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Voorwoord 
 
2020 was een jaar om nooit te vergeten of misschien wel een 

jaar waarin we geleerd hebben om gezondheid niet als iets 

vanzelfsprekends te beschouwen. Ook hebben we de natuur 

meer leren waarderen omdat wandelen, hardlopen en fietsen, 

door de coronamaatregelen, vaak het enige was wat nog mocht 

en wat we nu nog steeds kunnen doen. Het is zaak om afstand 

te houden en de aantallen bezoekers in het gebied te spreiden. 

Dus nog even doorbijten en volhouden. De vaccinaties bieden 

hoop, maar het gaat nog lang duren voordat iedereen is 

ingeënt.  

Ook ik heb de natuur dichtbij mijn huis leren waarderen. Het 

fototoestel ligt onder handbereik en ik heb mooie plaatjes van 

vogels en bloemen kunnen schieten, zo vanuit mijn huiskamer.  

Het is een troostrijke gedachte dat de natuur en de seizoenen 

gewoon doorgaan. Wat ook gewoon doorgaat is het weggooien 

van afval in de natuur met schadelijke gevolgen voor met name 

dieren en drinkwater. Dus hierbij een oproep om je eigen afval 

mee te nemen en thuis of in een dichtbij staande prullenbak te 

deponeren. Hoewel ik durf te stellen dat wij, vrijwilligers, dat al 

automatisch doen. 

Een nieuw voorjaar is in de maak ondanks sneeuw en ijs van 

begin februari. Het geeft mij niet alleen hoop maar baart ook 

zorgen omdat het klimaat steeds warmer wordt en toch … blijf 

ik positief. Onze nieuw ontdekte creativiteit kunnen we 

aanwenden om oplossingen te bedenken en de negatieve 

gevolgen om te buigen tot iets wat heel goed kan leiden tot een 

nieuwe wereld waarin we niet tegen maar met de natuur zullen 

samenwerken. Het is nog niet te laat.  

PWN - blauw en groen - en vrijwilligers doen hun uiterste best 

om de natuurgebieden zo divers en optimaal mogelijk te 

beheren. Laten we ons daar allemaal sterk voor maken.  

Rest mij nog jullie namens de redactie veel leesplezier te 

wensen in deze weer zo gevarieerde Lente uitgave van de 

PWN Vrijwilligers Nieuwsbrief. 

Hermine Smit 

 

vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl   
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In memoriam Rob Nel 
 

In een eenvoudige advertentie in de Volkskrant 

van dinsdag 2 maart 2021 las ik dat Rob Nel is 

overleden. 

Rob maakte vanaf de start van onze 

woensdagploeg op 25 januari 2012, deel uit van 

onze groep. Daarnaast was hij samen met Ko 

Feekman hekketeur in Egmond Binnen.  

Hij was een aardige en bescheiden persoon die - 

met humor - verbaal zijn mannetje wel stond.  

Geboren in 1939 was hij bij het begin van zijn 

loopbaan stuurman geweest op de grote vaart. De 

wereld had hij wel gezien. Toen er kinderen 

kwamen en zijn jongste zoon een verstandelijke 

beperking bleek te hebben, vond hij kantoorwerk 

aan de wal. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. De 

ziekte van Parkinson werd bij hem vastgesteld en 

dat kon Rob maar heel moeilijk accepteren. Het 

werken in het bos of duin was voor hem de laatste 

jaren een uitstapje waar hij echt van genoot. 

Gezellig samen koffie drinken in de keetwagen of buiten in de zon. Een beker tomatensoep tussen de 

middag gaf hem de energie om ’s middags het, fysiek zware, werk te blijven doen. Als groep zijn we 

blij dat Rob  – tot corona alles op slot deed - deel wilde blijven uitmaken van onze groep. Rob werd 

opgehaald en thuisgebracht en tijdens het werk deed ieder van ons een stapje extra door hem 

aandacht te geven. 

Wij verliezen in Rob een gewaardeerd teamlid en gaan hem missen. Als alles weer meer normaal is 

zullen we Rob binnen onze woensdaggroep op gepaste wijze herdenken. 

 

Namens de woensdaggroep Castricum, 

Jos Kroon 

             

          We werken veilig of we werken niet! 

 

Het tekenseizoen is begonnen! 
 

Wanneer zijn teken actief? 

Teken kunnen het hele jaar actief zijn mits de temperatuur boven de 5 °C is. Op basis van de 

maandelijkse tekenvangsten in het kader van het Natuurkalender programma is een goed beeld 

verkregen van het verloop van de aantalsontwikkelingen (zie figuur) 
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Gemiddeld aantal larven, nimfen en volwassen vrouwtjes per maand op 12 Natuurkalender locaties in de periode 
juli 2006 tot en met december 2011 (Bron: De Natuurkalender) 
  
Normaal gesproken begint het aantal actieve teken in de loop van maart te stijgen. In de periode april 
tot en met september worden de hoogste aantallen nimfen waargenomen, met de hoogste aantallen 
meestal in het voorjaar. Het aantal larven loopt ook in april sterk op. Het hoogste aantal larven wordt 
in de periode juni tot en met september waargenomen. De kans dat larven de Borrelia bacterie bij 
zich dragen is heel klein omdat ze nog niet eerder bloed hebben gedronken bij een andere gastheer. 
De nimfen dragen de Borrelia bacterie wel bij zich en kunnen deze overbrengen. Bijna 35% van alle 
tekenbeten in juni is opgelopen.  
 
Het is dus zaak jezelf weer goed te beschermen tegen teken: voorkomen van een tekenbeet en 
nazorg. 
Voorkomen door o.a. de broek in sokken te dragen, antitekenspray met DEET te gebruiken en 
gamaschen over schoenen en broekspijpen te dragen. Maar door de strengste maatregelen kan je 
niet voorkomen dat er toch een teek meelift op de kleding en op de een of andere manier op de huid 
terecht komt. Het allerbelangrijkste is nog steeds de nazorg:  
ONDERZOEK JE LICHAAM OP TEKEN BINNEN 24 UUR NA EEN DUINBEZOEK!  

Maatregelen voor vrijwilligers bij code oranje  
  
Inleiding:  
Door sector Natuur te nemen 
(preventieve) maatregelen bij een door 
KNMI afgegeven code oranje voor 
extreme weersomstandigheden.  
  
Code oranje betekent 
‘Wees Voorbereid’.  
De code kan 12 uur van tevoren 
worden afgegeven.  Kans > 60%. 
Code oranje kent drempelwaarden en 
kan heel lokaal worden afgegeven. Doel 
van de maatregelen bij PWN is om grote impact, overlast, letsel, schade en/of dood te voorkomen. 
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Uitgangspunten:  

• Betreft mensen waar PWN zorgplicht voor heeft;    

• Geldt voor iedereen die voor PWN werkt en/of zich in de terreinen bevindt;  

• Soorten weersextremen en drempelwaarden van KNMI zijn de basis, met aanvulling van 
 windkracht 9 en 10 Beaufort (breken takken c.q. omvallen van bomen) waarvoor door 
 KNMI niet altijd code oranje wordt afgegeven;  

• Zorg voor aantoonbare voorzorgsmaatregelen;  

• Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid;  

• Praktische en concrete maatregelen.   
  
