
 
 

Page 1 of 26 
 

 
 

 

 

 

 

 

Voorwoord  
 

En plotseling is het weer herfst. Elk jaar overvalt het me weer, 

terwijl ik toch weet dat het er aankomt. De zomer was lang en 

warm en leek eindeloos, er hangen nog zomerkleren over de 

stoel die opeens niet meer gedragen worden. Er ontstaat een 

innerlijke drang om in huis van alles op te ruimen en wat van de 

herfstsfeer naar binnen te brengen. Wat lijsterbessen en een 

tak rozenbottels in een vaas kleuren de keuken.  

Het gouden licht maakt de 

kleuren diep en warm, en 

plotseling zijn de noordelijke 

roodborsten weer in de tuin 

waar ze uitvolle borst zingen 

om hun plek weer in te nemen. 

Vogelzang in de herfst is 

wonderlijk, ik hoor de 

winterkoning, een tjiftjaf en 

heggemussen. Het klinkt 

hetzelfde als in het voorjaar, 

alleen veel zachter. Het wordt 

weer tijd voor heerlijke      

herfstwandelingen in de duinen 

die ondertussen weer natter zijn geworden na de droge 

periode.  

Nog even heb ik een licht verlangen om met de vogels mee te 

trekken naar warmere streken, zeker nu we zuinig moeten zijn 

met energie. Ik hoop dat de winter niet te koud zal zijn, geniet 

van de herfst!  

Marianne Snabilie 

 

 
vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl   
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WE WERKEN VEILIG OF WE WERKEN NIET  
 

Protocol Watercrassula  
  

Watercrassula is een invasieve exoot die niet alleen de natuurwaarden bedreigt, maar bij vestiging op 
bepaalde plekken ook de drinkwatervoorziening. Om verspreiding te voorkomen/beperken is een 
protocol opgesteld om een ieder, zowel in- als externen, die in de duinen en andere terreinen van 
PWN werkzaamheden uitvoert, alert te maken op de mogelijke aanwezigheid van Watercrassula.   
  

Watercrassula (ook bekend onder de naam naaldkruid) is een zeer kleine wintergroene vetplant, die 
afkomstig is uit Australië en verschillende groeivormen kent. Op het land heeft Watercrassula de 
karakteristieke vorm van een vetplant met dicht op elkaar geplaatste, verdikte bladeren. In het water 
worden de bladeren lang, dun en plat en strekt de stengel zich, waardoor de bladeren verder uit 
elkaar komen te staan. De plant is gemakkelijk te verwarren met andere soorten, maar het is altijd te 
herkennen aan de combinatie van stevige bladeren, een opstaande stengel na plukken, en een puntje 
aan de top van het blad. Het bloemetje is wit van kleur.   

  

 
Watercrassula in bloei; let op hoe klein de plantjes zijn! De gele balk is in werkelijkheid slechts circa 5 mm.  

 

Werkinstructies   
Om de kans op (nieuwe) besmettingen of uitbreidingen van Watercrassula in onze natuurgebieden zo 
klein mogelijk te maken, gelden de volgende werkinstructies:   
  

1. De meest belangrijke is een directe verwijzing naar de ‘Voorwaarden en eisen PWN 
NB 2021. Hierin staat: ‘Het materiaal en materieel dient schoon, dus vrij van grond, plant- 
en maairesten, aangevoerd te worden.’. Deze regel is van groot belang en voorkomt een 
besmetting van Watercrassula van elders naar PWN-gebied! Dat betekent dat kranen 
nauwkeurig gecontroleerd zijn op schone rupsen voor ze naar het werk gaan in onze 
gebieden;  
2. Als Watercrassula wordt aangetroffen op of in de omgeving van een werklocatie, dan 
wordt hier direct melding van gemaakt;  
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3. In door Watercrassula besmette gebieden mag alleen onder strikte voorwaarden en 
onder begeleiding van een boswachter worden gewerkt.   

  
Er is een brochure verschenen over omgaan met Watercrassula in natuurgebieden. 
www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26312. Voor aanvullende vragen over de 
werkwijze kan contact worden opgenomen met de ploegleider.   
 
Dick Groenendijk, via Ellen Roosloot 
 

Protocol COVID-19  
Nederland is weer open. We zijn beter tegen het coronavirus bestand, door vaccinaties, booster- en 
herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds en gaat niet meer weg. 

Het blijft dus belangrijk om goed voorbereid te zijn 
bij oplevingen van het virus en het ontstaan van 
nieuwe varianten. Omdat het kabinet de 
samenleving heeft opgeroepen zelf 
verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de 
lange termijn aanpak COVID-19, heeft PWN nu 
voorzorgsmaatregelen getroffen in de vorm van 
drie scenario’s die effectief zijn een veilige 
werkomgeving voor alle PWN-kantoorlocaties 
creëren.  Om zo te voorkomen dat medewerkers 
collega's besmetten en de maatschappelijke functie 
van PWN (het te allen tijde kunnen leveren van 

schoon drinkwater en onderhouden van de duingebieden in Noord-Holland) gewaarborgd blijft. 
Mandaat voor de opschaling ligt bij de directie. Een adviesgroep adviseert hen hierbij.  
De eerste twee scenario’s betreffen alle PWN-kantoorlocaties, ook de werkplekken binnen de 
Bezoekerscentra (BC) en de productielocaties. De publieksruimten van de BC’s zijn 
doorstroomlocaties. Hier volgt PWN de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. Als er opgeschaald wordt 
zullen vrijwilligers via ploegleiders op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rond Covid-
19 en of en hoe ze aan de slag mogen gaan.  
Op het moment dat scenario 3: ‘Maatschappij op slot’ in werking treedt gaan alle kantoorlocaties dicht 
en dan werkt iedereen weer thuis.  
  

Veiligheid voorop: nee is ook een antwoord  
  

Het is niet de eerste keer dat dit onderwerp de revue 
passeert in de Nieuwsbrief.  
We weten allemaal dat we veilig moeten werken.   
Hiervoor hebben we goede gereedschappen, goede 
procedures en/of protocollen. Veiligheidsbril op, niet 
zagen als je er niet voor bent opgeleid en zo kan ik nog 
wel een aantal zaken opnoemen.  
Zelf heb ik 12 jaar in “veiligheidland” gewerkt en heb 
aan den lijve ondervonden dat een ongeluk nooit op 
zichzelf staat en dat een combinatie van factoren dus 
aan de basis van een incident staat. De mens is 
bovendien ook nog vaak de zwakste schakel in de 
keten.  
We denken het wel te kunnen, de tijd dringt of je wil je 

“maatje” niet lastigvallen en haar of hem om assistentie vragen.  
 
Letten we wel voldoende op elkaar en nog lastiger, durven we ook een ander op tijd aan te spreken in 
geval van onveilige situaties?  
Dat is op zichzelf al lastig genoeg en dan heb ik het nog niet eens over letten op jezelf.   
Durf je tegen jezelf te zeggen dat het genoeg is geweest? De meesten van ons zijn niet meer “piep” 

http://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26312
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en dus is het logisch dat we eerder vermoeid raken. Je denkt dat het verre van stoer is om soms te 
moeten zeggen dat het genoeg is geweest voor die dag.    
Ik heb in mijn werk geleerd dat NEEN ook een antwoord is. Dat op tijd te kunnen en durven zeggen is 
de eerste keer wellicht lastig, maar ook in dit geval geldt: alles went!  

