om meer inzicht te krijgen in het
terreingebruik en de verspreiding van de grote grazers na het open stellen van het gebied, is van elke
kudde een dier uitgerust met een gps zender. Bij de Schotse hooglanders hebben de leidkoeien van
elke kudde een gps halsband om en bij de Exmoor pony's en de geiten kreeg in elke kudde een
mannelijk dier een gps halsband.
Vanaf november 2018 zijn elk uur de locaties van de verschillende kuddes geregistreerd. Op deze
manier is er een inmiddels ruim een jaar aan data beschikbaar over de beweegpatronen van de
kuddes in het terrein. Door dichtheden van de grote grazers te koppelen aan vegetatiekaarten kan in
kaart worden gebracht welke habitats en terreindelen het meest gebruikt worden door de
verschillende kuddes. Student Maarten Looijenga ging hiermee voor ons aan de slag, wat resulteerde
in een aantal interessante bevindingen.

Figuur 1: Dichtheden in de verspreiding van de kuddes over het duinterrein.
Van links naar rechts: hooglanders, pony’s en geiten. Hoe roder de kleur hoe vaker het terreindeel is bezocht.

Schotse hooglanders
De zeven kuddes Schotse hooglanders hebben duidelijk elk hun eigen territorium (of ‘home range’) in
het gebied. De grenzen van deze territoria worden nauwelijks overschreden. Binnen de afzonderlijke
territoria wordt door de hooglanders het hele gebied gebruikt, met uitzondering van de grotere
bospercelen in het noordoosten van het begrazingsgebied (figuur 1). De kuddes brengen de meeste
tijd door in percelen waar bosbeheer heeft plaatsgevonden als het omvormen van naaldbos naar
open duin of het dunnen van loofbos en in terreinen met open vegetatie of laag struweel. Daarnaast is
ook de beschikbaarheid van water een belangrijke factor in het bepalen van het verspreidingspatroon.
De dieren verplaatsen zich met name via het struweel.
Pony’s
De twee gezenderde kuddes pony’s bewegen zich over het hele begrazingsgebied en hebben geen
vaste territoria. De dieren zijn het vaakst te vinden in half open tot open terrein, veelal in het westelijk
gelegen deel (figuur 1). De pony’s lijken met name paden en open terreindelen te gebruiken om zich
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te verplaatsen (in tegenstelling tot de hooglanders en geiten). Ook de pony’s brengen relatief veel tijd
door in bosbeheerpercelen en op plekken waar water beschikbaar is.
Geiten
Bij de kudde geiten valt direct op dat de dieren zich nauwelijks in het noordelijke deel van het terrein
begeven (figuur 1). Ze hebben hier slechts eenmaal een week doorgebracht. Verder is opvallend dat
de kudde meestal verblijft in de zoom en mantel van verschillende vegetatie types. Net als de
hooglanders trekken de geiten met name door het struweel als ze zich verplaatsen.
Algemene conclusies
De verspreiding van de kuddes is niet gelijkmatig verdeeld over het hele gebied. Er zijn duidelijk
terreindelen waar de kuddes zich veel vaker bevinden dan andere delen. Met name de meer open
terreindelen en de percelen waar bosbeheer is uitgevoerd lijken favoriet. De bosgebieden lijken bij
geen van de type grazers de voorkeur te hebben (figuur 2). Belangrijk is om de kanttekening te
plaatsen dat de hoeveelheid tijd die in een bepaald habitat wordt doorgebracht niet direct gekoppeld
kan worden aan het effect op dat betreffende terreindeel. Dit hangt af van de type activiteit (grazen,
herkauwen, rusten) die hier door de grazers wordt uitgevoerd. Vervolgonderzoek zou kunnen zijn om
dag- en nachtpatronen te onderscheiden en gedragswaarnemingen in het veld te koppelen aan
vegetatietype.
Wat verder opvalt is dat er duidelijk verschillen zijn tussen de verschillende soorten grote grazers. De
pony’s bewegen zich door het hele gebied, maar hebben een voorkeur voor de westelijk gelegen
delen. De hooglander kuddes hebben elk een eigen territorium en vertonen daarnaast net als de
geiten een voorkeur voor het zuidelijke deel van het begrazingsgebied. De geiten mijden het
noordelijke gebied zelfs volledig. Mogelijk vormen de twee relatief nauwe corridors een barrière voor
de verspreiding, maar ook leeftijd en geschiedenis van de kuddes kunnen een rol spelen. De dieren
blijven de komende tijd gezenderd voor meer inzicht in de verspreiding, de voorkeurshabitattypes en
het effect op de vegetatie. Ook zullen eventuele seizoenverschillen en variaties in de tijd duidelijker
naar boven komen.
(met dank aan Maarten Looijenga, voor meer informatie: Esther Rodriguez of Wouter Bol)

Figuur 2.
Jacobs Selection Index van
Exmoor pony’s en hooglanders
per habitat type.
Index positief = voorkeur;
index negatief = ontwijken.
“M..” staat voor beheerplots
loofbos, naaldbos en struweel.

