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Voorwoord  
De eerste tekenen van de lente zijn er weer: sneeuwklokjes, 
krokussen en meer zonlicht. Tijdens een duinwandeling vorige 
week zag ik een paar baltsende en roepende buizerds in de 

lucht. Dichter bij huis 
hebben Turkse tortels 
nestelgedrag laten 
zien op de brandtrap 
van het appartement 
waar ik woon, al is hun 
nest nu helaas door de 
storm weggevaagd. 
Wat de invloed van 
Eunice, Dudley en 

Franklin op PWN en de duinen is geweest leest en ziet u 
verderop in deze Nieuwsbrief.  
  
In dit nummer nemen we je mee naar de Zeven Zusters. Is dat 
niet een boekenserie? Ja, dat ook, maar het zijn ook de namen 
van de duinen en kerven die twee jaar terug in het duin zijn 
aangelegd tussen Egmond en Bakkum aan Zee. Je kon 
hierover lezen in het lentenummer van 2020. Hoe is het nu met 
de zussen gesteld?  
Ook de werkzaamheden bij De Vlotter in het NHD bij 
Heemskerk vlotten goed. De verwachting is dat het voormalige 
akkerbouwgebied in april is getransformeerd tot een 
natuurgebied met recreatiemogelijkheden. Zoals altijd besluiten 
we met een mooi gedicht over het verlangen naar het voorjaar, 
groene bomen en het warme zonlicht.  
En… goed nieuws betreffende Corona: de meeste beperkingen 
zijn opgeheven! We kunnen weer een terrasje pakken, uit eten, 
naar een museum en naar vrijwilligersavonden om onze kennis 
op te frissen en elkaar te zien en te spreken. Het maakt het 
werken in de duinen gezelliger en gemakkelijker. Heerlijk, ik kijk 
er naar uit weer volop te struinen door de duinen!  
Ik wens je namens de redactie veel leesplezier en volop genot 
als je weer in de duinen wandelt, werkt en op ontdekkingstocht 
gaat. Neem dan in elk geval maatregelen tegen teken want die 
zijn ook weer actief!  
 

Hermine Smit   
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Afscheid Nanda Vlam  
  

Voor veel vrijwilligers in “Zuid” is Nanda Vlam niet onbekend. Ruim 20 jaar geleden kwam Nanda bij 
toeval als medewerkster bij het toenmalige Bezoekerscentrum de Zandwaaier terecht.  
Nanda was vóór haar natuurcarrière jarenlang als laborante bij de Keuringsdienst van Waren 
werkzaam geweest. Op het laboratorium deed zij voornamelijk onderzoek naar de kwaliteit van 

voedingswaren. Monsters die de keurmeesters verzamelden in 
de regio Haarlem, werden door haar onderzocht. Dit gebeurde 
bij allerlei instanties waar voedsel werd gefabriceerd, bewerkt 
of verkocht.     
Drie maanden onbetaald verlof stelden haar in staat om in 
Israël te werken in een kibboets. Dat beviel eigenlijk zo goed 
dat zij besloot om twee jaar over de wereld te trekken en die 
reis bracht haar naar Bangkok, Australië, Nieuw-Zeeland en via 
Hongkong naar Beijing. Om met de Trans Siberië Express via 
Zwitserland weer in Warmenhuizen neer te strijken. Na 
thuiskomst weer het laboratorium in, bij Pharmachemie, waar 
zij na dertien jaar tot het besef kwam dat er vast nog wel iets 
anders op de wereld te doen was.  
Zij volgde de Crejat  opleiding en daarna de cursus ‘Begeleider 
in het natuuronderwijs’, georganiseerd door Hetty van Halder 
samen met zes NME centra en ging als vrijwilliger aan de slag 
bij Thijsse’s Hof.   
Tevens volgde ze een IVN natuurgidsenopleiding en werd 
daarna schoolgids voor het NPZK. Na ongeveer één jaar kwam 

er een vacature voor een medewerker bij de Zandwaaier. Nanda ging op gesprek en diezelfde 
middag werd haar al een contract aangeboden. Nederland verloor een laborante, maar werd een zeer 
enthousiaste en bevlogen medewerkster van een 
bezoekerscentrum rijker.  
Met name de coördinatie van vrijwilligers voor allerlei 
werkzaamheden pakte ze met beide handen aan en 
de resultaten zijn voor velen zichtbaar. Veel 
vrijwilligers wist zij te “strikken” en mede daardoor is er 
nu zo’n groot aanbod van allerlei activiteiten in het 
NPZK. Natuurdagen en niet te vergeten de “Duin 
Survival” dag zouden er zonder haar niet aflatende 
inzet waarschijnlijk niet in deze vorm zijn geweest.  
Het leukste vond Nanda het werken met mensen: 
collega’s, vrijwilligers en bezoekers. Minder leuk was 
het om roosters te maken en baliestudenten te 
werven. Dat leverde nogal eens wat ergernis op.  
Nu komt op 1 april een einde aan de aanwezigheid 
van Nanda in het bezoekerscentrum. Ze was altijd 
bereikbaar en een steun en toeverlaat voor velen. 
Goed gemutst en enthousiast. De komende jaren gaat 
ze samen met haar partner Piet haar reislust verder 
vormgeven.  
Nanda, ik weet dat ik namens velen spreek als ik jullie 
heel veel plezier wens bij al jullie trips met de camper. Wij gaan je heel erg missen en een warm dank 
je wel is heel erg op zijn plaats!  
 

Jan Jaap Moerkerk   
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Even Voorstellen..... Fabienne van der Vis  
 

  
Hallo allemaal, Leuk dat ik me even aan jullie mag 
voorstellen. Ik ben Fabienne van der Vis en zal vanaf 1 
april aanstaande het team van Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen versterken. Ik ga het plekje van Nanda, 
die vervroegd met pensioen gaat, overnemen.  
  
Inmiddels werk ik ruim 16 jaar voor PWN als 
managementassistent, door de tijd heen voor diverse 
afdelingen en managers. En nu maak ik de overstap naar 
het bezoekerscentrum. Ik heb ontzettend veel zin in mijn 
nieuwe functie en kijk ernaar uit om met jullie kennis te 
maken en samen te werken!  
  
Tot gauw!  
  
Hartelijke groet, Fabienne  
  

 

Even voorstellen…. Hans Spaans  
  
 Hallo allemaal!   
  
Mijn naam is Hans Spaans. Ik ben inmiddels al 13 jaar werkzaam bij PWN. Op 28 februari jl. ben ik, 
als onderdeel van mijn re-integratie gestart bij de sector Natuur 
en Beleving als vervanger van Marianne Snabilie, de 
vrijwilligerscoördinator. De werkzaamheden van de 
vrijwilligerscoördinator gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe 
functie: senior medewerker business support natuur. Aan deze 
functie worden nog andere werkzaamheden als BOA-
aangelegenheden en crisisbeheersing toegevoegd. Het is de 
bedoeling dat ik na mijn re-integratie op deze functie geplaatst 
ga worden.   
  