Soorten extreme omstandigheden: 

• Regen: Paden staan blank, plaatsen staan blank, spoelzand; 

• Windstoten: (zware) takken breken, bomen waaien om, versperring doorgang, stuifzand; 

• Onweersfronten: Door bliksem getroffen, grote hagel, windhozen; 

• Hitte: huidverbranding, hittestress/oververhitting; 

• Koude: Door kou bevangen, bevriezingsverschijnselen; 

• Sneeuw en ijzel: gladheid, bereikbaarheid, breken zware takken. 
 
Voorzorgsmaatregelen: 

• Informeren, via nieuwsbrief, website, groepscoördinatoren, over de risico’s van extreme 
weersomstandigheden (code oranje); 

• Afspraken maken binnen de teams en groepen vrijwilligers: code oranje? dan werken we 
niet. ; 

• Afspraken maken over het afmelden en afzeggen van werkzaamheden. 
 

Maatregelen:  

• De groepscoördinator geeft door dat het werk wordt afgeblazen volgens de binnen het team 
of de groep afgesproken communicatiemiddelen ( e-mail, whatsapp, sms-bericht, telefoon); 

• Alle vrijwilligers dienen zich hieraan te houden. 
 
Want: We werken veilig of we werken niet! 
 

Marianne Snabilie 

 

Even voorstellen…. Youri Oosterling 
 
Leeftijd: 39 jaar  
 
Waar kom je vandaan? 
Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam. Na 25 jaar ben ik naar Purmerend verhuisd. Tussendoor heb ik 
toch nog een paar jaar in Amsterdam gewoond. Daar kregen wij ons zoontje waarna wij vanwege de 
ruimte en familie weer terug naar Purmerend zijn gegaan 
  
Wat ga je doen bij NRO? 
Op dit moment word ik ingewerkt en ben ik met name gebiedskennis aan het opdoen. Vrijwel iedere 
dag maak ik weer kennis met nieuwe collega’s.  Samen met mijn team pak ik diverse klussen op 
zoals zaagwerk, het vervangen van rasterpalen en het repareren van klaphekken.  Het is de 
bedoeling dat ik in de komende periode ook met de trekker ga werken om een collega uit het 
leerteam te vervangen die binnenkort op een nieuwe leerplek aan de slag gaat. Voor de grotere 
klussen en projecten zal ik ook gaan samenwerken met aannemers. Daarnaast ga ik een team 
vrijwilligers begeleiden, wanneer de beperkende maatregelen rondom Corona worden opgeheven.  Ik 
kijk er erg naar uit om de groep te ontmoeten en samen aan de slag te gaan. 
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Waarom juist daar, bij NRO? 
Nadat ik mijn HAVO-diploma behaalde kon ik niet goed bepalen welke vervolgopleiding ik zou 
volgen.  Ik besloot een tijdje te gaan werken en voor ik het wist kwam ik bij een groot telecombedrijf 
terecht waar ik heel wat jaren met veel plezier heb gewerkt. Toch bekroop mij regelmatig het gevoel 

dat ik eigenlijk veel liever buiten in de natuur was.  Wat op 
dat moment mijn uitlaatklep was naast het werken in een 
kantooromgeving, wilde ik diep van binnen eigenlijk elke dag 
ervaren.  Toch duurde het nog een aantal jaar voordat ik 
definitief het besluit nam om het roer om te gooien. De 
geboorte van mijn zoon heeft zeker aan deze beslissing 
bijgedragen.  Want als je tegen je kind wilt kunnen zeggen 
dat hij zijn hart moet volgen, dan moet je wel zelf het goede 
voorbeeld geven toch? 
 
In 2019 ben ik begonnen aan de Bos– en Natuurbeheer 
opleiding bij Helicon, de BBL-vorm waarbij ik één dag in de 
week naar school ga. Om de opleiding te kunnen volgen 
ging ik op zoek naar een stageplek.  Ik kon in loondienst 
komen bij de Hollandsche Greenkeeping 
Maatschappij.  Daar heb ik anderhalf jaar gewerkt en een 
hele mooie basis gelegd voor het werken in de 
natuur.  Uiteraard lag daar het accent wel grotendeels op het 
recreatieve karakter van de sport. Mijn hart ging uit naar een 
baan bij een echte natuur beherende organisatie, waar de 
flora en fauna meer centraal zou staan.  Bij mij in de 

omgeving sloot PWN daar compleet bij aan. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend mooi dat de 
winning van veilig en schoon drinkwater de motor is achter de organisatie. Nog steeds kan ik nog niet 
helemaal bevatten dat ik hier inmiddels weer een paar maanden werk en de tijd van mijn leven 
heb.  De combinatie van werken met mijn handen in de natuur, met collega’s die soortgelijke 
achtergronden en interesses hebben, maken dit mijn droombaan. 
Het werken met vrijwilligers heb ik door de jaren heen ook veelvuldig gedaan, maar dan wel als 
vrijwilliger zelf.  Een aantal jaar bij het dierenasiel in Purmerend en momenteel bij het Amsterdamse 
Bos als SOVON-broedvogelteller. Bij Staatsbosbeheer ben ik actief in het Purmerbos.  Erg mooi dus 
dat ik bij het NRO-team ook met jullie aan de slag mag gaan! 
 
Ellen Roosloot 

Pensioen Ruud Prins    
 

Op 11 maart jl. heeft Ruud Prins zijn laatste dienst als boswachter Kennemerduinen en Kraansvlak 

gelopen.  

De eerste kennismaking van Ruud met de Kennemerduinen vond al plaats in 1970 toen hij op 16-

jarige leeftijd van een buurjongen had vernomen dat je vakantiewerk kon doen in het duin. Die 

werkzaamheden bestonden vooral uit het sluiten van “olifanten”-paadjes met takken en vuil ophalen 

bij camping de Lakens. De koffieprut uit opengescheurde of slecht gesloten vuilniszakken staat hem 

nog helder voor de geest. Vervolgens werkte hij tijdens de weekenden vaak in de kiosken waar 

destijds nog toegangsbewijzen voor het duingebied werden verkocht.  Dat heeft hij tijdens zijn 

schooltijd, diensttijd en als student van de Middelbare Bosbouw en Cultuur-technische School in Velp 

in totaal ongeveer 12 jaar volgehouden.  

Ook zat hij regelmatig in het eerste Bezoekerscentrum “Van Vloedlijn tot Binnenduin” om daar 

bezoekers voorlichting te geven. Na het afronden van zijn studie werd hij aangenomen bij de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen als Chef Vegetatiebeheer waar hij twee ploegen aanstuurde.  