 

Jan Jaap Moerkerk  
 
 

Innovatief bodemonderzoek met behulp van een helikopter  

 
Tussen vrijdag 9 en 
woensdag 14 september 
hebben PWN en Waternet 
een bodemonderzoek 
uitgevoerd in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland (NPZK) 
en de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD). 
Dit is gedaan om meer inzicht 
te krijgen in de bodem en 
daarmee de mogelijkheden 
voor de toekomst om genoeg 
drinkwater te kunnen blijven 
maken voor alle inwoners van 
Noord-Holland. Het 
onderzoek is niet vanaf de 
grond gebeurd maar vanuit de 
lucht door met een helikopter, met daaronder een meetsonde, over het gebied te vliegen.   

  
De helikopter vloog met en snelheid van 50km 
per uur en op een hoogte van 80 meter relatief 
laag en veroorzaakte tijdelijk geluidsoverlast. De 
sonde hing op een hoogte tussen de 30 en 50 
meter. Omwonenden en andere 
belanghebbenden waren geïnformeerd en 
boswachters en medewerkers van het 
Klantcontactcentrum beschikten over meer 
informatie voor het geval er vragen kwamen.  
Als drinkwaterbedrijf werkt PWN altijd aan 
betrouwbaar drinkwater. Ook voor de toekomst, 
die heel wat uitdagingen voor PWN in petto 
heeft. De bevolking groeit en het klimaat 
verandert. Hierdoor neemt de drinkwatervraag 

toe en de kwaliteit van onze bronnen af. Daarom werkt PWN nu al hard aan het drinkwater van later.  
Tijdens dit onderzoek is de bodem en het grondwater in het NPZK in kaart gebracht. Dit is belangrijke 
informatie, omdat PWN daarmee in één keer inzicht heeft gekregen in de bodemlagen en de 
grondwaterkwaliteit van het hele gebied tot ongeveer 100 m diepte. Met die kennis kan PWN beter 
inschatten hoe het gebied ingezet kan worden voor het vasthouden (bufferen) en zuiveren van water, 
zodat er altijd genoeg drinkwater is voor alle inwoners van Noord-Holland, nu en in de toekomst. Het 
onderzoek was niet bedoeld om nieuwe locaties voor waterwinning te vinden.   
  

Tijdens het onderzoek werd gebruik gemaakt van de SkyTEM techniek, een 
elektromagnetische  meting vanuit de helikopter.    
Onder de helikopter hangt een hoepelachtige sonde waar stroom doorheen loopt en in de bodem 
wordt een secundair magnetisch veld opgewekt dat in de meetsonde wordt ontvangen. Door  
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elektromagnetische inductie wordt de elektrische doorlaatbaarheid van de bodem gemeten. 
Contrasten in deze metingen geeft de scheiding tussen zoet- en zout water aan en de verschillen 
tussen klei- en zandlagen.   

  
De metingen dienen als basis voor modellen om te onderzoeken wat het effect zal zijn van de 
zeespiegelstijging op de zoetwaterbel / zoutwater kwel.   
 
PWN heeft eerder een soort gelijk onderzoek laten uitvoeren tussen Wijk aan Zee en Camperduin.    

    
Op vrijdag 9 september werd 
begonnen boven het 
noordelijk gebied van de 
Kennemerduinen. Na een 
aantal uren moest de operatie 
vanwege verslechterende 
weersomstandigheden 
worden afgeblazen. Op 
maandag 12 september werd 
wederom gevlogen.   
  

De helikopter heeft 
uiteindelijk een paar dagen 
over het NPZK gevlogen. Er 
is ook gevlogen boven de 
AWD van Waternet. De 
precieze vliegroutes waren 
uiteraard sterk afhankelijk van 
de  weersomstandigheden.   
De helikopter gebruikte een 
open terrein nabij het 

pompstation Leyduin van Waternet als start- en landingsplaats.   
  
Dank aan Walter Oosterom (boswachter PWN) voor de informatie en facilitering.   
  

Foto’s: Walter Oosterom en Jan Jaap Moerkerk.   
  

Jan Jaap Moerkerk      
 

Herfsttrek te VRS* Castricum – Sterke verhalen  
  
Herfsttrek, wat is dat nou eigenlijk?   
Hoe dan ook, bij ons op het ringstation begint dat al in juni. En dan gaat het met name om steltlopers. 
Vogels die dus in juni al naar zuidelijker oorden trekken.   
Twee mooie voorbeelden zijn Witgatje en Zwarte Ruiter. Daar is dus in juni al “herfsttrek” van. Maar 
hoe kan dat? Beide soorten broeden in het hoge noorden. Hoe kan het dat ze bij ons al zo vroeg 
langskomen op terugtrek naar het zuiden? Het antwoord is tweeërlei. Ten eerste broeden beide 
soorten in bomen, in oude lijsternesten vooral. Dat betekent dus dat zij daar in het hoge noorden veel 
eerder met broeden kunnen beginnen dan andere steltlopers. Die moeten wachten namelijk tot de 
grond sneeuwvrij is, Witgatje en Zwarte Ruiter niet. Maar er speelt nog iets anders dus. Jonge 
steltlopers worden niet gevoerd door hun ouders. Neem als voorbeeld Kievit, Grutto en Tureluur 
(Scholekster is dan net weer een uitzondering). Zodra de kuikens uit het ei komen moeten ze meteen 
helemaal voor zichzelf zorgen. De ouders blijven wel nog weken in de buurt, maar dat is puur om ze 
te beschermen. Als er een rover in de buurt is wordt die keihard aangevallen en wordt er luid 
gealarmeerd. Goedbedoeld en zo, maar het werkt heel vaak ook averechts. De rover in kwestie laat  
zich niet wegjagen, maar weet wel dat er wat te halen valt. En dat stimuleert ‘m om te blijven zoeken. 
Met grote kans dat de jongen JUIST worden gegrepen. Alles heeft z’n voor- en nadelen natuurlijk. 
Maar daarom doen Witgatje en Zwarte Ruiter het anders dus. Als de eieren uitkomen blijven de 
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ouders de eerste paar dagen nog wel even plakken. Dat moet sowieso natuurlijk, om de nog hele 
kleine kuikens te beschermen tegen onverwachte regen en/of kou. Maar daarna houden de ouders 
het voor gezien en gaan ze gewoon al weer op weg naar hun wintergebieden. Gewoon in juni al!  
 