Myrthe Fonck,
Senior Adviseur NR
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Damhertenbeheer Zuid-Kennemerland
Sinds de oprichting op 11 april 2001 heeft Stichting Faunabeheer Zuid-Kennemerland zich in deze
regio gericht op Faunabeheer in z’n algemeenheid en specifiek op het beheer van de uitdijende
populatie damherten in Zuid-Kennemerland. Tot en met 2017 vervulde de Stichting de rol van een
formele wildbeheereenheid (WBE). Het bestuur hiervan bestond uit particuliere jacht(akte)houders
Hugo Wurpel (voorzitter) en Peter Dorhout-Mees (penningmeester) en Sjakel van Wesemael als
secretaris namens de terreinbeherende organisaties: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten,
PWN, Staatsbosbeheer en Waternet.
De groei van het aantal damherten resulteerde o.a. in een grotere negatieve impact op de aanwezige
hoge natuurwaarden, schade aan agrarische gewassen, begraafplaatsen en openbaar en particulier
groen en op het aantal wildaanrijdingen.
Maatschappelijk en politiek gezien lag afschot gevoelig. Het damhertenbeheer is dan ook met grote
zorgvuldigheid tot stand gekomen.
Het damhertenbeheer in deze regio bestaat uit:
Leefgebied beheer: dit betreft nagenoeg alle
natuurterreinen van de terreinbeherende organisaties;
0-stand beheer: niet zijnde het leefgebied. Dit betreft
met name particuliere- en gemeentegronden en een
aantal ‘losliggende’ natuurgebieden zoals
Elswout/Duinvliet, Leyduin e.o.
Valwildbeheer (verkeersslachtoffers): dit valt onder de
bepalingen van een landelijke regeling en in Zuid-Kennemerland onder regie van de politie.
Tijdens de looptijd van de huidige provinciale ontheffing kwam de Wet Natuurbescherming 2017 tot
stand. I.p.v. een Stichting werd een Vereniging de vereiste wettelijke rechtsvorm. Plannen om de
Stichting Faunabeheer Zuid-Kennemerland om te vormen naar een Vereniging liepen stuk op de
moeizame samenwerking met enkele particuliere jachtaktehouders die ook het gehele werkgebied
opeisten als WBE op basis van KNJV-statuten (Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging). De
oppervlakte van de terreinbeherende organisaties bedroeg meer dan 60%. Na bemiddeling heeft de
provincie besloten om het werkgebied van de voormalige Stichting te splitsen in een werkgebied voor
Nationaal Park Zuid-Kennemerland/ Waternet en een werkgebied voor WBE Zuid-Kennemerland
(WBE-ZK). In maart dit jaar is de splitsing een feit geworden. Het leefgebied-beheer valt hiermee
volledig onder verantwoordelijkheid van de terreinbeherende organisaties en het 0-stand beheer
nagenoeg volledig onder verantwoordelijkheid van WBE-ZK. Voor deze oplossing is gekozen totdat
de streefaantallen zijn bereikt.
De (door)start van het beheer in 2016 was succesvol: de sterke groei werd gestopt en inmiddels
neemt de populatie af. Momenteel is een nieuw Faunabeheerplan in de maak. Gestreefd wordt om
versneld naar de streefaantallen toe te werken en naar verwachting wordt dit rond 2022 bereikt. Dit
betekent vooralsnog dat er plaats is voor ongeveer 800 damherten in de Amsterdamse
waterleidingduinen en 200 damherten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Bij het behalen van de streefaantallen zal de Natuurbrug over de Zandvoortselaan worden
opengesteld.
Jan van Mourik,
Senior Medewerker Business Support
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Duinboerderij Waterrijk te Egmond-binnen
Toen ik als boswachter met begrazing bezig was, kwam ik enkele malen bij de familie Zuurbier over
de vloer, die in de duinboerderij Waterrijk wonen. Om het over rasters te hebben die in onze terreinen
werden geplaats voor de Schotse Hooglanders. Boer Zuurbier was toen net niet meer actief als
veehouder, maar hij hielp het Lioba klooster met de verzorging van een aantal Schotse Hooglanders
die de zusters in een eigen stukje duinnatuur hadden lopen.
Het bezoek aan de boerderij was een
bijzondere ervaring, een fantastisch oud
gebouw op een hele bijzondere plek aan het
einde van een romantische oprijlaan, en het
leek me een genot om daar te kunnen
wonen. Verder ging mijn belangstelling nog
niet, ik ben me later iets meer in de duinboerderijen gaan verdiepen. O.a. met behulp
van het boek van Rita Bijl en Aarnout
Leijnse: Vier eeuwen Waterrijk. Over de hele
vroege periode van voor de geschiedenis
van de duinboerderij is ook meer bekend
door archeologisch onderzoek in 2019. In
bezoekerscentrum De Hoep in Castricum
staat een maquette van wat er toen geweest
moet zijn en vitrines met de voorwerpen die
er gevonden zijn.
In de nabijheid van Egmond-Binnen stonden
in het verleden meer buitenhuizen of
duinboerderijen, waar Waterrijk er een van
is. En toevallig één van de oudsten. Het is namelijk zo’n vier eeuwen geleden dat er, op de plaats
waar nu de duinboerderij Waterrijk ligt, al sprake was van bebouwing. Het huidige pand dateert uit
1776.
Waterrijk 1935 na de verbouwing.
Bron: Collectie PWN