Dan verder over mijzelf: ik ben 51 jaar oud en al 12 jaar gelukkig 
getrouwd met Kim. We hebben twee kinderen, Pam, onze 
dochter van 14 en Siem, onze zoon van 9. We wonen in Den 
Helder. Mijn grootste hobby’s zijn sport (voetbal, wielrennen, 
padel) en muziek. Ik bezoek regelmatig concerten en festivals. 
Tevens zit ik in een bandje, we spelen akoestische muziek van 
o.a. Neil Young, The Stones, Pink Floyd & Creedence 
Clearwater Revival. Helaas zijn we door de Coronaperiode wat 
minder actief geweest de laatste twee jaar.   
Als Jutter (zo worden inwoners van Den Helder genoemd) zijn 
het strand, de duinen en het bos bekend terrein voor mij. Tijdens mijn re-integratie heb ik 
kennisgemaakt met het vrijwilligerswerk bij PWN. Op een aantal woensdagen heb ik meegedraaid 
met de groep Overveen, onder begeleiding van Wessel van NRO. Ik heb ervaren dat er hard gewerkt 
werd maar daarnaast konden we elkaar tijdens het werk en de pauzes wat beter leren kennen. Ik heb 
een heerlijke tijd gehad in de natuur en  
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het samenwerken met de vrijwilligers als zeer waardevol ervaren. Het heeft me zonder twijfel een 
zetje in de goede richting gegeven bij mijn herstel. Bedankt daarvoor Wessel, Rob, Cees, Teun, 
André, Cock, Gerrit, Leonard, Ernst en alle anderen fijne mensen die ik op de woensdagen heb leren 
kennen! PWN mag trots zijn op haar vrijwilligers.  
Toen ik in november vorig jaar dan ook hoorde dat bovengenoemde functie vacant was, besloot ik 
direct te solliciteren. De rest is geschiedenis. Ik hoop jullie in de nabije toekomst een keer te 
ontmoeten op een van de vrijwilligersdagen/avonden of tijdens jullie werkzaamheden in het duin.  
 
Hans Spaans  
 

               We werken veilig of we werken niet!  

Weeralarm code oranje/rood  

Naar aanleiding van de stormen in februari is besloten om onderstaande regel toe te voegen bij de 
vergunningen:  
“Bij code oranje/rood en storm 9 – 10 Bft worden evenementen en activiteiten afgeblazen. Dit geldt 
voor PWN en voor door externe georganiseerde evenementen/activiteiten.   
U heeft ook uw eigen verantwoordelijkheid en verwacht wordt dat u op de hoogte bent van een 
alarmcode afgegeven door het KNMI.”  

Werk veilig bij 5x JA!  
Begin maart hebben de medewerkers van de sector Natuur & Beleving een veiligheidsronde gelopen 
bij diverse natuurprojecten (Vlotter, aanpassing Hoeptuin), werkschuur van team Onderhoud (NRO) 
en in De Hoep. Dat leverde leuke gespreksstof op en het was grappig om te merken dat iedereen 
anders naar veiligheid kijkt. Er is ook materiaal verspreid onder de aanwezigen, dat eigenlijk ook zeer 
toepasselijk is voor de vrijwilligers. Onderstaande informatie wilde ik je daarom niet onthouden….    
  

Ellen Roosloot 
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Nieuws van de bezoekerscentra  

  
Bezoekerscentrum De Schaapskooi - Bergen  
Heugelijk nieuws! We zijn alweer een tijdje geleden opgestart met ons kleine bezoekerscentrum in 
Bergen; De Schaapskooi. En nu is het dan ook mogelijk om de populaire tochten met een rugtasje 
vanaf deze locatie te doen. Wil je met je klas of gezin een leuke en laagdrempelige activiteit in de 
natuur doen? Huur dan de Kaboutertocht (4-6 jaar) of de Hulpboswachter (8-13 jaar) voor €8 per 
tasje. Per tasje kunnen er vier kinderen meedoen en de toegang tot het duingebied is bij de prijs 
inbegrepen. Deze activiteit wordt altijd zelfstandig gedaan, dus met één begeleider per groepje kun je 
al op pad!   
  
Voor volwassenen en kinderen vanaf een jaar of acht is een toffe Fototocht bij De Schaapskooi 
uitgezet. Bij deze activiteit loop je een route die niet is aangegeven met bordjes maar die je naar 
aanleiding van foto’s moet bepalen. Onderweg beantwoord je vragen en geniet je van de prachtige 
omgeving van Bergen. Wil je een activiteit reserveren bij Bezoekerscentrum De Schaapskooi of meer 
informatie? Stuur een mailtje naar deschaapskooi@pwn.nl of kijk op www.pwn.nl/eropuit voor alle 
activiteiten.  
  

 
Bezoekerscentrum De Hoep – Castricum  
Bij De Hoep worden grote stappen gezet. Niet alleen het voorplein wordt helemaal opgeknapt en veel 
gezelliger, ook de toiletten zijn een nieuwe beleving te noemen! Zitten we nu even met wat stof, tegen 
de tijd dat je dit leest is het waarschijnlijk al bijna klaar.   
  
Ook in De Hoep zijn de Kaboutertocht en de Hulpboswachter geheel vernieuwd en aan de Engelse 
en Duitse vertalingen wordt de laatste hand gelegd. Internationaal gezelschap? Geen probleem dus! 
Neem contact op met De Hoep via dehoep@pwn.nl om te reserveren of je vraag te stellen. We 
organiseren regelmatig excursies, lezingen of vakantieactiviteiten. Zo weten we bijvoorbeeld al dat er 
op 6 en 7 mei de lezing De Reis van De Nachtwacht gegeven wordt in De Hoep, en rond Nationale 
Zaaidag in april gaan we bloembommen maken! Kijk dus regelmatig op onze website. Alles wordt 
bekend gemaakt via www.pwn.nl/eropuit.   
  
 
 

mailto:deschaapskooi@pwn.nl
http://www.pwn.nl/eropuit
mailto:dehoep@pwn.nl
http://www.pwn.nl/eropuit
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Tentoonstelling  
Bij de nieuwe tentoonstelling over amfibieën kun je al terecht. Je ziet ze in de zomer aan de 
waterkant, maar waar zijn amfibieën de rest van het jaar? Hoe gaat het met ze in het Noordhollands 
Duinreservaat? En waarom willen we ze graag beschermen? Leer nu alles over de amfibieën die bij 
ons in het duin leven in de nieuwe tentoonstelling in De Hoep. En thuis kun je gewoon verder spelen 
met de prijsvraag en het speciaal ontworpen kikker-bord in de tentoonstellingsflyer!  
  