Toen Hoofdduinwachter J. Verdel bij de Kennemerduinen met pensioen ging, is Ruud aangenomen 

als opzichter bij Stichting het Nationale Park Kennemerduinen, één van de drie nationale parken in 

die tijd (De Hoge Veluwe en de Veluwe Zoom waren de andere twee parken).   
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In 1996 werd het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) in het leven geroepen en werd de 

samenwerking met SBB en NM gestart. Door die samenwerking én de reorganisatie bij PWN stonden 

er banen op de tocht, maar gelukkig kon Ruud geplaatst worden bij 

het adviesteam (Groene Staf) dat destijds werkte vanuit villa 

Fochteloo in Castricum.  

Hij kreeg, nadat de waterwinning was gestopt, veel te maken met 

projecten die verband hielden met de vernatting van de duinen.  Het 

van begin tot eind begeleiden van deze vernatting heeft hem veel 

voldoening gegeven. In juli 2001 kon hij aan de slag als boswachter 

in “Zuid”. Zijn portefeuilles waren Gastheerschap, Planning 

(roosters) en Arbo / veiligheid. 

Per 1 april wordt Ruud opgevolgd door Wesley Swaalep, die veel 

vrijwilligers kennen als boswachter in het NHD. 

Ruud verdwijnt niet uit de duinen, want hij gaat dagvlinders 

monitoren. Verder zal hij zijn kennis van flora actief blijven inzetten 

en hij zal zich meer toeleggen op natuurfotografie.   

Mede namens de redactie wens ik Ruud een heel fijn pensioen toe. 

Jan Jaap Moerkerk  

 

 

30-jarig dienstjubileum bij PWN  

In deze vreemde tijd waarin ontmoetingen slecht mogelijk zijn wil de redactie 

het 30-jarig dienstjubileum van Marianne Snabilie, coördinator Vrijwilligers 

binnen PWN, niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zetten wij 

haar hierbij even in het zonnetje! 

Marianne, van harte proficiat met het behalen van deze mijlpaal! 

 

Extra inzet vrijwilligers in het Kraansvlak 
 

Als gevolg van de coronapandemie zijn mensen massaal de natuur ingetrokken. Dit geldt ook voor 

een bezoek aan het wisentpad in het Kraansvlak, onderdeel van het NPZK (Nationaal Park Zuid 

Kennemerland).  

 

In principe is een vrijwilliger hier dagelijks, gedurende een aantal uren, aanwezig om informatie te 

geven aan de bezoekers en tevens een oogje in het zeil te houden. Waar normaliter op weekdagen 

15 tot 30 bezoekers geteld werden, zijn de afgelopen tijd gemakkelijk 70 tot 80 bezoekers per 

weekdag geteld. De weekenden waren altijd al wat drukker, maar de teller bleef bij maximaal 100 

personen steken. Vanaf de tweede week van januari is het aantal bezoekers echter geëxplodeerd. 

Mooi weer en het feit dat de wisenten zich vaak in de buurt van het pad ophielden zorgde voor de 

nodige hectiek. In het wild levende wisenten van dichtbij kunnen zien is natuurlijk al een lot uit de 

loterij. Als je dan ook nog gedreven bent om het allemaal op de foto vast te leggen, dan bestaat het 

gevaar dat bezoekers te dichtbij de dieren komen…  Minimaal 50 meter afstand houden is soms lastig 

en de wisenten reageerden hierop. Ze lieten bij tijd en wijle merken niet van het menselijk gedrag 

gediend te zijn.  
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Je kunt het de bezoekers 

niet altijd kwalijk nemen. 

Men is in andere 

natuurgebieden gewend aan 

de aanwezigheid van 

bijvoorbeeld Schotse 

hooglanders en veel 

bezoekers kennen het 

verschil niet tussen beide 

grazers. Een regelmatig 

gehoorde opmerking was: ‘In 

de Kennemerduinen kan ik 

er gewoon langs fietsen, dus 

doe niet zo moeilijk’. 

Teneinde ongelukken te 

voorkomen en sluiting van 

het pad te beletten is 

besloten om op de zaterdag 

en zondag extra vrijwilligers in te zetten. Gedurende het weekend liepen minimaal twee vrijwilligers 

tijdens ‘de spits’ op het pad om alles in goede banen te leiden. De ervaringen waren behoorlijk 

positief en problemen zijn er nauwelijks geweest. Veel bezoekers waren uitermate geïnteresseerd in 

de informatie die de vrijwilligers verstrekten en door hun aanwezigheid genoten bezoekers op 

gepaste afstand van de grote grazers. 

Natuurlijk zijn er helaas altijd mensen die zich niets van de regels aantrekken en gewoon van het pad 

afgaan. Om te hardlopen, of nog erger, dwars door het gebied te mountainbiken. Deze excessen 

vragen soms om actie van de boswachters, maar het gros van de overtreders is met een goede uitleg 

aan te spreken op hun gedrag. Het is overigens mooi om te constateren dat “daders” ook regelmatig 

door bezoekers zijn aangesproken op hun storende gedrag! 

Dank aan de groep vrijwilligers voor hun extra inzet. 

Jan Jaap Moerkerk  

Vrijwilligerswebsite 
 

Terwijl ik deze regels typ, komt het laatste overleg er nog aan over het aangepaste deel van de PWN-

website speciaal voor de vrijwilligers. Maar dan zal dit deel vanaf 15 maart online zijn.  

Het is een voorlopige oplossing, de informatie voor en over de vrijwilligers is nog een onderdeel van 

de PWN website en dat zal nog even zo blijven. De verwachting is dat er vanaf de tweede helft van 

2021 gestart wordt met het ontwikkelen een vrijwilligersplatform, waar een openbaar deel is, en een 

deel waar de vrijwilliger kan inloggen. Ik hoop van harte dat wat er nu voorlopig wordt aangeboden 

een verbetering is! Informatie voor vrijwilligers is te vinden via https://www.pwn.nl/natuur 

Marianne Snabilie   

 

https://www.pwn.nl/natuur
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Mooie start Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland 
 

Ondertekening overeenkomst Wandelnetwerk 

Zuid-Kennemerland door zes gemeenten, vier 

natuurbeheerorganisaties en Recreatie 

Noord-Holland Het was een ondertekening 

op afstand. 

Handtekeningen bezegelen start 

Wandelnetwerk Zuid-

Kennemerland   

Het gloednieuwe Wandelnetwerk 

Zuid-Kennemerland staat in de 

steigers! Zes gemeenten, PWN en 

drie andere 

natuurbeheerorganisaties, allen 

opdrachtgevers en financiers van het 

wandelnetwerk, ondertekenden 

begin december de samenwerkingsovereenkomst. Het is het startschot voor de realisatie van het 

grootste regionale routenetwerk binnen het provincie-brede Wandelnetwerk Noord-Holland. Recreatie 

Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het uitgestrekte wandelgebied.  

Omvangrijk wandelnetwerk  

Het 586 kilometer lange netwerk verbindt bestaande 

ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot 

wandelgebied. Het loopt van Zandvoort tot de westkant 

van Amsterdam en van Haarlem tot Nieuw-Vennep. Er 

komen 405 keuzepunten, negen kilometer nieuw te 

ontwikkelen boerenlandpaden en acht Toeristische 

Overstap Punten. Deze TOP’s zijn opvallend 

groenblauwe informatiezuilen waarop fiets-, wandel- en 

vaarroutes in de omgeving vermeld staan. 

Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland sluit aan op 

omringende wandelnetwerken van o.a. Midden-

Kennemerland, Amsterdam Amstelland en Duin- en 

Bollenstreek.   

Winkel open tijdens de verbouwing  

Voordat wandelaars kunnen genieten van dit nieuwe wandelnetwerk moet er nog veel gebeuren. Het 

schetsontwerp van alle wandelroutes moet omgezet naar een definitief ontwerp. Recreatie Noord-

Holland bereidt daarna de aanbesteding van de herinrichting voor, waarna een aannemer in het 

najaar van 2021 start met de inrichting van het wandelnetwerk. Nieuwe routemarkeringen en 

keuzepuntpalen van wandelnetwerk Noord-Holland vervangen dan de bestaande markeringen in de 

gebieden van de vier natuurbeheerders, inclusief het NPZK. Tot die tijd kunnen wandelaars gebruik 

blijven maken van de huidige wandelroutes met de bijbehorende routemarkeringen.  

Meer informatie over het wandelnetwerk Noord-Holland op www.wandelnetwerknoordholland.nl  

Sjakel van Wesemael,  

Sectordirecteur 

  

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/
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Moeraskartelblad in Groot Olmen 
 

In 2020 is voor het eerst moeraskartelblad waargenomen in de noordwestelijke vallei Groot Olmen in 

de Kennemerduinen. Hoewel hier al eerder enkele waarnemingen van moeraskartelblad zijn geweest 

was dit nog niet het geval in Groot Olmen, waar ongeveer 50 exemplaren zijn aangetroffen. Omdat 

moeraskartelblad over het algemeen op drassiger locaties groeit dan bijvoorbeeld parnassia, een 

andere soort van vochtige duinvalleien, is het mogelijk dat deze soort hier aangetroffen is door de 

toch bovengemiddelde natte winterperiode in 2019/2020. Het is interessant om de ontwikkelingen in 

dit herstelproject in de loop van de jaren te volgen en het is de vraag of deze soort in deze vallei zal 

blijven wanneer er minder natte winters zijn.    

 
Moeraskartelblad is een lage tot 
middelhoge plant (15 tot 50 cm hoog) en 
bloeit tussen mei en juli. De plant is 
donkergroen tot paars van kleur met een 
rechtopstaande stengel en schuine 
zijtakken. Moeraskartelblad heeft licht 
purperrode bloemen en bestuiving vindt 
voornamelijk plaats door kruisbestuiving 
van akkerhommels. De zaden kunnen 
blijven drijven en worden verspreid door 
water en wellicht ook door watervogels. 

Moeraskartelblad komt in heel Europa 
voor met uitzondering van de meest 
zuidelijke delen. In Nederland is de soort 
achteruitgegaan en deze is nu in de 
duinen zeldzaam. Het is een plant van 
zonnig, weinig gemaaid, open gras of 
zeggevegetatie op drassige, weinig tot 

niet-bemeste grond, zand- of veenbodem. De standplaatsen van moeraskartelblad staan in de 
wintermaanden blank en - in de natte duinvalleien - onder invloed van kalkhoudend grondwater. 

Moeraskartelblad is een half parasiet. Dat wil zeggen dan de plant parasiteert op andere soorten. In 
tegenstelling tot andere parasieten heeft moeraskartelblad fotosynthese en dus ook bladgroen. 
Doordat deze plant het water met mineralen van andere planten opneemt, blijft omliggende vegetatie 
laag op plekken waar deze plant groeit. De “vlek” van moeraskartelblad verschuift meestal doordat de 
vegetatie waar de plant op parasiteert moet herstellen 

Groot Olmen 
Groot Olmen is van oorsprong een historisch 
landbouwgrondgebied geweest dat bestaat uit 
twee grote lage duinvalleien in het noordelijke 
deel en twee valleien in het zuidelijke deel. In dit 
zuidelijke gebied zijn restanten van oude 
boerderijen uit de vroege middeleeuwen 
gevonden. De startsituatie van het herstelproject 
van het noordwestelijke gedeelte in 1998 was 
een lage, droge duinvallei met veel 
duindoornstruweel. Doel was het herstel van 
natte duinvalleien. Met het stoppen van de 
winning van drinkwater in 2002 kwam het 
grondwaterpeil hoger te staan waardoor deze 
vallei natter is geworden dan voorheen. Als  

Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) 
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nabeheer is ervoor gekozen om deze vallei ongeveer zeven jaar na oplevering jaarlijks te maaien. 
Vanaf 2017 wordt deze vallei om het jaar gemaaid om te voorkomen dat, voornamelijk, houtige  
gewassen de overhand krijgen en de vallei alsnog dichtgroeit. Deze vallei staat in de winter 
gedeeltelijk onder water, afhankelijk van de mate waarin het een natte of droge periode is geweest. In 
2020 is het erg nat geweest en heeft de vallei langer dan andere jaren, onder water gestaan.   

Imreël van der Sloot, 
boswachter 

 

Gezamenlijke inzet voor natuurontwikkeling in Castricum 
 

Op 17-12-2020 heeft de gemeenteraad van 
Castricum het ruimtelijk kader voor Zanderij-Noord 
vastgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen voor 
natuurontwikkeling in dit huidige bollengebied. 
Zanderij-Noord ligt ingeklemd tussen het 
stationsgebied van Castricum en duingebied van 
PWN. Met het besluit van de gemeente wordt het 
OV-knooppunt bij het station van Castricum straks 
een ‘Poort naar de duinen’, met voetpaden, 
bewegwijzering en fietsroutes. Het gebied sluit dan 
aan bij het bestaande duingebied en de fysieke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
blijven grotendeels behouden.  
 
Zanderij-Noord is nu een bollengebied. Door 

herinrichting zorgen we samen met de gemeente Castricum en Provincie Noord-Holland, voor een 

sterker en gezonder duin- en natuurgebied met een rijke biodiversiteit. 

In het voorjaar van 2021 start PWN met het uitwerken van de inrichtingsplannen. Omwonenden, 

inwoners, natuurliefhebbers en andere belanghebbenden kunnen hierover meedenken. En uiteraard 

wordt tijdens het gehele proces zorgvuldig en intensief contact onderhouden met de grondeigenaren. 

Herinrichting Bezoekerscentrum Kennemerduinen 
 
Het BC is in 2013 geopend nadat het eerst - aan de overkant van de Zeeweg - als “Zandwaaier” door 

het leven was gegaan. Met de bouw en inrichting was men uitgegaan van 90.000 mensen per jaar. 

Nu, in 2021, is dat aantal naar 250.000 bezoekers per jaar gestegen en deze getallen zijn nog van 

voor de Coronacrisis. Heel veel nieuwe gasten hebben intussen de Kennemerduinen ontdekt! Na 

afloop van de coronapandemie komen die heus niet allemaal terug maar een (flink) aantal heeft de 

schoonheid van het duingebied leren waarderen en dus valt een grotere toeloop te verwachten. Alles 

bij elkaar reden om de inrichting van het gebouw beter af te stemmen hierop.  