Waterrijk is in zijn lange geschiedenis verbonden geweest met de Heerlijkheid Egmond. Deze is in de
10e eeuw ontstaan toen graaf Dirk 11 van Holland twee grafelijke landgoederen van Egmond en
Rinnegom aan de Abdij van Egmond schonk. Vervolgens kregen de Heren van het geslacht Egmond
in 1437 de heerlijke rechten in erfelijke leen van de abdij. In 1486 verhief keizer Maximiliaan van
Oostenrijk de vrije Heerlijkheid Egmond tot graafschap. Het gebied van dit graafschap omvatte de
dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Rinnegom en Egmond aan Zee met de duinen. Het
telde 379 huizen en 460 huisgezinnen, er woonden bijna 2500 personen.
Het graafschap ging door vererving over aan verschillende edellieden, het raakte belast met schulden
en kwam in eigendom van de Staten van Holland en Friesland. In 1722 gingen de staten over tot
openbare verkoop van de Heerlijkheid Egmond en zo kwam het in handen van Jonkheer Gerard van
Egmond van de Nijenburg. Een vermogend man, schepen van Alkmaar, bewindhebber van de V.O.C.
en hoogheemraad van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland. Door
verschillende verervingen kwam de heerlijkheid in 1747 in handen van de familie Van Foreest.
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Uitsnede uit kaart van Johannes Dou 1680. Bron: regionaal Archief Alkmaar.
Ook te zien zijn Tijdverdrijf, Westert en Vredesteijn

De duinboerderijen met omringende gronden binnen de heerlijkheid hadden eigen eigenaren.
Waterrijk is in de periode van 1605 tot 1784 in bezit geweest van vele eigenaren, die vaak een relatie
hadden met Alkmaar en de provincie, en later met Amsterdam. De grootte van gronden behorende bij
Waterrijk wisselde ook nogal eens door verkoop en vervolgens weer aankoop, afhankelijk van de
rijkdom van de eigenaar. Eind 1710 is de oppervlakte van het bezit behorende bij Waterrijk op z’n
grootst. Waterrijk was toen in bezit van Gerrebrant van Haseren, Med. Dr. te Uitgeest.
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De gronden behorende bij Waterrijk rond 1710 (gearceerde deel). Bron: W.J. v.d. Berg
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In 1714 viel het bezit alweer uiteen nadat deze man stierf en zijn hertrouwde weduwe het gehele bezit
verkocht aan verschillende kopers uit Egmond-Binnen. Vervolgens weer verkoop, aankoop percelen
etc. In 1784 werd Waterrijk gekocht door de familie van Foreest, waardoor het verbonden werd met
de Heerlijkheid Egmond. In 1761 kwam de Heerlijkheid in handen van zoon Hercules van Foreest, die
in datzelfde jaar de hofsteden Vredesteijn en Snoekenburg kocht met het omringende land.
Na weer vele verervingen en openbare verkopingen kwam de Heerlijkheid van Rinnegom en de
Egmonden in 1917 in bezit van Cornelis David Gerardsz. van der Vliet uit Overveen. De familie was
vermogend geworden door het leveren van staalconstructies voor belangrijke bouwwerken, o.a.
bruggen, in Nederland. De motivatie om de heerlijkheid te kopen kwam o.a. door zijn voorliefde voor
de jacht. Zijn jachtterrein was voornamelijk het duingebied achter Egmond-Binnen. Regelmatig
werden er jachtdagen gehouden in de duinen. Zo werden er tijdens zo’n dag op 11-10-1930 met zes
geweren geschoten. De buit bestond uit 590 konijnen, 38 fazanten en 2 houtsnippen. Cornelis van
der Vliet heeft zelfs deelgenomen aan de Olympische Zomerspelen in 1920 In Antwerpen met
geweerschieten. In een team van zeven schutters, waaronder baron Eduardus van Voorst tot Voorst.
Zover men weet woonden van 1854 tot heden geen van de eigenaren op Waterrijk, maar werd de
boerderij verpacht aan veeboeren. De eigenaren beschouwden de boerderij als een buiten, om te
jagen en uit de stad te zijn. De pachter ging dan in de zomer, als de eigenaar naar zijn buiten kwam,
met zijn gezin in de stal wonen. De eigenaar betrok dan het woongedeelte van de duinboerderij. Ook
gebeurde het dat men in de duinboerderij een kamer gereed hield voor het geval de eigenaar,
bijvoorbeeld in de zomer, daar enige tijd wilde doorbrengen.
In de tijd dat familie van der Vliet eigenaar was, werd de boerderij achtereenvolgens gepacht door
Hendrikus Liefting (tot 1923) en Simon Nicolaas Zuurbier (tot 1945). Zoon Jan Zuurbier pachtte tot
1981 van provincie Noord-Holland die het vanaf 4 april 1933 in eigendom had gekregen en het
beheer van de terreinen onderbracht bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). Zijn
zoon Kees Zuurbier woont nog steeds op Waterrijk met zijn gezin. Kees Zuurbier is gestopt met het
boerenbedrijf, zoals ik in het begin van dit artikel al aangaf.
Het oudste gedeelte van de boerderij is het woongedeelte, de later aangebouwde stolp doet dienst
als stal en hooiberg.