Tot ziens in onze bezoekerscentra!   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een bijzondere viool tussen de vele viooltjes  
  
Het Zandviooltje Viola rupestris is een bijzonder viooltje tussen de vele andere soorten duin-
bewonende viooltjes. De soort komt vrijwel uitsluitend voor in de duinen tussen Bergen en 
Wassenaar. Het plantje is zus zeldzaam en staat als bedreigd op de Nederlandse rode lijst. Het NHD 
vormt het bolwerk voor deze soort. Daarom is het voor PWN dan ook een primaire aandachtsoort. 
Immers, als wij onze duinen niet optimaal beheren voor deze soort zou het plantje nog verder 
afnemen en wordt zij nog verder bedreigd in haar voortbestaan.  
Zandviooltjes groeien op kalkrijk droog zand. Het is een overblijvende plant met kleine rozetjes met 
schoppenvormige blaadjes met een iets blauwgroene tint. De blauw violette bloementjes verschijnen 
in de violentijd, dat is ruwweg vanaf half april tot en met begin mei. Het liefst krijgt het plantje zo nu en 
dan nieuwe aanvoer van kalkrijk zand in de vorm van lichte overstuiving over haar rozetjes. De soort 
verdraagt niet veel betreding en komt daardoor niet in het zeedorpenlandschap voor. Toch kiest PWN 
ervoor om de huidige groeiplaatsen te begrazen waarbij de hoeven van het vee de grond wel degelijk 
betreden. De soort wordt namelijk bedreigd door verzuring, verruiging en vergrassing van onze 
duingraslanden, de inmiddels bekende stikstofdepositie. Door duingraslanden te begrazen ontstaan 
er weer zandplekjes waar viooltjes kunnen kiemen en houdt het vee de grasmat kort. Door middel van 
stuifkuiltjes en kerven in de zeereep zetten we de dynamiek van het duinlandschap weer aan 
waardoor het duingrasland wordt overstoven met kalkrijk zand. Door de begrazing wordt de grasmat 
niet te ruig en kan het lage plantje net boven het afgegraasde gras komen met haar blauwe 
bloemetjes. 
De ideale begrazer voor zandviooltjes zijn konijnen maar hier zit nog te weinig herstel in voor dit 
kwetsbare plantje en daarom de keuze voor andere begrazers.  
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Doordat het Zandviooltje zo 
bijzonder is en PWN een 
grote verantwoordelijkheid 
heeft voor deze soort is de 
soort opgenomen in het KPI 
“Kritieke Prestatie Indicator” 
monitoringssysteem. Dat wil 
zeggen dat ieder voorjaar een 
aantal groeiplaatsen wordt 
bezocht en de plantjes 
zorgvuldig worden geteld 
door vrijwilligers en de 
boswachters. Uiteraard doen 
we dat in de bloeitijd omdat 
het kleine plantje daarbuiten 
nauwelijks opvalt.   
Het viooltje zelf is in trek bij 
twee duinbewonende 
dagvlinders namelijk de 
Duinparelmoervlinder en de 
Kleine parelmoervlinder Deze 
vlinders zetten hun eitjes af 

op diverse soorten viooltjes en    
 
zo dient het plantje ook nog als waardplant. Dat alles maakt dit viooltje bijzonder, bijzonder in haar 
voorkomen maar ook zeker bijzonder in haar eisen.  
 

Luc Knijnsberg,  
Boswachter NHD  
 

  

Lentekriebels  

Witte wolken in februari  
 
Ik kom net uit Caprera vandaan. Een prachtig binnenduinbos, waar je je hond los mag laten lopen en 
waar geregeld theatervoorstellingen worden gehouden. Een leuke combinatie, die je in het Brouwers 
Kolkpark, Koningshof en het Bloemendaalse Bos niet hebt, Elswout daargelaten. De 
binnenduinbossen in Bloemendaal en Overveen zijn elk jaargetijde mooi, maar nu het iets minder 
koud is worden de sneeuwklokjes massaal uit de grond gestampt. Het is zo’n prachtig gezicht om die 
wolken witte bloemetjes te zien in het verder nog kale bos. Je ziet zo duidelijk de kale bomen 
afsteken tegen het witte bloementapijt. Het is ook net of het bos veel groter lijkt dan het is of groter is 
dan het lijkt, het is maar hoe je het bekijkt. Wellicht is het opkomen van de eerste sneeuwklokjes voor 
het bos een teken dat alles weer mag groeien, dat het tijd is om nieuw blad aan te maken en de lente 
te vieren, want als je heel goed kijkt zie je hier en daar al knoppen aan de bomen zitten en wat groen 
blad ontluiken. Het geeft weer hoop na een lange winterperiode, de lente komt eraan!  
 

Wie het kleine niet eert…  
Natuurlijk, de grote grazers in de duinen zijn geweldig om te zien: de herten, de Konik paarden, de 
Schotse Hooglanders, de wisenten en niet te vergeten de schapen. Vooral als je een hele kudde ziet 
lopen of grazen in de duinen is dat een spectaculair gezicht. We weten allemaal, dat als we gaan 
wandelen in de duinen er slechts een kleine kans bestaat om dit te zien. Daarom is het zo bijzonder 
om mee te maken, maken we foto’s van de dieren en willen die met iedereen delen.   
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Foto: Hermine Smit: ook sneeuwklokjes onder de bomen bij Marquette  

 
Waar ik vandaag over wil vertellen is het kleine gebaar van de natuur, iets dat er wel heel vaak is en 
dat je heel vaak kunt zien, als je maar goed genoeg kijkt: de parels van de natuur. Ik heb het dan over 
de wonderlijke parels gemaakt van regendruppels. De druppels die na een regenbui in het gras of 
aan de dunne takjes van struiken en bomen blijven hangen en waar het licht zo prachtig doorheen 
schijnt. Sta eens een paar minuten stil bij een struik of boom en zie al die pareltjes aan de takken 
hangen. Kijk hoe elke druppel het licht vangt en de omgeving weerkaatst of juist nog licht vangt als 
wolken de lucht donkerder maken. Het is prachtig! Het zijn net minikerstlichtjes in de boom, maar dan 
zonder elektrisch snoer. Hoe duurzaam wil je het hebben? Ze zijn perfect verdeeld over de takken en 
elke afzonderlijke druppel vangt het licht. Als je van positie verandert, wordt het licht weer op een 
andere manier weerkaatst. Dit spel van licht en water verwondert mij telkens weer en vervult mij met 
grote blijdschap, zelfs tijdens een regenbui!   
 