Bijeneter  
Een beetje hele lange inleiding misschien. Maar goed, op 14 juni 2022 was ik dus op de ringbaan. Ik 
draaide geluid van Witgatje en Zwarte Ruiter. Maar er kwam helemaal niets op af. Kennelijk was er nu 
dus even geen trek van beide beroemde soorten. 
Ik zette het geluid uit. Gewoon even lekker luisteren. Vrijwel meteen hoorde ik hoog in de lucht een 
Bijeneter roepen. Dus ik zo snel als ik kon geluid daarvan opgezocht. Duurde even, maar op een 
gegeven moment stond het aan. Ik zag echter helemaal niets, dus ging er eigenlijk vanuit dat ik 
gewoon te laat was met het geluid. Maar op een gegeven meende ik naast het geluid dat ik draaide 
toch nog steeds ook een echte Bijeneter te horen. Heel voorzichtig deed ik de achterdeur open, 
alleen om even te kijken. Bleek het niet om één, maar om twee Bijeneters te gaan. Zij zaten gewoon 
in een struikje achter de hut dus! Ik gauw weer naar binnen, want ze waren van mijn flamboyante 
verschijning best geschrokken. Maar voor zag ik nog steeds niets, terwijl juist daar toch het geluid 
draaide. Nou had ik toevallig vlak naast de hut ook een mistnet** open staan. Maar daar had ik vanuit 
de hut geen zicht op. En ik kon mij niet voorstellen dat er daar eentje ingevlogen was, Een Bijeneter is 
niet een vogel die je gauw in een mistnet verwacht. Maar waar waren ze nou? Op een gegeven 
moment ging ik toch maar weer even achter kijken en keek toch ook maar even in dat mistnetje. Tot 
mijn grote verbazing hing daar laag in het net een vogeltje. Leek mij veel te klein voor een Bijeneter, 

maar liep er toch maar even 
heen uiteraard. Tot mijn 
grote verrukking bleek het 
toch één van de Bijeneters!. 
Een soort die wij nog nooit 
eerder gevangen hebben. En 
wat een pracht van een 
vogel (zie foto).  
 
Foto: Richard Reijnders 
 
Het was het mannetje van 
het stel en terug in de hut 
zag ik dat het vrouwtje nu 
ook wel heel graag wilde. 
Meerdere keren ging zij bijna 
bij de speaker op het slagnet 
zitten. Of zat zij op (maar niet 
in) het mistnetje waarin ik het 
mannetje had gevangen. Ik 
denk dat zij op dat moment 

vooral bleef omdat zij haar mannetje miste, niet vanwege het geluid. Dus, na ongeveer een kwartier 
of zo, heb ik het mannetje geringd, gemeten, gewogen en losgelaten. Bijzonder gaaf om te zien was 
dat zij meteen elkaar weer opzochten en “gebroederlijk” strak doorvlogen naar noord. Een uur later 
werden zij langstrekkend (ook naar noord) gezien bij Camperduin.  
  
Dit is gewoon een avontuur natuurlijk, volgende keer zal ik ook wat meer uitweiden over het nut van 
het ringwerk.  
 
  
Richard Reijnders  
  
* VRS is Vogelringstation 
** Een mistnet is een zeer dun fijnmazig net. Het is een vangmiddel dat in Nederland alleen wordt gebruikt voor 

biologisch  onderzoek aan . Mistnetten worden het meest gebruikt ten behoeve van het ringen van vogels 

door vogeltrekstations. In Nederland is het hebben, gebruiken of verkopen van een mistnet bij wet verboden en 
daarom hebben biologisch onderzoekers een speciale ontheffing nodig en moeten zij bij gebruik aan een een 
groot aantal voorwaarden voldoen. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringen_(ornithologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrekstation
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Vogelringstation Van Lennep  
 
Vogeltjes worden al sinds eeuwen gevangen, al is de reden waarom ze gevangen worden in de loop 
der jaren nogal veranderd. Niet ieder land is in de vaart der volkeren meegegaan, maar in Nederland 
is de reden van vangen wel wat vriendelijker geworden.   
In veel natuurgebieden is wel een Vinkenbaan te vinden. Zo ook in de Kennemerduinen, vlakbij 
ingang Bleek en Berg. Hier werden vroeger vogeltjes gelokt en gevangen om vervolgens in de “pot” te 
gaan. Die tijden zijn veranderd en die Vinkenbaan is al lang niet meer voor dat doel in gebruik.  
Vogels worden hier echter nog steeds gevangen. Dat gebeurt in het vogelringstation “Van Lennep”.  
Dit station is in 1958 met een shovel over het duin naar de huidige plek vervoerd. Gelet op de afstand 
die van de weg moest worden afgelegd, moet dat een spectaculair ritje zijn geweest!  
Een aparte stichting is opgericht om het vogelringen te kunnen faciliteren.   
Behoudens tijdens de piek van het broedseizoen worden de tellingen gedurende het hele jaar 
uitgevoerd door een groep van 20-25 vrijwilligers.  
Niet iedere vrijwilliger is bevoegd om het daadwerkelijke ringen – en vasthouden van de vogels - uit te 
voeren. Daarvoor moet een opleiding worden gevolgd.  De niet-opgeleide personen assisteren bij het 
verwijderen van de vogels uit de netten en voeren de gegevens van de metingen in de systemen in.  
De vogels worden gelokt met vogelzanggeluiden en gevangen met slagnetten in het open veld en 
staande netten die tussen de bosjes in zijn geplaatst.  Tijdens het broedseizoen wordt beperkt 
gevangen en worden geen geluiden van lokale vogels ten gehore gebracht  
Als een vogel is gevangen krijgt deze uiteraard een ring om een poot en worden ze gemeten en 

gewogen. Soms worden nog extra handelingen verricht zoals 
bijvoorbeeld bij de nachtegaal. Met de nachtegaal gaat het slecht 
en om inzicht te krijgen in de bewegingen van deze soort door het 
hele jaar heen, is een aantal nachtegalen vorig jaar voorzien van 
een zogenaamde datalogger. Deze logger meet het aantal zon/licht 
uren en aan de hand daarvan is te bepalen waar de vogel zich door 
de maanden heen ophoudt.  
Dit seizoen zijn vijf nachtegalen, voorzien van zo’n logger, opnieuw 
gevangen. In de Fitis van december (blad van de vogelwerkgroep 

Zuid Kennemerland) worden de resultaten van de 
gegevens uit de loggers bekend gemaakt.  
  
Piek van het vangen ligt uiteraard in de trekperioden 
in het voor en najaar. Met name in de periode van 
de doortrekkers worden er nog weleens bijzondere 
vogels, zoals de draaihals  (foto rechts) 
Het witgatje ( foto onder) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                  en de sperwergrasmus  gevangen.  
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In mei van dit jaar werd een kanoetstrandloper gevangen die 
van Guinee in West Afrika op weg was naar zijn broedplaats 
in Siberië. (foto rechts)  

  
Ook werd een 
wintertaling 
gevangen die 
uit eindelijk in 
Rusland werd 
geschoten en 
terug gemeld.  
  
Gemiddeld genomen worden per jaar ongeveer 
10.000 vogels gevangen en - als ze nog niet geringd 
zijn - van een ring voorzien.   
Op 4 september jl. werden in totaal 51 vogels 

gevangen, waarvan de zwartkop met 25 exemplaren met stip bovenaan stond. In totaal werden drie 
vogels voorzien van een ring terug gevangen.  
 