Situatie voor de verbouwing van 1935. Bron: Archief PWN
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In 1935 werd de boerderij verbouwd. Door de verbouwing zijn in de zitkamer de bedsteden en de
legkast verdwenen. De woonkamer is kleiner geworden en is veranderd in een woonkeuken. De
doorgang naar de stal is verdwenen, en er is een toegangsdeur naar het woonhuis gemakt in de
achtergevel. In de slaapkamer bevinden zich nog twee bedsteden, die bleven gespaard. De indeling
van de stolp is bijna niet veranderd. De vaarzenstal en de paardenstal zijn verdwenen waardoor de
koestal werd vergroot. In het gedeelte van de koestal is een wc gerealiseerd. Ook omvatte de
werkzaamheden “het aanleggen van een drinkwater- en een elektrisch lichtinstallatie, alsmede van
een riolering”.

Voorgevel met niet meer in gebruik zijnde voordeur, en de dors. Collectie A. Leijnse

Het bijzondere is dat er rondom het erf van de boerderij een gracht ligt en ook om de, aan de
boerderij grenzende weitjes ligt een gracht die vanaf het erf via een dammetje te bereiken zijn. Deze
grachten zijn al te zien op oude kaarten uit de 17e eeuw. Mijn idee over de aanwezigheid van de
grachten is, dat Waterrijk hierdoor het kwelwater uit de duinen kon opvangen. Het is altijd een hele
natte plek geweest. Sinds het water achter de boerderij niet meer wordt weggepompt omdat het
natuurterrein is geworden, ontstaat daar een duinmeer waar heerlijk geschaatst kan worden als de
winter streng genoeg is. En de naam ‘Waterrijk’ zegt eigenlijk al genoeg.
Het is een zeer beknopte weergave van vier eeuwen Waterrijk, maar ik hoop dat hierdoor wel een
beeld is ontstaan van de bijzondere geschiedenis van deze duinboerderij.
Marianne Snabilie
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Monitoring van zandhagedissen in de Kennemerduinen
Onlangs heeft de redactie besloten in de komende edities van de Nieuwsbrief meer aandacht te
geven aan monitoring die in de PWN-gebieden worden uitgevoerd.
Deze keer aandacht voor twee enthousiaste vrijwilligsters, Ellie Wormgoor en Elly Stolwijk. Zij
hebben, nadat het tellen enige tijd stil had gelegen, in 2019 de draad weer opgepakt en sindsdien
gaan zij met enige regelmaat op pad om
zandhagedissen te tellen in het gebied ten
zuidoosten van strandslag Parnassia.
Zandhagedissen kom je weinig tegen. Als
reptiel ga je pas op pad als de
temperatuur je aanstaat en wanneer je
lekker door het zonnetje bent opgewarmd.
Ellie en Elly gaan ruwweg één keer per 14
dagen samen op pad en lopen dan elk
een bepaald traject af. Zij lopen in
“Hazenweide” een gebied dat gedeeltelijk
als een soort van speelweide is bestempeld. Nadat zij in het vrij toegankelijke gedeelte hebben
geteld, verplaatsen zij zich naar het niet-toegankelijke deel.
Vorig jaar hebben zij tijdens 10 waarnemingen 41 hagedissen geteld. 19 mannen, 6 vrouwtjes en 3
juveniele. Drie dieren waren zo snel verdwenen dat het geslacht niet kon worden vastgesteld.
De oogst dit jaar is iets minder. Tijdens 11 bezoeken zijn 28
hagedissen geteld: 18 mannen, 9 vrouwen en 1 juveniele.
Waarom er minder dieren zijn gevonden is niet onmiddellijk
te verklaren. De grote recreatiedruk door de Coronapandemie zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest.
De dames vonden het opvallend dat ‘hun gebied’ er dit jaar
anders uitzag dan voorgaande jaren. Onder invloed van de
natte winter was het duin veel groener dan vorig jaar en ook
de effecten van zandverstuivingen zijn goed zichtbaar en dat
wordt als positief ervaren!
Dank aan Ellie Wormgoor voor de informatie en het beeldend materiaal.
Jan Jaap Moerkerk
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Overzicht van de vindplaatsen van zandhagedissen in 2020