Astrid Hoenderdos,  
Medewerkster Bezoekerscentrum Kennemerduinen  
 

Bomen: leefbaar of niet  

 
Kap van bomen is een heikel onderwerp. Aan de ene kant is dat heel goed te begrijpen, maar soms is 
kap de enige (veilige) oplossing. In gebieden van PWN worden met enige regelmaat controleronden 
gelopen om te bepalen of bomen nog levensvatbaar zijn of inmiddels zo in kwaliteit achteruit zijn 
gegaan dat ze een gevaar voor de omgeving zijn geworden. De situatie om te beoordelen of een 
boom moet verdwijnen of niet, hangt natuurlijk sterk af van de plaats waar de boom staat.  
Het zal duidelijk zijn dat een boom die in een bos staat  waar geen wandel- en/of fietspaden in de 
buurt zijn om een hele andere manier van beoordeling vraagt dan een boom middenin een park of 
langs de rand van een pad. 
 



 
 

Page 9 of 29 
 

 
 

 
 
 
In het eerste geval zal de keus al heel gauw vallen op het lekker laten staan van de boom en zien hoe 
de boom aan een natuurlijk einde komt. Deze bomen worden ook niet meegenomen in de 
controlerondes.   
 
Op minder drukke plekken langs wandelpaden worden de bomen één keer per drie jaar 
gecontroleerd, terwijl op drukke plaatsen één keer per jaar naar de bomen wordt gekeken. De 
controles worden vaak in september gedaan als er nog blad aan de boom is maar er wel al 
paddenstoelen te zien zijn. In zowel het NHD als het NPZK hebben PWN-boswachters een VTA-
opleiding genoten. De afkorting staat voor Virtual Tree Assessment.    

                                                                                            
  

Met de kennis die ze daar hebben opgedaan zijn zij in 
staat om een gedegen beoordeling te kunnen maken 
over de vitaliteit van boom.   
Een boom die, met name op de stam, voorzien is van een 
aantal paddenstoelen is zelfs voor een niet-opgeleid 

persoon herkenbaar als minder vitaal maar er zijn natuurlijk veel meer criteria waarop beoordeeld 
wordt.                                                                    
Schade aan de bast is vaak ook een veeg teken, al wil dat ook nog niet altijd betekenen dat het einde 
van de boom in zicht is. Vaak is de boom in staat die schade zelf te herstellen. Een boom kan voor 
70% hol zijn en toch nog zijn oorspronkelijke stevigheid behouden. Hoeveel dode takken zitten er in 
de kruin en hoe dik zijn die takken? Soms worden alleen die 
dode takken eruit gezaagd.  

  
Bomen met 
bastschade, 
insectenvraat, 
holtes of 
plakoksels 
worden extra in 
de gaten 
gehouden.  
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In het boek “stadsbomen vademecum” kan worden opgezocht welke ziekte, schimmel of aantasting 
het betreft. Hiermee kan worden beoordeeld wat de gevolgen kunnen zijn voor de boom.   
  
Daarnaast moet goed worden gekeken met wat voor soort bomen men te maken heeft. Een populier 
heeft veel zwakker hout dan bijvoorbeeld een eik of een beuk. Populieren staan er soms voor het oog 
nog vitaal bij, maar in de kern van de stam heeft het noodlot al toegeslagen en wordt de stam van 
binnenuit uitgehold. Een minder vitale eik of beuk kan je veel langer laten staan omdat het hout veel 
harder is.  
Men kijkt ook naar de stand van de boom. Mocht die gaan vallen en is de stand zodanig dat vallen 
geen schade zal veroorzaken, dan zal die boom niet om worden gezaagd. Een minder vitale boom 

verwijderen om een “buurboom” meer licht te 
geven kan ook een criterium zijn om tot kap over 
te gaan.    
 
Een mooi voorbeeld zijn de dode eiken die bij ‘t 
Wed in Overveen staan. Toen deze in het 
midden van de jaren 50 van de vorige eeuw 
werd gegraven is een aantal eiken voor een 
groot deel overstoven en hebben daarom het 
loodje gelegd. Toch is er vandaag de dag nog 
niets met die stammen aan de hand en staan ze 
daar ook dood nog heel mooi en sterk te zijn.  
De boswachters die in het NPZK de controles 
uitvoeren zijn Annemieke van Zuijlen en Joeri 
Uilenreef en in het NHD doen René van der Aar, 
Luc Knijnsberg en Paul van der Linden dit.   
Dank aan Annemieke van Zuijlen voor de 
informatie en voorbeelden.   
 

Jan Jaap Moerkerk    
  
  
 

 

 

 

Dudley, Eunice en Franklin  

  
Drie forse stormen raasden half februari korte tijd over Nederland. 
Met veel schade tot gevolg. Ook in de door ons beheerde 
gebieden…..   
  
Met name voor storm Eunice zette iedereen zich schrap. 
Bezoekers aan het duingebied werden opgeroepen thuis te blijven 
en de medewerkers van sector Drinkwater volgden nauwgezet of 
omgevallen bomen impact hadden op ons leidingnetwerk. Vanaf 
vrijdagmiddag 18 februari ging het los: onze provincie werd flink 
getroffen door storm Eunice.  
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Juist op zo’n moment zie je de flexibiliteit en 
inzet van de medewerkers van PWN. 
Drinkwater zette alles op alles om de 
levering van drinkwater zeker te stellen. 
Boswachters bewaakten de veiligheid in het 
duingebied. En de collega’s van het Klant 
Contact Centrum (KCC) hebben letterlijk 
dag en nacht onze klanten te woord 
gestaan. Verspreid over Noord-Holland 
leverde de storm op vrijdagavond, zaterdag 
en ook nog op zondag meer dan twintig 
storingen op door ontwortelde bomen. In de 
meeste gevallen waren we in staat de 

waterdruk op peil te houden.   
 
Tijdens en na de storm (met wel veiligheid op 1 voor onze medewerkers!) zijn er in totaal ruim 12 
ploegen van monteurs van PWN en van onze aannemers aan de slag gegaan om de problemen te 
verhelpen. Vanuit Velserbroek werd razendsnel geschakeld tussen KCC, de A-mannen en monteurs. 
In de duinen zijn de boswachters samen met de collega’s van het onderhoudsteam direct aan de slag 
gegaan om omgewaaide bomen weg te halen en de situatie weer veilig te maken. Iedereen draaide 
overuren.  
Op enkele huishoudens na (deze zijn 
naar tevredenheid met waterflessen 
geholpen) hebben we ervoor kunnen 
zorgen dat iedereen water heeft 
gehouden. Dat alles werd gecoördineerd 
vanuit een goed draaiend Operationeel 
Team (OT).  
  
Gert Jan Vreken,  
Senior adviseur Communicatie     
                                                                       Bomen verwijderen van het tracé.  
 