Als basis krijgt de nieuwe inrichting de verschillende typen landschap van de duinen: 

Strand en ondiepe zee; 

Zeereep; 

Duingrasland/struweel; 

Bossen; 

Buitenplaatsen; 

Duinzoom 

 

Wisentstier Powdry houdt een prominente plaats bezet terwijl ook andere opgezette dieren onderdeel 

gaan uitmaken van de tentoonstelling.  
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Naast de vaste indeling worden gedeelten van de tentoonstellingsruimte geschikt gemaakt voor 

thematische tentoonstellingen. De 1e tentoonstelling heeft het thema Biomimicry / Slimme natuur. 

Half april wordt het BC tijdelijk gesloten om de herinrichting uit te voeren. De verwachting is dat de 

tentoonstellingsruimte rond 1 juli weer heropend wordt.  

De winkel en balie zullen tijdelijk verplaatst worden naar de vergaderzalen aan de achterkant van het 

gebouw, zodat bezoekers nog steeds informatie kunnen krijgen, speurtochten kunnen boeken en 

fietsen kunnen huren. Daar zullen ook tijdelijk de excursies vertrekken. 

 

Verder wordt de interactie tussen de tentoonstellingsruimte en het Duincafé verbeterd. Men rekent 

erop dat medio april het nieuw ingerichte terras in gebruik wordt genomen.  

De huidige WO II-tentoonstelling kon door de coronacrisis relatief weinig bezocht worden. Er wordt 

onderzocht of deze tentoonstelling verplaatst kan worden naar de watertoren aan de overkant van de 

Zeeweg.  

Dank aan Erica Gijzen voor de informatie. 

Jan Jaap Moerkerk  

Nieuwe Exclosures in het gebied van de 

Kennemerduinen 
 
Begrazing in natuurgebieden komt steeds nadrukkelijker in de spotlights te staan. Goede begrazing is 
een zegen voor de natuur en dat is natuurlijk ook een mooie “bijvangst” van al dat geraas in onze 
duingebieden. 
Herten grazen anders en nemen ook ander voedsel tot zich dan paarden, koeien, schapen, geiten en 
wisenten. Om nog meer inzicht te krijgen in het effect van de verschillende soorten begrazing wordt in 
de Kennemerduinen een aantal nieuwe exclosures gecreëerd. Begrazing per soort dier is vaak al heel 
divers. 
Het effect van begrazing op de natuur is goed meetbaar door bepaalde stukken in het duin voor een 
langere periode ontoegankelijk te maken voor grazers zoals damherten, reeën en andere grote 
grazers. Dan kunnen de verschillen gemeten worden met natuur waar de grazers wél kunnen komen.  
Daarom staan er hekken in het duin. We noemen dat met een ingewikkeld woord ‘exclosures’. Helaas 

niet zo mooi om te zien, maar wel heel effectief voor het onderzoek.  
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PWN plaatst in 2021 zes nieuwe exclosures in de Kennemerduinen in het NPZK. De meeste 
exclosures liggen afgelegen en zijn onzichtbaar voor wandelaar en recreanten. Een aantal exclosures 

staat naast een wandelpad. Op deze locaties zie 
je met eigen ogen het verschil in vegetatie binnen 
en buiten het hekwerk. De locatie waar de 
exclosure het beste is te zien is bij Klein Olmen. 
De rode wandelroute (11,5 km) vanaf Bleek en 
Berg brengt je naar deze meer afgelegen locatie 
in het duin. Er loopt ook een ruiterpad langs Klein 
Olmen. 

Voor dit onderzoek slaat men de handen ineen 
met verschillende partners: de UvA, Waternet, 
Stichting Bargerveen en de Vlinderstichting.  

Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
staan zestien exclosures. Omdat hier (in 
tegenstelling tot de Kennemerduinen) een groter 
overschot is aan damherten is het extra 
interessant om de resultaten in de 
natuurgebieden van Waternet en PWN met elkaar 
te vergelijken en ervan te leren. 

De exclosure KD (Klein Doornen) ligt er al langer. 
De andere exclosures komen respectievelijk te 
liggen nabij het Spartelmeer (SK), nabij Parnassia 
(PN), iets ten noordoosten van het Vogelmeer bij 
het Spinnekopvlak (SP) en Klein Olmen iets ten 

zuiden van de grens Duin en Kruidberg met de 
Kennemerduinen (KO). 

De damhertexclosures worden twee meter hoog om te voorkomen dat damherten alsnog over het hek 
springen. Eens per kwartaal zullen de “hekketeurs” een rastercontrole uitvoeren. 

Inzet drones 
 
In het kader van het fenomeen “Begrazing” maakt PWN sinds enige tijd ook gebruik van drones. 
Inzet van de onbemande vliegtuigjes wordt steeds populairder en sinds 2006 worden ze steeds meer 
ingezet voor maatschappelijke doelen. Ook in de landbouw maakt men voor gewascontrole gebruik 
van drones. Deze maakt een voorgeprogrammeerde vlucht waarbij het vlieggebied gescand wordt. Zo 
worden de gewassen gecontroleerd op ziektes en op de groei. Vanwege technische en praktische 
ontwikkelingen ontstaan ook kansen om de drone in andere werkvelden toe te passen, bijvoorbeeld in 
het natuurbeheer.   
Afgelopen najaar is, met gebruikmaking van een drone, voor het eerst een proef geweest met het 
monitoren van het begrazingsgebied van de schapen in de Kennemerduinen. Om het effect van deze 
begrazing goed te kunnen meten is er gekozen voor verschillende methodes van monitoring.  
Via een drone wordt in het te begrazen gebied en in het referentiegebied de komende vijf jaar 
gekeken naar de ontwikkeling van de vegetatiestructuur. Om de aandachtsoorten te monitoren wordt 
een vast traject in zowel het begraasde deel als het referentiegebied ook gelopen waarbij op die route 
alle aandachtsoorten worden genoteerd. Ook zijn er PQ’s (permanent kwadrant) uitgezet waardoor de 
soortensamenstelling nauwkeurig kan worden gemonitord. Door deze methoden te combineren kan 
de komende vijf jaar de ontwikkeling van het gebied goed gevolgd worden. Ook bovengenoemde 
exclosures zijn inmiddels ingemeten.  In principe wordt ieder voorjaar en ieder najaar een 
begrazingsevaluatie gedaan. Via een vooraf bepaalde (gelopen) route worden gebieden gescand 
door de drone. Zowel in het NHD als in het NPZK wordt deze methode toegepast. 