Dank aan boswachter Kennmerduinen Sven Pekel voor alle informatie.  
Foto’s van de leden van VRS Van Lennep 

 
Jan Jaap Moerkerk  

 

Natuurbegrazing en stikstof: runderen in natuurgebieden ook 

'halveren'?  
 
Artikel van ARK Natuurontwikkeling  
10-JUL-2022 - Het grootschalig boerenprotest tegen de stikstofplannen laat niemand onberoerd. ARK 
speelt, als aanjager van wilde natuur, een grote rol om begrazing met natuurlijke kuddes (met koeien 
en stieren, merries en hengsten in natuurlijke verhoudingen) tot een vertrouwd beeld in Nederland te 
maken. Met een oplevende, veerkrachtige natuur vol insecten, planten en vogels als resultaat.Het lijkt 
in het stikstoftumult ogenschijnlijk niet gek dat ook naar runderen in natuurgebieden gekeken wordt, 
als inkrimping van de veestapel onafwendbaar is. Maar is dat ook zo? 
  
Ammoniak  
Een van de grote boosdoeners, als oorzaak van vermesting en verzuring, is het samenkomen van 
hoeveelheden poep en pies in de mestgoot en -opslag van een stal. Daarbij komt namelijk ammoniak 
vrij. Deze vervliegt in de lucht en heeft de vermestende en verzurende effecten op natuur (eigenlijk op 
het hele landschap) waar we zoveel over lezen. Niet iedereen ziet dat als een probleem (brandnetels 
zijn toch ook natuur immers?) maar feit is dat het tot meer van hetzelfde leidt in de natuur. Ten koste 
van het grootste deel van de soorten planten en dieren, die daar juist níets aan hebben. En of dat nog 
niet genoeg was, leidt verzuring door ammoniak tot het uitspoelen en dus verdwijnen van belangrijke 
mineralen uit de bodem. Dat zorgt op de droge zandgronden nu al voor problemen: veel eiken doen  
het daar slecht doordat er inmiddels te weinig kalium, calcium en magnesium in de bodem is 
overgebleven. Ook de diversiteit aan planten neemt als gevolg van stikstof enorm af.  

Stal tegenover natuurgebied  
Waar koeien in een stal dicht opeen staan en op een betonnen vloer poepen en plassen, lopen 
runderen in een natuurgebied vrij rond. Ze poepen en plassen zelden gelijktijdig en staan ook niet 
lang stil. Runderen in natuurgebieden lopen in heel kleine aantallen in verhouding tot de grootte van 
het gebied. De ‘dichtheid’ aan dieren is in de natuur dus veel kleiner dan op een stal of in een 
weiland. Bij vrij levende runderen komen de ’natte’ en ‘vaste’ ontlasting dus maar zelden bij elkaar. 
Sowieso is, anders dan bij de meeste melkkoeien, de ontlasting van natuurrunderen heel anders van 
samenstelling. Hier geen ontwormingsmiddelen als ivermectine en andere stoffen die massaal (zelfs 
zonder dat er direct aanleiding voor is) worden toegepast.  
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Zijn koeien in de wei dan net zo goed als in een natuurgebied?  
Tijdens de weidegang is er zo goed als geen productie van ammoniak, omdat urine en mest op 
willekeurige plekken verspreid in de weide terecht komen.  

 

Foto: Galloway-kalverenGalloway-kalveren (Bron: ARK Natuurontwikkeling)  

Oplossing in plaats van probleem  
Bij natuurbegrazing is er bovendien sprake van een kringloop: de eiwitten van de gegeten grassen, 
kruiden, bomen en struiken worden in het dier gebruikt voor groei en omgezet in mest en urine. Deze 
worden weer opgenomen door het vele bodemleven in de natuur en zo weer doorgegeven aan de 
vegetatie. Hoge aantallen en een grote soortenrijkdom aan insecten profiteren ondertussen van die 
mest en daarvan profiteren weer veel vogels en andere dieren. De kringloop in de natuur is rond. Ook 
bij weidegang spelen deze processen, al is dan de dichtheid aan dieren vaak zó hoog dat de natuur 
er niet altijd veel beter van wordt. Weidegang en natuurbegrazing zijn beide bij stikstof echter eerder 
deel van de oplossing dan van het probleem.  

Jan Jaap Moerkerk 
Bron: Nature to Day  
 

Nieuwe wisentstier in het Kraansvlak  
  
Half juni is in het Kraansvlak een nieuwe jonge stier aangekomen. De naam van deze twee jaar oude 
stier is Desus. Hij moest korte tijd in quarantaine om te wennen aan de nieuwe leefomgeving en om 
de benodigde vaccinaties in te laten werken. Maar toe was het dan zo ver: eindelijk de nieuwe 
Nederlandse wereld in!  
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Wat heel leuk was om te zien dat 
zijn nieuwe maatje Turbo hem 
kwam ophalen.     
Turbo is de dominante stier die al 
een tijdje in het Kraansvlak 
rondloopt.  

  
  
 
 
 
Turbo heeft inmiddels voor drie nakomelingen gezorgd. Eén dochter en twee zonen. Het jongste 
stierkalfje is begin juli geboren.  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het vorige nummer hebben 
we verteld over de verhuizing 
van een vijftal wisenten naar 
Noord Spanje. Deze beesten 
spreken inmiddels vloeiend 
Spaans! 

 
Jan Jaap Moerkerk  
  

 

Wisent en schimmel transformeren esdoornbosje  
 

In de duinen van het Kraansvlak (NH) groeide een bosje met gewone esdoorns. De beheerder had 
het bosje al eens omgezaagd, maar de esdoorns kwamen, als een veelkoppige draak, telkens met 
meer stammen terug. Men liet het erbij. Het bosje werd donker en soortenarm. Tot wisent en 
schimmel er samen de beuk in brachten, en de soortenrijkdom terugkwam.  
De ondergroei bestond uit één soort gras, dat door grazers werd overgeslagen. Als er al wat groeide, 
want flinke delen van de bodem waren kaal geworden.  
 
Zo ging het jarenlang. In het voorjaar  stond het bosje kortstondig vol met duizenden jonge esdoorns, 
die opkwamen uit het vele zaad op de bodem en die het einde van de zomer niet haalden. 
Tot deze status quo in het koude voorjaar van 2013 werd doorbroken. De wisenten in het Kraansvlak 
begonnen voor het eerst de gewone esdoorns te schillen. 
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(foto: bron Leo Linnartz) 
 
De dieren leefden sinds 2007 in het 
duingebied. In die tijd hadden ze, 
afgezien van een enkel hapje, nooit 
stelselmatig esdoorns geschild. 
Hoewel de winter van 2012-2013 
warm was, is het vroege voorjaar 
van 2013 koud en droog, zodat de 
grasgroei niet op gang komt. De 
sapstroom vanuit de boomwortels is 
echter wel al begonnen als 

voorbereiding op de naderende lente. De suikerrijke sapstroom blijkt op dat moment erg interessant 
en het esdoornbosje wordt stevig aangepakt.  