En zo zagen de door ons beheerde gebieden er na de storm uit:  
 

 
foto: Imreël van der Sloot  
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Foto’s: Imreël van der Sloot  
  
  
  
 
 

 
 
 
Kattendel – Storm,   
foto: Imreël van der Sloot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Hermine Smit  
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Strandafslag Heemskerk, Foto Hermine Smit  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeldproject de Vlotter  
  

Bij PWN zijn we hartstikke proactief als we problemen zien ontstaan. Dat is top; we hebben de 
expertise en slagkracht in huis. Alleen: het komt nog weleens voor dat wíj de oplossing al 
hebben, maar dat de omgeving die oplossing dan als een probleem ervaart. En dat de 
omgeving ook helemaal niet blijkt te weten welk probleem we eigenlijk aan het oplossen zijn. 
Dan is het niet gek dat er weerstand komt. Dat het ook anders kan, hebben we laten zien bij de 
herontwikkeling van de binnenduinrand ‘de Vlotter’ in Heemskerk. Daar hebben we de 
omgeving vanaf het begin bij betrokken. En dan gaat het – meestal - wél soepel.  
Mensen die vlak bij de duinen wonen, zijn net zoals wij. In onze eigen leefomgeving zijn we ook 
kritisch als er wordt ingegrepen en willen we óók gehoord worden. Ik in elk geval wel. Als er bij mij in 
de straat bomen gekapt worden, een trapveldje wordt aangelegd of wat dan ook, vraag ik me ook af: 
ben ik het hier wel mee eens? Vind ik dat dit toegevoegde waarde heeft voor mijn woongenot? En ik 
ga misschien ook wel de gemeente bellen: wat gebeurt hier? Waarom? Hebben jullie hier een 
vergunning voor?  
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Daarom is het zo belangrijk om al in een vroeg stadium de verbinding te leggen met de omgeving. Bij 
de Vlotter hebben we dat gedaan. We hebben de gemeente, het hoogheemraadschap, bedrijven, en 
zeker ook de omwonenden – het grootste deel van de bezoekers - meegenomen in ons verhaal: in 
waar we tegenaan lopen en welke mogelijkheden we zagen om daar iets mee te doen.  
Want er speelt van alles wat niet direct zichtbaar is. In de duinen registreren we wateroverlast door 
toenemende neerslag, veel meer publiek, en in de verte ook nog effecten van zeespiegelstijging. 
Daarnaast de depositie van schadelijke stoffen zoals stikstof en PFAS. Dat zijn maatschappelijke 
problemen die niet ophouden bij het duin. De oorzaken daarvan zijn moeilijk weg te nemen. We 
kunnen niet zeggen: we gaan minder klimaat veranderen. Of bezoekers tegenhouden. Wat we wél 
kunnen doen, is het stukje binnenduinrand dat we hebben, omvormen naar een overgangsgebied 
tussen duinen en polderland. De duinen worden beter beschermd, en het achterland heeft minder 
wateroverlast.  
Bij de Vlotter zijn we ermee begonnen om dát duidelijk maken. PWN’ ers hebben omwonenden 
allereerst uitgenodigd op de locatie zelf en vervolgens bij alle stappen en plannen betrokken. Zo zijn 
er bezoekersavonden en online meetings geweest waar input geleverd kon worden: tracé van het 
voetpad, een brug, kan er nog een schapenweitje openblijven? Ze hebben echt meegedacht en wij 
hebben geluisterd. Ook de politiek is van meet af aan goed geïnformeerd en meegenomen. 
Burgemeester en wethouders van Heemskerk en omliggende gemeenten, de raad. Om dáár 
draagvlak te krijgen en te houden. En ook zíj hechten eraan dat we zaken in samenspraak met de 
omgeving realiseren. Ook intern is er flink afgestemd: Voor de zekerheid wordt er al rekening 
gehouden met een leidingtracé voor mogelijke drinkwaterdoeleinden en, in het kader van circulaire 
bedrijfsvoering, ijzerslib uit Andijk wordt ingezet om gebiedsvreemde stoffen te binden.  
Er is veel tijd en energie gestoken in het voortraject. Dat lijkt dure tijd maar die betaalt zich dubbel en 
dwars uit. Het levert nu tijdwinst op in het proces omdat er draagvlak is. Het levert ons een beter 
imago op: we doen het samen met de omgeving waardoor de omgeving niet alleen bekend raakt met 
het probleem maar ook zich kan vinden in de oplossing.  En het levert straks natuurlijk ook een 
prachtig natuur- en recreatiegebied op met veel biodiversiteit, met schone grond, en met de 
mogelijkheid om water op te vangen in plaats van uitstroom in het achterland. Terwijl dit project 
zonder de verbinding met de omgeving misschien wel nooit van de grond zou zijn gekomen.  
 

Sjakel van Wesemael,  
Sectordirecteur natuur & Beleving  
 

Nogmaals: nieuwe natuur De Vlotter in de schijnwerpers  

  
  
De kranen en grote 
machines die de afgelopen 
tijd bezig waren op De 
Vlotter zijn verdwenen en de 
rust keert langzaam terug. 
De oplevering is op 15 maart 
geweest, net voor de start 
van het broedseizoen. De 
werkzaamheden op de 
Vlotter, ten noorden van 
Heemskerk, trokken de 
afgelopen tijd de aandacht 
van omwonenden, 
recreanten en de media, 
waaronder Dagblad Trouw. 
Het Trouw-artikel lees je 
hier.   
 
 

 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-giftige-bollengrond-naar-bloemrijke-duinvallei-bij-heemskerk-verrijst-bijzondere-natuur~b635b804/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-giftige-bollengrond-naar-bloemrijke-duinvallei-bij-heemskerk-verrijst-bijzondere-natuur~b635b804/
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PWN werkt sinds eind 2021 aan het omzetten van het oude agrarische gebied in natuur met 
recreatiemogelijkheden.  
Inspelen op klimaatverandering  
PWN brengt het gebied weer tot leven door het dempen van alle agrarische watergangen en het 
inrichten van een vochtige duinvallei. Door deze aanpassingen wordt de zoetwatervoorraad onder de 
duinen beter beschermd en ook vergroot. We spelen in op klimaatverandering; door het vasthouden 
van duinwater vergroten we de zoetwaterbel. Daarnaast verplaatsen we de recreatie naar het oosten 
en bergen clusterbuien waardoor we overlast voor omwonenden voorkomen.  
De voormalige elzenhagen en de schaapskudde worden teruggebracht in het landschap. De schapen 
zorgen dat de natuur openblijft en dat er ruimte blijft voor bloeiende kruiden. Nectar uit de kruiden is 
belangrijk voor insecten en vogels die daar direct van profiteren.  
Projectleider Niels Hogeweg: “Als de inrichting straks klaar is, gaan we in september aan de slag met 
de volgende stap. We halen hooi uit de duinen om daarmee het gebied te enten met de juiste planten 
en schimmels. Dan begint het echte werk voor ons met het beheren van het gebied en de 
ontwikkeling naar het gewenste beeld. De reacties van alle mensen die zijn komen kijken en die we 
spreken zijn nu al heel positief. Dat geeft natuurlijk een extra trots gevoel.”  
Betrokkenheid   
De omwonenden en de gemeente zijn van meet af aan betrokken bij het project. Omwonenden 
werden onder andere uitgenodigd op de locatie zelf en zijn bij alle stappen en plannen betrokken. 
Elders in de Nieuwsbrief vind je het artikel van Sjakel waarin je kunt lezen over de positieve 
uitwerking van deze aanpak.   
 