Op het kaartje is duidelijk te zien waar  
 de exclosures liggen cq komen te liggen. 
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Droneteam PWN 
PWN heeft een eigen “Droneteam” bestaande uit: Imreël van der Sloot (boswachter Zuid zie foto), 
Dario Duyvis (boswachter Noord) en Hans Windmüller (medewerker GIS (Geografisch Informatie 
Systeem)). Zij hebben een drone-opleiding gevolgd en daar ook een brevet voor behaald, die 
vergelijkbaar is met een brevet voor sportvliegtuigen. Men moet ook medisch gekeurd worden. 
Tijdens de operatie moeten er tenminste twee gekwalificeerde bestuurders aanwezig zijn. De 
maximum vlieghoogte bedraagt 120 meter en men mag niet verder dan 500 meter van de start-

/landingsplaats opereren. De PWN-drone is 
een zogenaamde “fixed wing”, die bij de start in 
de lucht wordt gegooid en een relatief vlak 
landingsterrein nodig heeft van maximaal 50 
meter.  

Om een drone in te kunnen zetten is een 
goede voorbereiding nodig. Zonder vergunning 
kan niet zomaar worden gevlogen: de 
vliegroute moet van tevoren worden ingesteld, 
de drone kan gevlogen worden door een 
gecertificeerde piloot en uiteraard is het 
belangrijk om rekening te houden met de 
weersomstandigheden. De drone die wordt 
gebruikt kan ongeveer een uur op een volle 
accu vliegen. Een vlucht over het begraasde 

gebied (9 hectare) duurde bijna 20 minuten. Afhankelijk van de windkracht gaat dit sneller of 
langzamer. De drone vliegt na het opstarten automatisch naar de juiste hoogte en begint dan het 
vooraf ingestelde programma te vliegen. Elke seconde wordt een foto gemaakt en opgeslagen. Als 
het programma afgelopen is of wanneer de drone te weinig batterijvoeding heeft, vliegt deze richting 
het landingspunt en wordt de landing ingezet. De gegevens staan op de laptop en kunnen verwerkt 
worden en tot een kaart gevormd worden. Deze kale gegevens worden weer door andere software 
verwerkt zodat de resultaten kunnen worden afgelezen.  

De drone kan worden voorzien van 
verschillende camera’s waardoor 
hij breed inzetbaar is. Door bijv. 
warmtecamera’s te gebruiken 
kunnen ze ingezet worden bij 
wildtellingen.  
Voordat het zover is moet de 
werkwijze wel goed getest zijn en 
daarom wordt er bij PWN steeds 
vaker voor gekozen om 
experimenten uit te voeren via 
dronemonitoring.  
 

Overigens testen ook verschillende 
natuur beherende organisaties in 
Nederland dronemonitoring 
systematisch. Goede resultaten leveren uiteindelijk veel tijdswinst op omdat de alternatieven vaak erg 
tijdrovend zijn.  
De komende jaren zal het monitoren met behulp van drones zich steeds verder ontwikkelen. Het lijkt 
een goede uitbreiding op de huidige manier van monitoren waardoor dit in de toekomst nog efficiënter 
en preciezer kan!  

Dank aan Esther Rodriguez Gonzalez en Imreël van der Sloot voor hun bijdrage.  

Jan Jaap Moerkerk 
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Duinkonijn houdt stand in Bakkum, PWN gaat knager 

een handje helpen 
 

Door ziektes is het duinkonijn de laatste tientallen jaren vrijwel verdwenen, maar in het kustduin van 

Bakkum zit nog een kleine populatie. Om ze te helpen 

gaat natuurbeheerder PWN het terrein zodanig 

aanpassen dat de knager zich er lekker thuis voelt. 

Konijnen houden van een open gebied met lage planten, 

afgewisseld met struiken om dekking in te kunnen 

zoeken. In het verleden waren er zoveel konijnen dat zij 

hun leefgebied zelf in stand konden houden door overal 

te knabbelen en te graven. 

 

Sporen 

De laatste tientallen jaren is het aantal konijnen in het 
duin sterk verminderd als gevolg van verschillende 
ziektes en groeit het duin langzaam maar zeker dicht. 
In het kustduin van Bakkum zien de PWN-boswachters nog altijd veel sporen van konijnen, maar zijn 
het er niet meer zoveel dat zij hun gebied voldoende open kunnen houden. 
Om de dieren een steuntje in de rug te geven, maait PWN het open duin en wordt een aantal struiken 
verwijderd. Daarna ligt hier weer een open terrein met een korte vegetatie om aan te knabbelen en 
struiken voor dekking. 

PWN heeft voor de komende weken meer werkzaamheden op de rol staan. In Wijk aan Zee worden 
'enkele tientallen' populieren gekapt die op een belangrijke waterleiding staan die loopt vanaf 
productiebedrijf Mensink naar de klanten van het waterleidingbedrijf. De bomen zijn volgens PWN 
toch aan het einde van hun leeftijd en beginnen af te takelen: 'Een extra reden om nu actie te 
ondernemen'. 

 

Kiemende eikels 

In het duin van Castricum gaat PWN de voortwoekerende Amerikaanse eik aanpakken. Dit is een 

exoot die inheemse soorten verdringt. 'Lang heeft deze boom 

geen problemen gegeven, maar de laatste jaren zien we een 

toename van kiemende eikels', aldus PWN. De Amerikaanse 

eiken worden geringd waardoor ze langzaam afsterven.  

Ook in Bakkum-Noord zullen er bomen weggehaald worden. In 

het Melkvlak hinderen de bomen de wind en daarmee de 

verstuiving van kalkrijk zand. Zandverstuiving is gunstig voor het 

behoud van zeldzame duinvegetatie. Het gaat overigens niet om 

grote bomen, maar eerder om 'volwassen struiken', aldus een 

woordvoerster van PWN. We willen voorkomen dat het gebied 

bebost." 

Noordhollands Dagblad, 
Januari 2021 
 

 

 

 

Foto: Noordhollands Dagblad 

Foto: Wikipedia 
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Boommarteronderzoek in het Noordhollands 

Duinreservaat 
 

De boommarter heeft zich pas deze eeuw gevestigd als een vaste bewoner van de duinbossen.  

Vaak wordt aan mij gevraagd hoeveel dieren hier verblijven. In de literatuur is weleens geschreven 

dat het praktisch onmogelijk is om de populatieomvang van boommarters in te schatten. Maar met de 

komst van DNA-analyse is het in enkele gebieden in Europa wel gelukt. Daar zijn uitwerpselen 

gezocht en is haar verzameld met behulp van haarvallen. Hierna kon met DNA-analyse het aantal 

individuen bepaald worden. Nadeel is dat DNA-analyse tijdrovend is en kostbaar. Zelf ben ik op zoek 

gegaan naar een andere methode.  

Al enkele jaren maak ik gebruik van cameravallen. Deze camera’s maken automatisch foto’s en of 

filmpjes als er iets voor de camera beweegt. Aan de hand van de borsttekening kunnen boommarters 

uniek herkend worden. De voorkant is namelijk per individu verschillend. Zo breng ik al enkele jaren 

de ID in kaart van de door mij herkende individuen en gaf ik hen een eigen naam:  

  

In 2019 herkende ik bovenstaande boommarters: zes vrouwen en drie mannen.  