 
 
Mei 2013, de ondergroei van het esdoornbosje 
stelt weinig voor (Bron: Leo Linnartz)  
 

  
 
 
 
Maart 2013, gewone esdoorns 
vers geschild door wisenten 
(Bron: Leo Linnartz)  
 
 
 
Rondom diep geschild  
Sommige opgaande stammen verzwakken en sterven af, omdat ze rondom en diep genoeg waren 
geschild. De meeste stammen overleven echter. Dit komt mede door het eerdere kapwerk: doordat 
de stronken met meerdere nieuwe stammen uitlopen, komen de wisenten moeilijk bij de schors aan 
de binnenkant van de stamgroepen. De meeste esdoornstammen hebben als gevolg hiervan nog flink 
wat schors over. Vanaf de rand van de schors proberen de esdoorns met dik weefsel de wond dicht 
te laten groeien. Ook komen er tal van scheuten uit de stamvoet omhoog in een poging om de 
overgebleven stammen te beschermen. Bovenin wordt het kronendak wat lichter, maar andere 
stammen en bomen nemen de open gaten al gauw in gebruik. Het blijft tamelijk donker onder de 
esdoorns, maar niet meer zo donker en kaal als het voorheen was. De ondergroei wordt 
gevarieerder.   
De jaren daarna zoeken de wisenten in het vroege voorjaar telkens weer de esdoorns in dat bosje op 
om ze opnieuw te schillen. Maar na een jaar of drie stoppen ze ermee. Blijkbaar maken de bomen nu  
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zoveel antivraatstoffen aan dat ze niet meer interessant zijn voor de dieren. Met deze bittere stoffen 
ontmoedigen planten en bomen grazers. Het aanmaken van deze stoffen is voor een boom echter 
een flinke investering: daar begint een boom pas mee als de nood hoog is. Dit zou het einde van het 
verhaal kunnen zijn. De rest van de esdoorns leven nog lang en gelukkig en het bosje wordt opnieuw 
rijk aan schaduw, maar arm aan bloemen. Echter…   
 

 
 
Juni 2015, de esdoorns proberen het kale hout te overgroeien en aan de stamvoet komen steeds 
meer twijgen en bladeren als bescherming voor de stam. Doordat er meer licht op de bodem valt is de 
ondergroei al wat gevarieerder geworden (Bron: Leo Linnartz)  
 
Revisit in 2022  
In Juni 2022 zie ik het bosje weer en tot mijn verbazing is het enorm kruidenrijk en groeien er veel 
struiken. Overal ligt en hangt dood hout. Veel stammen blijken gitzwart te zijn en de schors is 
opengebarsten. De geschilde stammen zitten vol met de sporen van de roetschorsschimmel. Normaal 
gesproken kan een esdoorn goed tegen deze schimmel, maar verzwakt door de vele vraatsporen en 
wellicht ook de droogte de afgelopen jaren, heeft de schimmel er alsnog voor gezorgd dat de 
kwijnende stammen afgestorven zijn. 
   

 
 
 
 
 
Foto:Juni 2022, kruidenrijk 
duingrasland groeit ver door in het 
esdoornbosje. Zonlicht komt overal 
naar binnen en waar je ook kijkt ligt 
of hangt dood hout  
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Foto: Juni 2022, de ondergroei is 
weelderiger en heeft meer 
structuur dan ooit, en overal 
groeien jonge struiken (Bron: 
Leo Linnartz)  
 
 
 
 
 
 

 
Dat verklaart het vele dode hout en het vele licht in de bosjes. Samen met de wisenten heeft de 
schimmel ervoor gezorgd dat de monocultuur van de gewone esdoorns is doorbroken en dat het er 
nu veel kruidenrijker is. Wat de wisenten begonnen, werd voortgezet door de schimmel.   
 
Hoe loopt het af met de esdoorns?  
Hoe de toekomst er uit zal zien? Niemand die dat weet. Het esdoornbosje kan afsterven, maar ook is 
het mogelijk dat de niet-aangetaste stammen overleven. Het dode hout is weer van waarde voor 
insecten en vogels. Opvallend is in ieder geval dat menig gestorven en afgebroken esdoorn nog 
steeds een groene stamvoet heeft, vol met groene bladeren en twijgen. Een teken dat de wortels nog 
vitaal zijn en de boom mogelijk kan herrijzen. Reden genoeg om er nog eens vaker langs te gaan.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Deze door wisenten geschilde esdoorn heeft dit tot nu toe goed overleefd, maar ook hier is de 
roetschorsschimmel overal op het dode kernhout zichtbaar. Dit is een andere plek dan op de eerdere 
foto’s. Hier groeien de esdoorns samen met zwarte dennen, die ervoor zorgen dat ook zonder de 
esdoorns de bodem donker blijft. 
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Foto: Wijngaardslakken 
doen zich tegoed aan 
suikerrijk boomsap op een 
jonge schilplek. Deze 
zwarte populier is door een 
van de aanwezige grote 
grazers geschild (Bron: Leo 
Linnartz)  
 
Nature Today 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Een vernieuwde tuin voor BC De Hoep  
  
26 september is gestart met het vernieuwen van de tuin achter bezoekerscentrum De Hoep. In de 
vernieuwde Hoeptuin valt straks van alles te beleven en ontdekken voor bezoekers van alle leeftijden. 
Tijdens de werkzaamheden is de tuin mogelijk (deels) afgesloten. Vanaf de kerstvakantie is de 
vernieuwde tuin weer helemaal open.   
Vernieuwde inrichting   
In de nieuwe tuin liggen verschillende routes. Onderweg wandel je in korte tijd door alle soorten 
natuur die in het Noordhollands Duinreservaat te vinden zijn; van open duin tot natte valleien en bos. 
De beplanting in het ontwerp is zo gekozen dat er elk seizoen wel wat moois te zien is.   
Van alles te beleven voor alle leeftijden   
De tuin wordt een heerlijke plek om in rust te genieten van de natuur, vogels te zien door de 
vogelkijkwand, of juist van alles te leren. Er worden zeven verschillende themagebieden ingericht 
waarbij je van alles leert over de natuur in het Noordhollands Duinreservaat. Elk thema wordt op een 
eigen manier ingericht. Hierdoor ontstaat voor elk wat wils; jong en oud wordt geprikkeld om zich te 
verwonderen over de natuur en op onderzoek uit te gaan. Zo worden er stapstenen door een poel 
aangelegd, komt er een doolhof, een groene tunnel door het bos en een vogelkijkscherm aan de rand 
van de ijsbaan.   
Toegankelijkheid   
Alle nieuwe vernieuwde paden worden half-verhard en zullen hierdoor beter toegankelijk zijn voor 
iedereen. Zo kunnen mindervaliden ook gemakkelijk gebruikmaken van de tuin. Achter de tuin ligt de 
lagergelegen natuur ijsbaan. De vernieuwde vlonder hiervan zal ook beter toegankelijk worden vanuit 
de tuin via een hellingbaan.    
Duurzaam   
De werkzaamheden worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. We gebruiken zoveel mogelijk 
duurzame materialen die lang meegaan en zo min mogelijk impact op het milieu hebben.  Bijna alle 
werkzaamheden worden elektrisch uitgevoerd, en dus zonder uitstoot van stikstof en CO2. Helaas  
kunnen niet alle werkzaamheden elektrisch worden uitgevoerd. Zoals het kappen van bomen in 
verband met veiligheid en de aan- en afvoer van materialen. Door zoveel mogelijk elektrisch te 
werken minimaliseren we ook de overlast en de impact van de werkzaamheden op het omliggende 
gebied.   
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Het schetsontwerp voor de nieuwe tuin met links op de kaart in het grijs BC De Hoep.   