Janneke van Beusekom,   
Medewerker MC Services  
  

Fotocollage van werkzaamheden in De Vlotter 
 
Provincie Noord-Holland betaalt van harte mee aan project De Vlotter in Heemskerk. De 
werkzaamheden startten in november 2021 en worden dit voorjaar afgerond. Redactielid Hermine 
Smit trok in februari het gebied in om de werkzaamheden met eigen ogen te aanschouwen. Hieronder 
een korte foto impressie van haar hand. 
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De trek van de Big (little) Five in Kennemerland  

   

De belangrijkste soorten van de amfibieëntrek 
in Kennemerland zijn gewone pad, bruine- en 
groene kikker, rugstreeppad en de kleine 
watersalamander. Ondanks voorzieningen 
zoals geleidingswanden en tunnels onder 
wegen door weten grote aantallen amfibieën 
deze te omzeilen. Het grote gevaar in 
Kennemerland betreft het drukke en razende 
verkeer over wegen die de trekroute naar en 
van de voortplantingswateren dwars 
doorsnijden. 295 vrijwilligers in 15 
paddenwerkgroepen wisten in 2021 handmatig 
in totaal 16742 amfibieën veilig te verplaatsen 
zodat deze vervolgens de grote trek naar de 
voortplantingswateren voort konden zetten. En 
dan te bedenken dat de trek ook doorgaat 
nadat de vrijwilligers in de loop van de avond 
hun activiteiten stoppen. Ook dan gaan er grote 
aantallen door de tunnels. Al met al gaat het 

dus om enorme aantallen amfibieën.   
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In Zuid-Kennemerland, het zonnige zuiden dus, begint de trek jaarlijks 1 á 2 weken eerder dan in 
Noord-Kennemerland. Vermoedelijk doordat de treklocaties meer in een verstedelijkte omgeving 
liggen waar het dan al snel een paar graadjes warmer kan zijn.   
 
De trek in 2021 verliep in tweeën. In maart en begin april was er een eerste golf en werden al een 
deel van het kikkerdril en de paddensnoeren in de voortplantingswateren afgezet. De tweede helft 
van april kenmerkte zich door koude nachten en/of veel wind. De trek viel daardoor nagenoeg 
helemaal stil. Veel amfibieën bleven 
wekenlang geduldig in de bosrand 
wachten totdat de 
weersomstandigheden voor de trek 
zich weer optimaliseerden. Zeer laat 
en daarom vrij uitzonderlijk volgde 
een tweede grote trek tussen 6 - 12 
mei. In de voortplantingswateren 
werden weer hoeveelheden dril en 
snoeren gesignaleerd terwijl de 
kikkervisjes van de eerste golf er 
onderdoor zwommen.   
Al met al is er al vele jaren een 
gestage afname te zien van met 
name de gewone pad. Deze dieren 
zijn namelijk een stuk trager dan 
kikkers en daardoor ook 
kwetsbaarder. Kikkers zijn sneller en springen makkelijker 
over barrières heen. De aantallen van kikkers en salamanders zijn de laatste jaren vrij stabiel. De 
rugstreeppad heeft wat andere leefgewoontes en wordt daarom in zeer lage aantallen aangetroffen 
door de vrijwilligers, maar bij deze soort is al een paar jaar een lichte stijging in aantallen te 
bespeuren  
In 2022 vindt in een aantal tunnels onder provinciale wegen in Noord-Kennemerland een pilot plaats 
met een cameraopstelling. De Provincie is opdrachtgever in deze en door PWN wordt deskundigheid 
en een financiële bijdrage geleverd. Het doel van de pilot is om aantallen amfibieën te tellen en 
soorten amfibieën te herkennen. Daarnaast zijn we ook benieuwd welke andere (doel)soorten zoals 
muizen, egels en marterachtigen gebruik maken van de tunnels onder de weg door.    
Om iets te kunnen zeggen over de levensvatbaarheid van populaties amfibieën is het van groot 
belang dat voldoende jonge amfibieën: juvenieltjes tijdens de trek naar het leefgebied (het 
natuurterrein) de tunnels weten te vinden. Daarom wordt met de cameraopstelling vanaf begin juli 
onderzocht of deze juvenieltjes van amper 1 cm groot zijn waar te nemen en te tellen. (inter)Nationaal 
gezien is daar namelijk nauwelijks of niets over bekend. De verwachtingen zijn hoog gespannen daar 
eerdere proefopnames hebben aangetoond dat pissebedden scherp waargenomen waren.  
In mijn eigen rol bij de amfibieëntrek in Kennemerland valt mij de enorme gedrevenheid van de 
coördinatoren van de paddenwerkgroepen op. Ieder jaar weten ze de bezetting met vrijwilligers weer 
rond te krijgen. Via de whatsapp-groep amfibieën houden de coördinatoren elkaar op de hoogte en 
werken berichten over de actuele trek inspirerend voor elkaar. Daarnaast blijft de samenwerking van 
coördinatoren van paddenwerkgroepen, PWN en Landschap Noord-Holland met Provincie en 
gemeenten als wegenbeheerders, van groot belang.  
 

Jan van Mourik,  
Coördinerende rol m.b.t. de amfibieëntrek in Kennemerland  
  
PS: De diverse paddenwerkgroepen kunnen altijd versterking gebruiken in de vorm van vrijwilligers 
voor het overzetten van amfibieën of als coördinator van de vrijwilligers in Bloemendaal . 
Kijk voor de vacatures op www.pwn.nl/vrijwilligers    
 

 

https://pwnkia.sharepoint.com/:w:/r/sites/NR_NieuwsbriefVrijwilligers/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B399257B9-99B2-4FA4-90DC-C396D0C9F130%7D&file=63.09Vacature%20vrijwilligers%20paddentrek%20Kennemerland..docx&action=default&mobileredirect=true
https://pwnkia.sharepoint.com/sites/NR_NieuwsbriefVrijwilligers/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FNR%5FNieuwsbriefVrijwilligers%2FGedeelde%20%20documenten%2F63%20%2D%20Voorjaar%2F63%2E10%20Vacature%20vrijwilliger%20co%C3%B6rdinator%20paddenwerkgroep%20Bloemendaal%2Epdf&parent=%2Fsites%2FNR%5FNieuwsbriefVrijwilligers%2FGedeelde%20%20documenten%2F63%20%2D%20Voorjaar
http://www.pwn.nl/vrijwilligers
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De Natuurlijke voedselketen 
 

Het heeft even geduurd voordat ‘de mens’ is gaan nadenken over hergebruik van allerlei materialen. 
Ook vandaag de dag moeten we tot onze schaamte constateren dat er nog een lange weg te gaan is. 