Aangezien ik het idee had dat er meer individuen in mijn onderzoeksgebied, dat is het bosgebied 

tussen de Zeeweg Castricum en Camping Geversduin/Brede weg Heemskerk, verbleven, veranderde 

ik mijn aanpak in 2020: Vanaf januari verplaatste ik de cameravallen regelmatig. Daarmee 

verzamelde ik - op 180 plekken en gedurende het hele jaar - beelden.   

Die beelden heb ik vervolgens geanalyseerd. Het resultaat van 2020 was bijzonder: zeven mannen  
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en zeven vrouwen. Bekende individuen en nieuwe. Onder andere vier jongen uit 2020 die nog in 

december in mijn onderzoeksgebied, hun geboortegrond, op de camera’s te zien waren. Van elk van 

deze dieren heb ik nu een ID-kaart en weet ik ongeveer waar ze zich vaak ophouden. Ook weet ik nu 

dat de vrouwtjes die jongen krijgen of hebben gekregen hun eigen leefgebied hebben. Het ene 

leefgebied is wel wat groter dan het andere. Jonge vrouwtjes kan je nog een jaar na de geboorte in 

het geboortegebied aantreffen. Bij de mannetjes is het wat complexer. Uit recente literatuur is bekend 

dat jonge mannetjes pas na twee of drie jaar op zoek gaan naar een eigen plek. Zij nemen gedurende 

die jaren geen deel aan de voortplanting en worden gedoogd door de andere boommarters in het 

gebied. Op een cameralocatie kunnen dus verschillende mannetjes in beeld verschijnen.  

In totaal heb ik nu de identiteit van een extra vrouwtje vast kunnen stellen en van vijf andere mannen 

dan in 2019. Van deze vijf waren er twee nieuw, twee al eerder in beeld maar gemist in 2019 en een 

jong uit 2019 bleek inmiddels een man en nog steeds aanwezig in dit terreindeel. Cor ben ik niet meer 

tegengekomen op de beelden.  

  
 

Ik ben erg tevreden met de verzamelde informatie en nieuwe inzichten. Bovendien weten jullie nu het 

antwoord op de vraag naar het aantal boommarters tussen De Zeeweg en de Geversweg. 

Het zien van een boommarter in het duin is en blijft ook voor mij zeldzaam. Overdag zijn ze namelijk 

zo goed als onvindbaar. Dus het blijft een speciale ervaring. 

 

Leo Heemskerk 

De boommarterwerkgroep bestaat uit meerdere vrijwilligers. Ieder met een eigen 

onderzoeksgebied(je) van Bergen tot en met Heemskerk. Onderling wordt veel informatie 

uitgewisseld en volgens eenzelfde methode gewerkt. Het streven is om gezamenlijk vast te stellen 

hoeveel dieren er in PWN-terrein verblijven en of  er een dalende, stabiele of stijgende trend in de 

aantallen is vast te stellen. Gebied Castricum-Heemskerk is één van de best onderzochte gebieden 

op boommarters in Nederland en het aantal dieren qua dichtheid heel hoog. De meldingen van 

waarnemingen door PWN-vrijwilligers en duinbezoekers dragen daar tevens aan bij. Vaak wordt die 

locatie door een lid van de werkgroep extra in de gaten gehouden of wordt er een camera in de buurt 

geplaatst. Dank dus voor jullie bijdrage(n). 

Boommarter gezien? Heel graag melden via het volgende mailadres: boommarter@outlouk.com 

Veronique van Meurs 

mailto:boommarter@outlouk.com
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Je zult het maar lekker vinden….  
  
Onderstaande foto is 
genomen in de 
Kennemerduinen.   
 
Een bankje dient niet alleen 
om op te zitten kennelijk. 
De vraatsporen op het 
hout zijn afkomstig van 
Konik paarden die de 
lijnzaadolie, waarmee het 
hout is behandeld, erg 
lekker vinden…..  

  
 
 
Jan Jaap Moerkerk  
 

 

 

Werkzaamheden in Noordduinen 
 

Tussen de boulevard die van Zandvoort naar Bloemendaal aan Zee loopt en het Duinpieperpad 
bij het Kraansvlak ligt een heel speciaal stuk duin, dat bij velen onbekend zal zijn. Het gebied 
‘Noordduinen’ bij Zandvoort herbergt waardevolle natuur. De duinen bestaan hier uit een 
afwisselend mozaïek van graslanden, ruigtes, struwelen, stuifkuilen en poelen, enkele bomen 
en helmvegetaties. 
 
Noordduinen kenmerkt zich als een typisch ‘zeedorpenlandschap’ met bijbehorende bijzondere 
natuur- en cultuurhistorische waarde. De natuur bestaat voornamelijk uit kalkrijke duinen met 

afwisselende begroeiing van 
duindoorn, meidoorn, vlier en 
liguster. De graslanden in het 
gebied kenmerken zich door 
typische soorten zoals diverse 
soorten silenes, stekelig 
loogkruid, smal vlieszaad, duin 
salomonszegel, duinsterretje, 
zeepkruid en hemelsleutel. Hier 
zijn ook diverse oude 
aardappellandjes te vinden. 
Sommige zijn dichtgegroeid met 
struweel maar andere worden 
nog regelmatig bewerkt en zijn 
voor een deel van de tijd 

begroeid met soorten als akkerdistel, teunisbloem, harig wilgenroosje en zandkool. Het gaat helaas 
slecht met het aantal konijnen in de duinen maar een lichtpuntje is Noordduinen. Het is één van de 
zeldzame plekken waar de konijnenstand, naar verhouding, nog relatief goed is. 
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Opknapbeurt 
Zoals gezegd: het gebied is waardevol. Echter, woekerende exoten, restanten van voormalige  
camping “De Duinrand”, vervallen hekwerken en sluippaden vergden een grondige opknapbeurt. Wat 
is er aangepakt in het gebied? 
Hekken die onnodig waren geworden, zijn verwijderd. Bestaande hekken zijn vervangen door stevig 
schapengaas met een hoogte van 1.25 meter of er zijn nieuwe hekwerken geplaatst. 
Het gebied was en blijft toegankelijk via de officiële paden. In het zuidelijk deel mogen honden los. De 
grens van het hondenlosloopgebied is duidelijker geworden door de plaatsing van een nieuwe 
omheining. De sluippaden, met name die vanaf de boulevard, zijn afgesloten.  

 

Boswachter Joeri 
Uilenreef 
(toezichthouder) en 
Martijn van Schaik 
(projectleider) waren 
betrokken bij deze 
herstelwerkzaamheden, 
die in maart zijn 
afgerond en zijn 
uitgevoerd door een 
derde partij.  

 

 

 

Bij de ingangen van de gele 

wandelroute zijn borden geplaatst 

waarop een uitleg over de 

werkzaamheden wordt gegeven. 
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Het afval dat is verwijderd is met name 

afval van de oude camping Duinrand. 

Onder invloed van de wind verstuift het 

zand en komen op sommige plekken 

restanten van puin en vuil naar de 

oppervlakte. Die restanten zijn 

opgeruimd en  afgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Coronapandemie is de 
populariteit van het wandelpad duidelijk 
toegenomen en een flink aantal 
wandelaars combineerde hun 
wandeling over het wisentpad 
regelmatig met een bezoek aan dit 
speciale duingebied.  