Ontwikkelingen natuurijsbaan in Castricum
Deze bijzondere locatie, midden in het
Noordhollands Duinreservaat (NHD), heeft zich
ontwikkeld tot een gebied met veel
natuurwaarde. De natuurijsbaan is al jaren het
leefgebied voor de zeldzame en beschermde
gevlekte witsnuitlibel. Dat deze soort zich hier
thuis voelt, zegt iets over de hoge waterkwaliteit,
de waterplanten en de oeverbegroeiing. Die is
dan goed op orde waar veel andere soorten van
profiteren.
Maar de oever van de ijsbaan groeit langzaam
dicht met bomen en het water raakt steeds
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis –
Bron: Diginature.nl
dichter begroeid met riet. Om de libellen en
daarmee vele andere soorten weer meer ruimte
te geven wordt de natuurijsbaan in de herfst van 2020 nog natuurvriendelijker ingericht. Hierbij wordt
ook het wandelpad langs de ijsbaan verlegd. Het nieuwe wandelpad is smaller en loopt langs het
hekwerk van landgoed Duin & Bosch. De nieuwe wandelroute valt net als het oude pad binnen de
fietsersregeling en is van zonsopgang tot 10:30 uur toegankelijk voor fietsers en mountainbikers.
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Hoe gaan we het natuurvriendelijker
maken?
Door de water- en oevervegetatie meer
ruimte te geven wordt de zuidelijke oever
van de natuurijsbaan natuurvriendelijker
ingericht met flauwere oevers en een
ijsvogelwand. Ook wordt er voor meer
lichtinval gezorgd door de bosrand terug te
zetten door bomen te kappen. De baan
wordt uitgebaggerd om dichtgroeien te
voorkomen. Meer licht en open water zorgt
voor een betere ontwikkeling van waterplanten en oeverplanten waarvan onder andere de libel
profiteert.
De vijver wordt robuuster gemaakt door de twee delen van de natuurijsbaan samen te voegen. Een
klein deel van het huidige dijkje blijft liggen als eiland.
Volwaardige en beter toegankelijke natuurijsbaan
De locatie is in de jaren 30 van de vorige eeuw uitgegraven om als ijsbaan te dienen. Door de huidige
werkzaamheden wordt de natuurbaan langer en uitgebreid tot een volwaardige 333,3 meter baan. Er
komt ook een nieuwe looproute vanaf de Hoeptuin met een slingerend vlonderpad door het riet en
over het water. Twee uitkijkplateaus geven een prachtig uitzicht over het water en de ijsvogelwand.
Het clubhuis van VKIJ en de baan blijven toegankelijk via de bestaande toegang aan Kinnehin. Om
het compleet te maken wordt het waterpeil van de vijver beter regelbaar gemaakt en de verlichting
van de ijsbaan aangepast.
Samenwerking
De verbeteringen aan de baan en het gebied zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen
PWN en de Vereniging Kennemer IJsbaan.
Planning
De werkzaamheden worden van september tot en met december uitgevoerd. Mocht het gaan vriezen
dan worden de werkzaamheden gestaakt voor een optimale ijsvorming.
Mogelijke overlast
Gedurende de werkzaamheden liggen er rijplaten in het gebied en kun je werkverkeer tegen komen
op doordeweekse dagen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Martijn van Schaik,
Senior Adviseur Adviesteam

Effecten van kunstlicht op de natuur
Geregeld komen er bij PWN vragen binnen om verlichting aan de brengen langs de wegen in de door
PWN beheerde gebieden of aan de randen van PWN-gebeid. Het aanbrengen van kunstlicht op een
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voorheen donkere plaats heeft echter effect op de omringende natuur. Over de gevolgen van het
kunstschijnsel op bijvoorbeeld de voorplanting, populaties en gedrag van fauna en flora zijn nog
weinig harde gegevens bekend.
Hieronder wordt puntsgewijs een opsomming gegeven van enkele recente onderzoeksresultaten op
planten en dieren.
•

•

•

•

Heel veel nachtdieren worden aangetrokken door verlichting. Uit onderzoeken naar diverse
’s-nachts actieve insectengroepen blijkt dat de insecten vrijwel door alle kleuren licht worden
aangetrokken. Er is echter wel een groot verschil: lampen met ‘blauw’ en UV-licht trekken
veel meer insecten aan dan lampen met oranje, rode of groene golflengtes;
Dieren die aangetrokken worden door ’s-nachts brandende lampen, worden veelal inactief.
Als de lampen nachtenlang branden blijven deze dieren veelal ‘gevangen’ in de lichtcirkel van
de lamp. Omdat het nachtdieren zijn, blijven ze overdag inactief en als dan de volgende nacht
de lamp weer aangaat, blijven ze aangetrokken tot het licht. Hierdoor is een ’s-nachts
brandende lamp een soort ecologische val, waarin dieren uit de populatie verdwijnen. Dit
geldt voor veel insecten, maar ook voor amfibieën;
Nachtdieren die wel actief blijven worden ook sterk beïnvloedt door kunstlicht. Soms is er een
positief effect. Vleermuizen worden bijvoorbeeld vaak jagend aangetroffen bij verlichte
lantaarnpalen waar veel insecten op afkomen. Tegelijkertijd geldt dat vleermuizen bij hun
vliegroutes verlichte delen mijden en omvliegen. Nachtvlinders worden in hun
voedselzoekgedrag en voortplantingsgedrag negatief beïnvloedt door alle vormen van
kunstlicht (dus niet alleen de verlichting met golflengtes in het blauwe gebied). Van ’s-nachts
actieve muizen wordt het actieve gedrag direct geremd door invloed van licht. Ook is recent
aangetoond dat wegverlichting de dichtheid van gruttopopulaties negatief kan beïnvloeden;
Er zijn geen negatieve effecten op planten bekend. Maar hier is wel onderzoek naar gestart.
Veel planten gebruiken de daglengte om te bepalen wanneer ze in het voorjaar blad krijgen,
gaan bloeien of hun blad weer laten vallen. De verwachting is dat dit proces kan worden
verstoord door kunstlicht.
Samengevat kan nachtelijk kunstlicht de
levenscyclus en het gedrag van dieren
beïnvloeden. De gevolgen variëren sterk in aard
en omvang, afhankelijk van soort of soortgroep en
afhankelijk van de soort verlichting. In ieder geval
bij vogels, insecten, zoogdieren en amfibieën is
waargenomen dat buitenverlichting het gedrag
beïnvloedt door desoriëntatie, afstoting en
aantrekking. Hierdoor neemt de kans op uitputting
en sterfte toe. Voor sommige soorten met kleine
geïsoleerde populaties kan dit een ernstige
bedreiging vormen voor hun voortbestaan.
Foto: rootsmagazine.nl