En hoewel er op dit gebied heel veel positiefs is te 
melden, bestaat de mogelijkheid dat de goede 
initiatieven al snel van tafel worden geveegd als het 
(economisch) even minder goed uitkomt. Met als 
gevolg dat we weer “vrolijk” meedoen waardoor we 
met name de natuur dwarszitten, terwijl we zoveel 
van die natuur kunnen leren. Bij hergebruik in de 
natuur denken we al gauw aan afgevallen bladeren, 
die tot compost worden omgezet, omgevallen bomen 
die tegenwoordig gelukkig in het bos mogen blijven 
liggen en dode dieren die weer door andere wezens 
worden opgeruimd.   

Recycling houdt natuurlijk veel meer in. Als recycling zou inhouden dat er een einde aan de 
voedselketen zou bestaan, dan waren we slecht af. De voedselketen is een constante cirkel- 
beweging in alle geledingen van de natuur.  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dode Hooglander hierboven dient zoals het plaatje Lijkenpikkers! laat zien vele doelen. Nadat zo’n 
beetje alles van het beest is opgeruimd, zal de begroeiing op die plek ook veranderen doordat er 
extra voedingstoffen zijn vrijgekomen. Zo gaat het natuurlijk door de hele keten heen. Van superklein  
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tot heel groot. Een efficiënt gebruik van alle middelen is in de natuur ook veel beter geregeld dan bij 
de beschaafde mens. Als je zuinig omgaat met wat en wanneer je iets nodig hebt, maakt al heel wat 
uit.   
Als het even niet mee zit, schakelen flora en fauna een tandje lager. Ze gaan in winterslaap net zoals 
de wijngaardslak bijvoorbeeld ook in zomerslaap kan gaan in tijden van grote droogte. Twee zomers 
geleden, tijdens de langdurig droge periode, lieten de bomen midzomer hun bladeren al vallen. Het 
voorbereidende werk voor de winterperiode was in volle gang en dan je bladeren behouden kost je 
gewoon de kop. 

Er zijn vele voorbeelden van spaarzaamheid in de natuur te vinden: 
• Holle boomstammen: (her)gebruik huisvesting voor bijv. vleermuizen 
• Wijngaardslak (winterslaap en zomerslaap) 
• De boom die een tak afstoot die minder energie (cellulose) oplevert dan nodig heeft. 
• De spin die een beschadigd web herstelt door eerst het oude web weer in te nemen en daarna het 

nieuwe te maken (maken van webdraden kost veel energie) 
• Honingraten van bijen: de structuur van de honingraten garandeert maximale ruimte voor 

eieren/nectar-opslag bij minimaal materiaalverbruik (de was): wiskundig aangetoond. Het 
aanmaken van bijenwas kost relatief veel energie.  

• Alle dieren met gif gebruiken dit uiterst spaarzaam en alleen wanneer het nodig is. Waarom? Het 
aanmaken van gif is van levensbelang en kost veel energie. 

• Roofdieren jagen alleen als ze honger hebben: de jacht is nodig, maar kost ook veel energie. 
 

Recyclen in de mensenwereld Recyclen in de natuur 

Mensen maken producten van stoffen die in de 
natuur niet spontaan zouden ontstaan (bijv. rvs, 
plastic). Maken van die producten kost veel 
(fossiele) energie. Later recyclen kost ook weer 
veel (fossiele) energie. Hele proces draait wel, 
maar onttrekt feitelijk energie aan de aarde. 

Een ronde keten van levende organismen, die met 
niets anders bezig zijn dan zichzelf in leven houden 
en de soort in stand. Doordat de organismen ‘op 
elkaar aansluiten’ in die zin dat de een zijn dood 
voedsel verschaft voor de ander, werkt ieder 
organisme zonder het te weten mee aan het 
recycleproces. Er wordt geen energie aan de aarde 
onttrokken. Soort van natuurlijke perpetuum mobile. 

Als de mens in eenheid met de natuur zou leven (= 
uitsluitend levend van en gebruik makend van 
natuurlijke materialen), dan zou de menselijke 
recyclecyclus in principe net zo efficiënt zijn als de 
natuurlijke. 

 

 
De mens heeft de neiging energie te verspillen: 
• Laat soms het licht branden, ook al is er niemand in de kamer; 
• Laat soms de verwarming aanstaan, ook als er niemand (lang) thuis is; 
• Vindt het vaak belangrijker dat zijn auto dezelfde (of hogere) status uitstraalt, ook al is het een 

benzineslurper; 
• Gooit vaak voedsel (bereid of onbereid) weg. 
In de natuur wordt ieder levend organisme gedreven om zo energiezuinig mogelijk te leven en staat 
spaarzaamheid en/of hergebruik hoog in het vaandel 
 
Organismen 
De recyclecyclus bestaat uit levende organismen (planten, dieren, bacteriën) en (dode) anorganische 
voedingsstoffen. Van de levende organismen is met afstand dat deel dat we niet zien (de bacteriën) 
het grootst in omvang. De voedselketen is dus een veel omvattender proces dan het op het eerste 
gezicht lijkt en iedere schakel daarin is van levensbelang. 
 
Jan Jaap Moerkerk 
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Strandvondsten 

Begin dit jaar verschenen er vaak berichten in de 
media over massale aanspoelsels van zeesterren 
en schelpen op de Nederlandse stranden. Dit 
fenomeen doet zich voor bij aflandige wind, die een 
sterke onderstroom genereert richting de stranden. 
Dit gebeurt meestal tijdens de wintermaanden. Het 
koude zeewater zorgt ervoor dat met name 
zeesterren, die zich normaal gesproken met 
zuignappen vastklampen op de plek waar zij 
‘wonen’, wat zwakker zijn en zich minder goed 
kunnen vasthouden aan de voorwerpen in zee 
waaraan zij zich vastklampen. Gevolg: massa’s 
zeesterren, zeeklitten, allerlei schelpen en stukjes 
hout en turf spoelen aan. Een walhalla voor allerlei 
vogels! 