 
 
 
Annika Braakhuis,  
Medewerker MC Services  
  

Activiteiten in De Hoep en De Kennemerduinen 
 

De herfst komt er alweer aan in de Hoep 

Rond de herfstvakantie is de Kinderboekenweek 

gepland, en deze heeft het thema Gi-ga-groen! 

Dat past natuurlijk prima in ons straatje. Ook in de 

herfstvakantie valt de thema-week ‘De week van 

ons water’. Theater Poppekus heeft dat allemaal 

prima in de gaten en speelt de voorstelling ‘Hans 

en Grietje in het giga-groene bos’, dat ook nog 

eens over water (of het gebrek daaraan?) gaat. 

MadScience geeft de workshops ‘Waterweetjes’ 

en ‘Labwerk’. De natuurgidsen van het IVN 

nemen je mee naar buiten om te vieren dat de 

paddenstoelen er weer zijn, en ook de 

boswachters gaan weer op stap met bezoekers 

die de herfst willen vieren! Alle vakantie-

activiteiten en excursies maar ook de vaste doe-activiteiten worden bekend gemaakt via 

www.pwn.nl/eropuit. Tot snel in De Hoep! 

 

Ontdek de magie van de herfst in de Kennemerduinen 

Deze herfstvakantie (15 t/m 23 oktober) zijn er tijdens de Beleefweek voor jong en oud volop 
activiteiten te beleven in en rondom het Nationaal Park! ‘Ontdek de magie van de herfst’ tijdens een 

http://www.pwn.nl/eropuit
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excursie met de boswachter, een bezoek aan de Ruïne van Brederode, de Wilde Buitendag in Duin 
en Kruidberg, een zintuigenwandeling bij zonsopkomst, een paddenstoelenspeurtocht of tijdens een 
van de vele andere activiteiten. 
Geniet van de herfst en ervaar wat Nationaal Park Zuid-Kennemerland zo bijzonder maakt. Bekijk 
hier alle activiteiten 
Slimme Rik Challenge kaarten/doeboekjes 
Ga de uitdaging aan met Slimme Rik en ontdek hoe slim 
de natuur is!  
Excursie ‘Na-apen: Doe de natuur na en word een slimmerik! 
In deze nieuwe actieve gezinsexcursie, geïnspireerd op de tentoonstelling 
‘Spechten op de fiets’, ga je op pad met een gids en leer je meer over hoe slim die natuur eigenlijk is.  

 

 

Lees meer over de nieuwe activiteiten t  

 
 

Vlinders monitoren 
  
Een heel toevallige ontmoeting op de Waterwinweg in de Kennemerduinen tussen Ton van Velzen en 
ondergetekende leidde begin augustus tot een afspraak dat ik een keer met hem mee zou lopen om 
aantallen en soorten vlinders te monitoren.  

Ton is sinds enige tijd toegetreden tot de rijen van 
pensionado’s en dat was ook voor hem een mooie reden 
om zich wat meer met de natuur te gaan bezighouden en 
hoe doe je dat nu beter dan lekker op pad te gaan en 
ook nog iets nuttigs te doen?  
 

 Foto: Zuringspanner 

 

 

 

Er wordt binnen 
PWN veel aan onderzoek en monitoring gedaan en Ton loopt 
met enige regelmaat in een relatief klein gebied om vlinders te 
tellen en op naam te brengen.   
Via een vaste route wordt de telling gedaan, waarbij de 
beperking geldt dat je de vlinders voor je en boven je mag 
tellen en zijwaarts geldt dat er links en rechts een breedte van 
2.5 meter voor de telling wordt aangehouden.  
De route, die door middel van piketpaaltjes is uitgezet, is 
dusdanig dat er min of meer homogene stukken duingrasland 
in zijn opgenomen.   
We hadden afgesproken om elkaar bij het Noorder 
Pompstation aan de Waterwinweg te ontmoeten.  
Na een korte briefing over het hoe, het waarom en wanneer 
zijn we op pad gegaan. Prachtig mooi weer, maar wellicht iets 
te warm voor uitbundige hoeveelheden vlinders!  
De uiteindelijke oogst was helaas vrij mager: zeven Bruine 
Zandoogjes, twee Icarus Blauwtjes, een Klein Koolwitje en 
twee Zuringspanners.  

https://www.np-zuidkennemerland.nl/23672/beleefweek
https://www.np-zuidkennemerland.nl/23672/beleefweek
https://www.np-zuidkennemerland.nl/27581/biomimicry/nieuwe-activiteiten-bij-bezoekerscentrum-de-kennemerduinen
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            Foto:  Icarus Blauwtje  
 
 
 

 
Foto: Bruin Zandoogje                                                                                                                            Foto:  Klein Koolwitje  

 

De aantallen worden ingevoerd in het meetnet van de Vlinderstichting en zodoende krijgt men over de 
jaren heen een goed inzicht in het wel en wee van de vlinders.   
Ton meldde dat het over het algemeen op deze locatie een matig vlinderjaar was.   
Desalniettemin was het een uiterst aangename en leerzame  ronde.  
Dank aan Ton voor zijn bereidwilligheid.  

 

Foto’s: Wikipedia  
Jan Jaap Moerkerk   
 
 

Bossig kronkelsteeltje: een bijzonder mos in het NHD  
  
Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus), ook wel bekend als “tankmos”, is voor veel in de natuur 
geïnteresseerden waarschijnlijk wel bekend als een mos dat pas sinds de jaren 60 van de vorige 
eeuw in onze regio te vinden is en ondertussen is uitgegroeid tot een probleemsoort op stuifzanden 
en kustduinen. De invasie van Grijs kronkelsteeltje heeft vooral op de stuifzanden geleid tot een 
achteruitgang van soortenrijke korstmossenvegetaties.  

Minder bekend is dat dit mos een 

veel zeldzamer (en wèl 

gewaardeerd) familielid heeft dat 
vooral in het NHD te vinden is. Het 
duingebied ten noorden en zuiden 
van Egmond is een ware hotspot 
voor dit mos dat luistert naar de 
naam Bossig kronkelsteeltje 
(Campylopus fragilis). Het mos is 
het best zichtbaar in de winter. Wij 
gaan het liefst op zoek in de 
Wimmenummerduinen. Het groeit 
vooral op noordhellingen in het 
open duin en valt dan op door de 
massale lijnvormige broedblaadjes 
die later ook gaan krullen. Ook later 
in het voorjaar is het nog te vinden 
als opvallende gele plekken in de 
begroeiing.  