Ecologische en landschappelijke afwegingen
Vanuit een ecologische afweging is het gebruik van kunstlicht in door PWN-beheerde gebieden
afgeraden. Een “nee, tenzij-beleid’ is de praktijk. PWN heeft de eigen terreinen (bijvoorbeeld bij
pompstations in Andijk en Bergen) lichtarm gemaakt. Daar waar nodig en mogelijk is ledverlichting
toegepast via bewegingsschakelaars. Dit heeft tevens een grote reductie van elektriciteitsverbruik en
CO2-uitstoot met zich meegebracht.
Qua landschap geldt dat PWN een beleid voert om stedelijke/menselijke aspecten te weren uit het
open duingebied. Dit komt de (beleving van) het oorspronkelijk duinlandschap ten goede.
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Lantaarnpalen in een open landschap worden in dit verband beschouwd als een inbreuk op de
landschappelijke kwaliteit.
Praktische afwegingen
Vanuit de praktijk kan het echter nodig zijn om van deze ecologische en landschappelijke afwegingen
af te wijken. Bijvoorbeeld op plekken waar veiligheid van mensen in het geding is of waar verlichting
nodig is voor het proces van de waterwinning. Ook op plekken die grenzen aan PWN-beheerd gebied
en waar een vraag naar nachtelijke verlichting is, kunnen praktische argumenten voorrang hebben
boven een ecologische afweging. PWN kan in deze gevallen niet de beslissing nemen, maar denkt
mee over mogelijke oplossingen.
Belangrijk daarbij is om te beseffen dat:
•
•

Alle golflengtes in principe negatieve effecten hebben. Sommige golflengtes hebben
weliswaar minder aantrekkingskracht op ’s-nachts actieve dieren, maar beïnvloeden nog wel
het gedrag;
Het doel dat je wilt beschermen op de precieze plek van belang is voor de keuze van de
natuurvriendelijke lamp (zo hebben bijvoorbeeld vleermuizen het minste last van
amberkleurige verlichting en vogels het minst last van groene verlichting).