 

 

 

 

 

 

Dank aan Joeri Uilenreef voor zijn tijd, informatie en foto’s. 
Foto’s: Joeri Uilenreef en Jan Jaap Moerkerk.   

Jan Jaap Moerkerk 
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VARIA 
Kuifaalscholvers op de Zuidpier 

In december waren regelmatig kuifaalscholvers te bewonderen 

op de Zuidpier van IJmuiden. Ze foerageerden vaak dicht bij de 

pier zelf, vooral een beetje in de luwte van de pier, ofwel: 

afhankelijk van de wind aan de binnenzijde (wind uit zuidelijke 

richtingen) of aan de buiten (=zuid) zijde. In ieder geval niet bij 

geen wind of wind uit noordelijke richtingen.  

Kenmerken: vooral smalle snavel (boven- en ondersnavel min 

of meer evenwijdig), geen geel in het gezicht bij snavelbasis, 

vaak steil voorhoofd (soms met een begin van een kuifje in die 

tijd van het jaar); duikt met een duidelijk sprongetje en is iets 

kleiner dan de gewone Aalscholver. 

 

NBO’s groene ambities voor 2021 en uitreiking  
Knoop in de Zakdoekprijs 

 
In januari zijn de goede voornemens van de NBO’s in Noord-Holland gedeeld met de betrokken 
organisaties. Graag delen wij deze ook hier in de Nieuwsbrief. Bekijk daarvoor het filmpje dat is 
gemaakt. Hierin komt naar voren dat er een steeds grotere belangstelling is voor onze natuur- en 
recreatiegebieden en dat steeds meer Noord-Hollanders de weg naar onze mooie gebieden weten te 
vinden. Echter, die toenemende recreatiedrukte maakt het noodzakelijk om samen met de provincie 
en andere partners na te denken hoe we onze Noord-Hollandse kwetsbare natuur het beste kunnen 
beschermen én hoe we alle Noord-Hollanders voldoende recreatieruimte kunnen bieden. Een goede 
samenwerking speelt daarin een belangrijke rol. Op de langere termijn is uitbreiding van natuur- en 
recreatiegebieden om in te recreëren noodzakelijk.  

TBO Noord-Holland bestaat uit: Amsterdamse Bos - Goois Natuurreservaat – IVN - Landschap Noord-
Holland - Natuur en Milieufederatie Noord-Holland – Natuurmonumenten – PWN - Recreatie Noord-
Holland - Recreatieschap West-Friesland – Staatsbosbeheer - Waternet 
  

Een magische grens gepasseerd! 

PWN heeft in 2020 de 10 miljoenste bezoeker ontvangen in de 

gezamenlijke natuurgebieden NHD en NPZK.   

We rekenden altijd met zes miljoen bezoeken in beide 
gebieden (vier miljoen in NHD en twee miljoen in NPZK). 
De recreatietellingen tot 2019 zijn echter pasgeleden 
geanalyseerd en naar aanleiding daarvan is  inzichtelijk 
geworden dat het aantal bezoeken in de loop der jaren 
is gegroeid naar acht miljoen (vijf miljoen in NHD en 
drie miljoen in NPZK).  
De kaartverkoop in 2020 laat zien dat dit aantal, door de 
coronapandemie in 2020, met 25% is toegenomen. De 
analyse van de recreatietellingen 2020 komen nog en die 
laten waarschijnlijk een nog veel grotere toename zien. 
En met een kwart meer bezoeken zitten we voor beide 
gebieden samen toch echt boven de 10M bezoeken. 
Een magische grens gepasseerd! 
 

Foto: Vogelvisie.nl 

Wandelaars in Zuid Kennemerland 

 Foto: Gezondnatuurwandelen.nl 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B23RL8tNVZs
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Drijvende zonnepanelen 

PWN en collega drinkwaterbedrijf Evides willen in de toekomst al hun benodigde energie zelf 
opwekken. Wat dit voor PWN betekent kun je lezen in het interview van het Drinkwaterplatform  

 

Uitkijktoren op de Papenberg  

In februari is de nieuwe uitkijktoren op de Papenberg in Castricum 

geplaatst. Eind januari heeft projectleider Martijn van Schaik een 

kijkje genomen in de loods van GKB Staalwerk om de vorderingen te 

inspecteren……..  

  met dit als 

eindresultaat in het 

landschap 

  

 

 

Nogmaals: Gezamenlijk begrazingsonderzoek 
 

Zoals al eerder gemeld in deze Nieuwsbrief bij het artikel over exclosures, doet PWN samen met 

Waternet, UvA, de Vlinderstichting en Stichting Bargerveen onderzoek naar de invloed van begrazing 

op onze duinen. Het onderzoek richt zich niet alleen op de vegetatie maar ook op insecten, de bodem 

en het voedselweb* en zal vijf jaar in beslag nemen. 

*Een voedselweb zijn meerdere voedselketens die schakels gemeenschappelijk hebben. De meeste 

voedselketens in een ecosysteem zijn op deze wijze met elkaar verweven. Dit komt doordat de meeste 

organismen niet slechts één voedselbron aanspreken maar een min of meer gevarieerd dieet hebben.   

 

Video-opnamen van vogels uit de regio 
 

Van Henk Levering ontving de redactie een door hemzelf gemaakte vogelfilm van ongeveer 30 

minuten. Het is een mengeling van gewonere en wat zeldzamere soorten, meestal in de regio 

opgenomen. 

 

Spandoeken in NHD 

 

Boswachter René van der Aar meldt eind februari 

dat dit spandoek bij diverse ingangen in het NHD 

is geplaatst. En dat dit het publiek wellicht helpt 

bij de bewustwording om zuinig te zijn op onze 

natuur. 

 
  

https://www.drinkwaterplatform.nl/drijvende-zonnepanelen-energieneutraal/
https://www.youtube.com/watch?v=SdrkJ62z2zE&feature=youtu.be
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            Lente 
 

  Hebben jullie ook zo’n zin 

  in de lente en de lentezon? 

  Het voelt als een nieuw begin, 

  alles nieuw! Als dat eens kon… 

 

  Het oude lijf achter kunnen laten, 

  als een grijs reptielenvel 

  dat blijft liggen zonder waarde 

  en wordt verteerd door wind en zon. 

 

  Maar alles borrelt en fladdert en leeft 

  en trekt ons mee in het feest van geuren, 

  vogelgeluiden en zachte kleuren. 

  Een wonder dat geen antwoord geeft 

  hoe dit toch elk jaar weer kan gebeuren. 

 

  Een zweem van groen maakt van het bos een feest, 

  hoe kan ik dit toch steeds weer vergeten. 

  Dat alles weer vernieuwt en verschijnt 

  en dat dit eerder is geweest? 

 

  De somberheid verdwijnt, 

  de gordijnen gaan weer open. 

  Ik voel mijn lijf niet meer 

  en ga weer lopen. 

 

     

      

      Marianne Snabilie 

 