 Foto: detail Bossig kronkelsteeltje in april                                                                                              
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Foto: detail bossig kronkelsteeltje in februari 
 

Foto: bossig kronkelsteeltje in februari 
 
 

 
 
 

Kaartje: Voorkomen 
van Bossig 
kronkelsteeltje in de 
duinen 

 
 
 
 
 
 
 

Wim de Groot & 
Jeanette den Herder  
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Een zuiverend landschap in het IJsselmeer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoe kan natuur een bijdrage leveren aan de zuivering van IJsselmeerwater, de belangrijkste bron 

van drinkwaterbedrijf PWN? Dit wordt onderzocht in het TKI project ‘Zuiverend Landschap’. De 

resultaten van dit onderzoek helpen bij het ontwikkelen van een plan voor een klimaatbuffer in het 

IJsselmeer. 

De beoogde klimaatbuffer bestaat uit drie grote, diepe waterbekkens omringd door een nieuw aan te 

leggen natuurgebied. Met de aanleg van de klimaatbuffer zorgt PWN dat er altijd een voorraad 

kwalitatief goed IJsselmeerwater beschikbaar is voor het maken van drinkwater.  

IJsselmeer  

Het IJsselmeer is één van de grootste zoetwaterecosystemen van Noordwest-Europa en een 

waardevol Natura 2000-gebied. Het is daarnaast de bron van 70 procent van de 112 miljoen kubieke 

meter drinkwater die PWN jaarlijks produceert. Echter, het IJsselmeerwater zal in de toekomst naar 

verwachting steeds vaker van onvoldoende kwaliteit zijn voor de productie van drinkwater. Door 

lagere afvoeren van de Rijn en de IJssel tijdens droge zomers als gevolg van klimaatverandering, 

komt bijvoorbeeld verzilting vaker voor. Ook kunnen andere ongewenste stoffen hierdoor in 

concentratie toenemen.  

Natuurlijke voorzuivering IJsselmeerwater  

De klimaatbuffer IJsselmeer als onderdeel van het drinkwaterproductieproces. 

Klik op de hyperlink om de afbeelding t vergroten. ( Bron: PWN) 

HYPERLINK "https://assets.naturetoday.com/docs/e35daea4-1bea-4970-842a-add126ede06b.png" 

 

Om ervoor te zorgen dat het IJsselmeer ook in de toekomst nog een betrouwbare bron blijft, werkt 

PWN aan plannen voor een Klimaatbuffer in het IJsselmeer. Met behulp van deze buffer kan er  

https://assets.naturetoday.com/docs/e35daea4-1bea-4970-842a-add126ede06b.png
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IJsselmeerwater van goede kwaliteit worden opgeslagen en wordt bijgedragen aan verbetering van 

de ecologie van het IJsselmeer. Voordat het IJsselmeerwater wordt opgevangen in diepe 

waterbekkens, stroomt het eerst door het nieuwe natuurgebied dat met het vrijgekomen zand uit de 

bekkens wordt aangelegd. In dit gebied kunnen rietmoeras, overstromingsgrasland en ondieptes met 

waterplanten onder een natuurlijk peil tot ontwikkeling komen. Planten en vissen vinden hier plek om 

(op) te groeien. PWN onderzoekt over welke zuiverende eigenschappen zo'n natuurlijk landschap in 

het IJsselmeer kan beschikken en hoe deze optimaal benut kunnen worden. Van onder meer 

rietmoeras is bekend dat het een belangrijke rol kan spelen in het verwijderen van zwevende en 

organische stoffen en mogelijk ook nutriënten uit het water. Naast een toename van biodiversiteit, kan 

het natuurgebied dus ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit.  

Als blijkt dat de natuurlijke voorzuivering werkt, dan verkleint dit de zuiveringsinspanning in de eerste 

zuiveringsstappen in de drinkwaterfabriek. Ook bij voldoende beschikbaarheid van zoet water in het 

IJsselmeer is de zuiveringsinspanning namelijk hoog en kost het veel CO2 om van IJsselmeerwater 

goed drinkwater te maken. Natuurlijke zuivering kan dus ook een belangrijke bijdrage leveren aan het 

verduurzamen van het zuiveringsproces.  

 

Impressiebeeld klimaatbuffer IJsselmeer (Bron: PWN)  

Nog nauwelijks onderzocht  

Uit een evaluatie van al bestaande natuurlijke klimaatbuffers elders in Nederland blijkt dat het 

zuiverende aspect voor drinkwaterproductie nog nauwelijks is onderzocht. Momenteel worden 

natuurlijke zuiveringen zoals helofytenfilters vooral gebruikt als na-zuivering van bijvoorbeeld water 

dat uit een rioolwaterzuivering komt. Hierbij ligt de nadruk vooral op het zuiveren van water en minder 

op het verbeteren van de ecologie. Met dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in hoe een 

natuurlijke klimaatbuffer een win-win oplossing kan zijn voor natuur en waterzuivering. Vervolgens 

kan deze kennis mogelijk ook op andere locaties en op grotere schaal worden toegepast.  

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een TKI-subsidie (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) 

en is een samenwerking van WeNR (Wageningen Environmental Research), PWN en RWS.  

Tekst en beeld: PWN   

www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=user-mailing&msg=29709  
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16-09-2022: Vrijwilligersbijeenkomst   
  
Na een regenachtige ochtend werden wij welkom geheten door vier boswachters (Wouter Bol, Egbert 
van Diepen, Serena Olij en Ronald Slingerland) en Hans Spaans, de nieuwe coördinator van de 

vrijwilligers. Speciaal voor dit doel was er aan de Kruisbergweg ter 
hoogte van het nieuwe herinrichtingsgebied De Vlotter in 
Heemskerk een partytent opgericht waar koffie, thee en koek werd 
uitgedeeld. Er waren al heel wat vrijwilligers verzameld rond de 
statafels en er hing een levendige sfeer. Het was fijn om elkaar 
weer te zien en te spreken na de afgelopen Coronajaren.  
Na het welkomstpraatje zijn we in vier groepen het gebied in 
getrokken. Ik sloot mij aan bij het groepje van Egbert. Hij was eerst 
boswachter in Bergen en Egmond en de laatste jaren ook in dit 
gebied wat werd gekenmerkt door verschillende akkertjes die 
werden verpacht. Er werden bollen, groenten - zoals onder andere 
pompoenen - en 
bloemen geteeld. 
Ook Hans 
Logchies, de 
uitbater van 
Restaurant De 

Kruisberg weidt er zijn schapen en geiten. Dat laatste 
was goed te ruiken want er hing een sterke geur van 
een bronstige geitenbok….  
De plannen rond natuurontwikkeling van de 
binnenduinrand zijn al vijf jaar geleden genomen en 
afgelopen winter is het project De Vlotter afgerond. 
De visie van PWN voor de binnenduinrand is om het 
duin robuuster te maken door een stuk polder in te 
planten met bos.  
Het NHD is ongeveer 26 ha groot en trok voor de 
Coronapandemie vier miljoen bezoekers. Tijdens de 
pandemie, toen men nergens anders heen kon, 
hebben vele mensen ontdekt hoe mooi de duinen van 
het NHD zijn en ging het bezoekersaantal fors 
omhoog.   
PWN doet er alles aan om de stroom bezoekers in 
goede banen te leiden en ruim 3,5 ha nabij de 
hoofdingangen is bestemd voor recreatie. Wat verder weg is de zone voor natuur.  
We komen bij een oude rogge-akker die is ingezaaid met soorten die vroeger ook gebruikt werden. 
Zo wil PWN de cultuurhistorie terugbrengen en hoopt men op de terugkeer van onder andere de 

patrijs.   
 