Dick Groenendijk,
Senior Adviseur Adviesteam

Grote grazers en predatoren zoals de wolf
ARK Natuurontwikkeling

30-MEI-2020 - Wat betekent de comeback van grazers en hun predatoren in Nederlandse
natuurgebieden? Dit keer gaat het in de serie over natuurlijke begrazing over predatie van grote
grazers in de natuur, en hoe grazers omgaan met de terugkeer van onder meer de wolf. Ook laten we
zien wat dat betekent voor de bescherming van boeren vee zoals schapen.
Terugkeer van grazers en predatoren
Lange tijd waren wilde grazers en hun predatoren in Nederland en vrijwel de rest van Europa
zeldzaam en diverse soorten stierven zelfs uit. De afgelopen vijftig jaar hebben veel soorten wilde
grazers zich hersteld en zijn teruggekeerd naar plekken waar ze lang niet meer voorkwamen.
Daarnaast hebben natuurbeheerders runderen en paarden teruggebracht naar de natuur, omdat hun
wilde voorouders waren uitgestorven. Niet alleen grazers keren terug, ook hun predatoren nemen
weer toe en keren terug. Zo is de boommarter inmiddels in bijna heel Nederland te vinden en komen
ook wolf en goudjakhals de laatste jaren steeds vaker in
Nederland voor. Vee, en dan met name schapen, moeten
we nu weer beschermen, maar hoe zit dat met grote
grazers in de natuur?
Ooit waren alle grazers wilde dieren en waren er volop
predatoren die er jacht op maakten. Iedere soort had zo
zijn eigen manier om daar mee om te gaan. Sommige
soorten rennen zo hard weg dat een predator geen kans
meer maakt, andere rennen juist heel ver weg om zo
buiten het territorium van een gevaarlijke predator te
komen. Weer andere gaan in grote groepen leven, waar
Naast de wolf laat ook de goudjakhals zich in
vele ogen zorgen voor een snelle ontdekking van
Nederland zien (Bron: Vladimir Kogan Michael)
naderende roofdieren. Tot slot kunnen veel soorten heel
hard van zich af trappen of hebben ze gevaarlijke hoorns om zich te verdedigen. Niet voor niets is
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maar zo’n tien procent van de aanvallen van grote predatoren succesvol. In de rest van de gevallen is
het prooidier de predator te slim of te snel af, oftewel, is zijn verdediging effectief.
Edelhert
Herten bijvoorbeeld zijn niet zo weerloos als we denken. Ze kunnen fel om zich heen trappen en zo
zelfs meerdere wolven van zich af houden. Als ze dat lang genoeg volhouden, houden de wolven het
voor gezien en gaan ze op zoek naar een nieuwe prooi. In een groep kunnen ze dat nog veel beter.
Dicht tegen elkaar aan en flink uitvallen naar elke wolf die te dichtbij komt. Jonge kalfjes kunnen in
zo’n groep profiteren van de samenwerking van hinden en jaarlingen om wolven weg te houden. Pas
als een hert hard probeert weg te rennen, is hij het haasje. Vluchtend kan hij niet goed trappen, maar
al rennend kunnen wolven wel bijten. Edelherten zijn zelfs gevaarlijk voor wolven: een goed gemikte
trap kan een wolf zwaar verwonden en met een gebroken kaak is het slecht jagen voor een wolf.
Edelherten zoeken graag de openheid en elkaars gezelschap op om wolven op tijd aan te zien komen
en zich effectief te verdedigen.
Ree
Zelfs reeën zijn fel tegen wolven. Vooral moeders met
jonge reekalfjes vallen wolven gewoon aan om ze bij
hun kalf vandaan te houden. Reeën zijn echter veel
minder gevaarlijk voor een wolf dan een edelhert. Niet
voor niets staan reeën hoog op de ranglijst van
prooidiersoorten voor een wolf.
Wild zwijn
Een ree maakt zich uit de voeten
Volwassen wilde zwijnen zijn pas echt gevaarlijk voor
(Bron: Marcel van Kammen)
een wolf, vooral de keilers. Hun vacht is zo dik en taai dat twee wolven samen grote moeite hebben
om één volwassen zwijn te doden. Dat laten ze dan ook meestal achterwege. Als het moet houden
wolven dan ook afstand. Toch eten wolven veel wilde zwijnen, maar dat zijn vrijwel allemaal jonge
wilde zwijnen. Deze zijn gemakkelijker te vangen en te doden, maar daar zijn er wel veel meer van
nodig voor een goed maal. Vandaar dat wolven snel een zwijntje doden en dan meteen doorgaan
naar de volgende. Met twee of drie kan een wolf tenminste thuiskomen om de jongen van voedsel te
voorzien.
Wisent
Wisenten zijn heel gevaarlijk voor wolven en dat weten ze zelf ook. In Polen worden alleen oude
solitaire wisentstieren soms het slachtoffer van een wolvenaanval en een enkele keer een jong kalfje,
maar vaak gebeurt dat niet. Als wisenten een wolf spotten, dan lopen ze er dreigend op af totdat die
afdruipt; en dat is dan nadrukkelijk hinderlijk volgen. Wisenten kunnen gemakkelijk een wolf doden,
maar met een roedel wolven wordt het ook voor wisenten oppassen geblazen. Op de Veluwe komt de
kudde wisenten soms een wolf tegen. Eén keer was een boswachter daar getuige van, een prachtig
schouwspel. Gelukkig lag er die ochtend verse sneeuw, dus het hinderlijk volgen was die dag nog
lang zichtbaar. Geweldig om te zien!
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Rund
Runderen zijn net zo
gevaarlijk voor wolven
als wisenten, ze
kunnen bijvoorbeeld
flink trappen. Ook met
hoorns kunnen ze
wolven goed van zich
vandaan houden,
maar ook hier is een
stevige sociale
structuur van groot
belang. Eén enkele
koe of stier is erg
kwetsbaar voor een
roedel wolven. Koeien
leven van nature
echter in
koeiengroepen, met
oma aan de leiding en
De wolf speelt een belangrijke rol in de natuur (Bron: Jeroen Helmer)
al haar dochters en
kleindochters in de
groep. Die komen allemaal voor elkaar en elkaars kalfjes op. Koeien stellen zich in een cirkel op, met