Men gebruikte vroeger het zogenaamde 

vier-slagensysteem. In jaar één werd de 

akker ingezaaid, jaar twee werd het stuk 
overgeslagen en lag het braak. Jaar drie 
werd geploegd en in jaar vier werd er 
weer gezaaid. Zo krijgt men weer de 
oude akkeronkruiden terug. Let wel: er is 
geen onkruid. Dit staat voor ongewenst 
kruid dat groeit op een plaats waar je het 
niet wilt hebben.  
Een speelveld is omgevormd tot 
natuurlijk gebied. Het is afgeplagd en er 
is reliëf aangebracht. Het veld is 
nabewerkt met schapen. Dit heeft enige 
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tijd nodig voor ontwikkeling tot bos. Er zullen meidoorn, eik, esdoorn en op de natte stukken esdoorn 
en wilg gaan groeien.   

 

Daarna kwamen we bij een waterpartij en stonden we op een bruggetje. Door de afgelopen droge 
zomer staat het nu droog. We zien veel wilgenopslag. Het is niet te doen om dit met de hand te 
verwijderen dus wordt er nu begrazing toegepast en wordt er gemaaid. Als PWN niets doen wordt dit 
een wilgen-/elzenstruweel. Egbert vertelt dat het de bedoeling is dat er zo lang mogelijk water wordt 
vastgehouden, zodat er in de polder minder wateroverlast is en de aardbeien- en aardappelenoogst 
niet verzuipen. Er is met de omwonenden overlegd. Collega Fred van den Bosch heeft daarvoor een 
stuwensysteem ontworpen wat de waterstanden reguleert.   
Het gebied bestaat nu uit recreatieplekken met picknick tafels, schapenweidjes en aflammerplekken 
voor de kudde van Hans Logchies. Natte en droge velden en de zo kenmerkende elzenhagen ter 
afbakening zien we nu ook beter.   

‘De ree zien we af en toe ook grazen’, zegt Egbert. 
Er zijn er zo’n vijftien tot vijfentwintig in het 
NHD.  Verder wijst Egbert ons nog op een aantal 
bloemen en kruiden als Bleekgele droogbloem, een 
pionierssoort, varkenskruid, gulden roede (een 
invasieve exoot), fijnstraal, rolklaver, kaasjeskruid, 
wilde peen (waarop je de vlinder koninginnenpage 
kunt treffen) en robertskruid Gele ganzenbloem zien 
we eveneens.  
We stonden nog even stil bij een brug met een luikje 
eronder. Het luik is afgedicht met een rubberen slang 
en heeft een metalen strip. Ook een uitvinding van 
Fred. Er is een duiker onder de Rijksstraatweg 
aangelegd, die ook onder de sloot doorloopt.   
Tot slot kwamen we bij een nastelbaar hek met een 
afrastering om honden uit het gebied te weren. 
Stukken worden beweid met Schotse Hooglanders, 
Exmoor paarden en schapen.  
Het hele Vlottergebied is zo’n 60/70 cm afgegraven 
met een zogenaamd ‘gesloten grond balans’. Dit 
betekent dat alle afgegraven grond ter plekke is 
verwerkt. De hogere delen hebben grond uit de lager 
gelegen delen erbij gekregen. Zo zijn er 
verschillende gradiënten aangelegd: hoog/laag, 

nat/droog. De verontreinigde tuinbouwgrond is deels gereinigd en deels als chemisch afval afgevoerd. 
Egbert vertelt verder nog dat de chemische landbouwgifstoffen - wat bijvoorbeeld bij de Zanderij is 
aangetroffen - na 30 jaar nog niet afgebroken is!  
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We bedankten Egbert en gingen 
vervolgens op weg naar het Krocht in 
Castricum om gezellig te borrelen met 
diverse lekkere hapjes die, zoals 
vanouds, weer verzorgd zijn door 

Catering de Toren uit Castricum. Ook de barbecue was weer 
top. Ik heb kennis gemaakt met - voor mij - nieuwe gezichten en ook weer bijgepraat met oude 
bekenden. Raymond Duindam deed nog een woordje en bedankte de vrijwilligers voor hun vele 
werk.   

 
Op de vraag waarom de Vlotter zo heet kon ik toevallig een toelichting geven: Vroeger was hier een 
buitenplaats genaamd De Vlotter. Daarvoor heette het Jachtlust. Er was een water waar de gekapte 
bomen in werden gewaterd om ze te conserveren. Vandaar de naam De Vlotter. 
De regen die tijdens de barbecue viel hebben wij vrijwel niet opgemerkt. We stonden droog en het  
was weer erg gezellig.  

 

Foto´s: Ellen Roosloot 

 

Hermine Smit  
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Varia 
 

Paddenstoelen horen bij de herfst! 

Omdat dit het herfstnummer is van 2022 willen wij u deze foto’s van paddenstoelen niet onthouden. 

De redactie ontvangt graag foto’s van u, of interessante informatie over uw 

vrijwilligerswerkzaamheden. U kunt ons mailen via vrijwilligersnieuwsbrief@pwn.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Foto: Jacqueline Nieuwehuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jacqueline Nieuwenhuis 
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Foto’s Derk de Vries: Op een afgezaagde dennenboomstronk: Dennenvlamhoed, daarnaast een 

groepje parelzwammen  

 

Foto’s Derk de Vries: Groot Kalkschuim. Een slijmzwam die op grassen groeit. Daarnaast 

Roodporiehoutzwam op een berkenstam  
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Gedicht 
 

 

 

 

Tijd 
 

Elke dag wanneer 
ik mijn spiegelbeeld aanschouw 

zie ik het weer, 
en weer en weer en weer. 

Zonder weerzin. 
Ongeacht het jaargetijde, 

de vroege herfst is over en nu 
zit ik er midden in. 

 
Mijn eigen herfst verloopt kalm 

met het besef dat er 
zoveel tijd is verstreken 
en nog weinig te gaan. 

De dagen worden steeds korter, 
een jaar is van eindeloos naar eindig. 

Morgen lijkt wel gisteren en 
gisteren was vorig jaar. 

Maanden worden weken. 
 

Het giert en suizelt en brult. 
Niet in mij, 

maar om het huis en door de bomen. 
Van kalmte is geen sprake, 

alsof een wilde god is losgebroken 
om alles schoon te vegen 

en weg te vagen van wat er nog restte 
van de zomerdagen. 

Voordat de winterrust zal komen, 
maar niet die van mij! 

 
 

Marianne Snabilie-Klaver 
  
  
 

 

 

 