de kalfjes in het midden. Geen wolf die daar doorheen komt. In Bulgarije leven veel wolven, maar ook
jaarrond runderen, in de natuur. Stieren bleken daar een belangrijke rol te spelen in de verdediging
van hun koeienkuddes, mits er tenminste meerdere stieren aanwezig waren, zoals van nature het
geval is. Nadat bleek dat natuurlijke kuddes geen last hadden van wolven, zijn ook de lokale boeren
overgeschakeld van één stier per dorp naar veel meer stieren per kudde, met een sterke afname van
wolvenpredatie als gevolg.
Schotse hooglanders en andere runderen in natuurgebieden hoeven zich dan ook niet veel zorgen te
maken. Zo lang het gaat om kuddes die gevormd worden door sociale familiegroepen met natuurlijke
verhoudingen jonge en oude dieren, mannetjes en vrouwtjes, staan ze samen heel sterk. Het
inscharen van jaarlingen met één oppas-koe is daarom geen goed idee als er wolven in de buurt zijn.
Het is maar de vraag of die koe zich wel zo verantwoordelijk voelt voor de telkens wisselende jonge
dieren. Van nature vluchten jonge dieren ook naar hun moeder en die is er dan niet. Als ook maar
één jaarling losbreekt uit de groep en weg spat bij dreiging, dan maakt hij geen schijn van kans. Een
wolf is een ervaren jager, terwijl het jonge dier vaak geen enkele ervaring heeft met zichzelf
verdedigen.
Paard
Wildlevende paarden zijn echte vluchtdieren, maar kunnen zich ook fel verdedigen tegen wolven.
Daarvoor is wel een hechte sociale structuur nodig, maar die hebben wilde en wildlevende paarden.
Hengsten werken samen om wolven te verdrijven en de merries van een harem staan dicht opeen
met de veulens in het midden. In Letland hebben harems vaak meerdere hengsten: een leidhengst en
één of meer secondanten. Samen beschermen ze de harem tegen wolven. Dat is daar hard nodig,
want in de winter komen er de nodige wolven vanuit Rusland naar de natuurgebieden waar ook konik
paarden leven. De koniks in Bulgarije hebben het helemaal voor elkaar. Elke nacht voegen zij zich bij
de kudde runderen en staan samen met reeën in de beschermende cirkel.
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Schaap en geit
Schapen zijn net als geit en steenbok vluchtdieren van
het hooggebergte. Hun dikke wol beschermt ze tegen
de felle kou en hun dunne pootjes hebben goed grip op
steile rotshellingen, waar een wolf ze niet kan volgen.
Bij gevaar vluchten ze dus snel naar een onbereikbare
plek. Ze hoeven niet lang hard te kunnen rennen en
grazen van nature in de buurt van hun vluchtgebied.
Alleen dieren die te langzaam zijn of zich laten
verrassen vallen soms ten prooi aan een wolf of lynx.
In ons laagland zonder rotsen zijn deze dieren echter
kansloos. Ze komen van nature niet in de Nederlandse
natuur voor en zijn dan ook niet bestand tegen
Schaapskudde in een wei met flexinetten en
predatie. Zelfs de watervlugge soayschapen maken net
kuddewaakhonden (Bron: Leo Linnartz)
als moeflons weinig kans. Wel kunnen deze dieren in
de natuur veel beter vluchten dan andere schapenrassen. Een wolf zal telkens maar één schaap
kunnen doden; de rest vlucht weg.
Natuurgebieden en agrarische gebieden
Uit de vele ervaringen in Duitsland en andere Europese landen blijkt dat grazers die leven in
natuurlijke kuddes, in natuurgebieden waar ze van oorsprong ook thuishoren, zich effectief kunnen
verweren tegen predatoren zoals de wolf. De ervaringen in Nederlandse natuurgebieden met grazers
en grote predatoren zijn nog beperkt. Maar nu al laten ze zien dat schapen zonder extra bescherming
door een stroomraster in natuurgebieden kwetsbaar zijn, evenals jonge runderen die zonder de
bescherming van een natuurlijke kudde leven. Natuurorganisaties zouden er daarom voor kunnen
kiezen om (nog) meer te werken met natuurlijke kuddes runderen, paarden, wisenten, edelherten, et
cetera. Zeker als zou blijken dat ook de wilde schapen en geiten een te gemakkelijke prooi zijn.
In onze landbouwgebieden zien we eveneens dat schapen zonder goede afrastering met stroom
kwetsbaar zijn. In een wei waar schapen geen
kant op kunnen, kan een wolf makkelijk veel
slachtoffers maken; temeer omdat huisrassen
voor een betere hanteerbaarheid (bij het scheren)
mak gefokt zijn. Dat zal waarschijnlijk ook gelden
voor schapen in de natuur, die met herder en
hond gehoed worden. Het zou erg lastig zijn als
schapen de hond die hen moet drijven telkens
zouden aanvallen. Beeldmateriaal van een
recente aanval op schapen in de provincie NoordBrabant laat zien dat sommige schapen bij een
wolvenaanval zelfs stil blijven staan. Er rest dus
weinig anders dan schapen en geiten veilig achter Een rode geus houdt een hond op afstand aan de Waal bij
Nijmegen (Bron: Karsten Reiniers)
een schrikdraad houden. Bijkomend voordeel is
bovendien dat dit ook helpt bij de bescherming van schapen tegen aanvallen door honden. Hoe dat
kan is te vinden op wolveninnederland.nl, ark.eu/kuddewaakhonden en bij 12.nl/wolf.
Kijk voor meer informatie op ark.eu/predatie en download de gratis folder Wolven in Nederland
Bron: Nature to day.
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Oktober

De wind scheert golvend over ’t gras.
De zomer geeft zich over.
De eerste bladeren vallen af en
langzaam kleurt het lover,
naar warme tinten geel en bruin.
Een late vlinder in de tuin
laat zich nog drijven op de wind
tot zij haar laatste rustplaats vindt.

J. Klaver-Tromp
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