Natuurlijk proces 

Zoals hierboven al is vermeld, is het aanspoelen 
van grote aantallen levende tweekleppigen een 
normaal en natuurlijk verschijnsel. Het heeft in de 

meeste 
gevallen 
weinig 
of niets te maken met vervuiling, zuurstofloosheid of 
klimaatverandering. Onder invloed van de wind ontstaan 
golven en die brengen, zodra ze in de ondiepe kustzone 
komen, ook de zandbodem in beroering. De, ondiep in het 
zand levende, schelpdieren worden daardoor uit de 
bodem gewoeld. Zeker als het water koud is en ze minder 
actief zijn en/of als ze worden verrast, kunnen ze zich niet 
snel genoeg meer ingraven. Een landwaartse 
onderstroom transporteert ze dan naar het strand. Langs 
de Hollandse en Zeeuwse kust is dat gewoonlijk bij wind 
uit oostelijke richting: de bovenste waterlaag wordt dan 
landafwaarts 
geblazen maar de 
onderstroom gaat 
omgekeerd. Als er 
sprake is van grote 
aantallen tegelijk, 
spreken mensen 
soms van een 

vloedgolf (tsunami) aan materiaal en ontstaan 'invasies' op het 
strand; aanspoelingen van vooral één bepaalde soort. 

Opvallend is ook dat de dieren kakelvers waren en veel 
exemplaren zich nog probeerden in te graven. Hoewel dat 
sommigen lukte, was dit onverwachte zeebanket voor het 
grootste deel een festijn voor de meeuwen, scholeksters en 
andere gretige opportunisten.  
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Onder deze omstandigheden is het fijn om te gaan kijken wat er zo allemaal te vinden is. 

Jan Jaap Moerkerk 

 

De Zeven zusters zijn ruim twee jaar oud 

In het lentenummer van de Nieuwsbrief voor Vrijwilligers 2020 is 
een uitgebreid artikel verschenen over de kerven in de zeereep 
tussen Bakkum aan Zee en Egmond aan Zee. Tijd om terug te 
gaan en te kijken of de zussen al een beetje uit de kluiten 
gewassen zijn.  
Boswachter Natasja Nachbar heeft dit project in haar 
takenpakket en zij was zo vriendelijk om mij mee te nemen naar 
de “zusters”, die daar vol in de wind mooi liggen te zijn. 

Bij de meest zuidelijke kerf (zuster 1) stonden we vol in de wind 
en werden we redelijk gezandstraald. 

 

 

 

 

Boswachter Natasja Nachbar 
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Zo zag het gebied er twee jaar geleden uit en nu is de situatie zoals hieronder te zien. 

Het is minder spectaculair als in de Noord West Natuurkern in de Kennemerduinen, maar daar zijn de 
sleuven veel breder. 

Zuster twee ligt net even iets anders in de wind, dus daar was tijdens ons bezoek het zandtransport 
iets minder dan bij de grotere zus. 

 

Inmiddels is de kerf veel dieper uitgesleten dan twee jaar terug. 
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Normaliter wordt ieder jaar drie keer onderhoud aan de kerven 
gepleegd om restanten van met name helmgras steeds maar 
weer te verwijderen. De wortels van het helmgras zijn tot op 
een diepte van 6 meter aangetroffen. 

Dit jaar gaat men op proef geen drie, maar twee keer 
onderhoud plegen. Ik ben benieuwd naar het resultaat. 

 

  

 

Overigens wordt dit onderhoud machinaal gedaan, omdat 
handmatig onderhoud niet te doen is.  

 

Wat wind 
kan doen 
met zand 
wordt wel 
illustratief 

op de foto hiernaast.  

Aan de achterkant van dit stuk piepschuim ontstaat 
een nieuw duintje. De lichtere zandkorrels waaien 
over het object heen en vallen erachter neer. 

Dank aan Natasja voor haar tijd en de gegeven 
informatie. Het was een genoegen daar lekker door 
het duin te struinen! 

Jan Jaap Moerkerk  
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Ecoduct Duinpoort 
 
In 2018 werd de bouw van Ecoduct Duinpoort over de spoorlijn Overveen Zandvoort beëindigd. Op 
verschillende momenten is daar door de redactie van de Nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan 
besteed. Bovenop de constructie is een “leeflaag” aangebracht. Een laag duineigen zand, waarin veel 
zaden zaten, die voor een goede en stevige begroeiing op het ecoduct moesten zorgen.  

Op de twee andere Ecoducten Zeepoort en Zandpoort is dat prima gelukt en daar ligt inmiddels een 
stevige begroeide toplaag op, zoals op bovenstaande foto te zien is.   

 
De “leeflaag” op de Duinpoort had echter pech. Twee zeer droge zomers hebben bepaald niet 
meegewerkt om gunstige omstandigheden te creëren voor het laten slagen van de groei van de  
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bedekking. Alles bij elkaar was het resultaat een kale, en op veel plekken uitgestorven toplaag van 
het Ecoduct waar zelfs de onderlaag van keien al te zien was. Reden om in februari jl. 
herstelwerkzaamheden uit te voeren.  

Hiervoor is in het Kraansvlak een stuk duin afgeplagd, deze grond is vervolgens naar het Ecoduct 
getransporteerd en is daar uitgestort. 

 
Van deze plek naar de 
natuurbrug is 
hemelsbreed maar een 
klein stuk, maar door 
het ontbreken van een 
begaanbaar pad moest 
een flinke omweg 
worden gemaakt. 
Vanuit het Kraansvlak, 
via het Middenduin 
(dat door SBB wordt 
beheerd) naar de 
Vissersduinen en via 

het fietspad naar het Ecoduct. Door de rijtijd bleef het aantal ritjes per dag beperkt tot 8-10.  

Prachtig mooie duinaarde werd hier vervolgens over Duinpoort verdeeld. 

  

Dat ook goed rekening werd gehouden met 
milieuaspecten blijkt wel uit bovenstaande foto. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het bezoek aan het gebied kwamen 
we toevallig nog een paar bewoners van het gebied tegen en dat beeld wil ik u niet onthouden…… 

 

Onder de bezielende leiding van  

boswachter Joeri Uilenreef  zijn de werkzaamheden uitgevoerd. 
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Het Ecoduct over de Zeeweg wordt inmiddels met enige regelmaat gebruikt door Schotse 
Hooglanders. In het Middenduin zijn vier jonge Konik paarden losgelaten en de hoop is dat die op 
termijn de Konik paarden in de Kennemerduinen weten te bewegen ook eens in het Middenduin te 
gaan foerageren. Inmiddels gebruik Regina Kouprie (herder PWN) het ecoduct ook als 
oversteekplaats voor haar schaapskudde. 

 

Dank aan Joeri Uilenreef voor zijn tijd en informatie. 

Jan Jaap Moerkerk 

 

Deze beelden willen wij je niet onthouden! ‘Als één schaap over de natuurbrug Zeepoort is…..’ 

 

 

https://pwnkia.sharepoint.com/:v:/r/sites/NR_NieuwsbriefVrijwilligers/Gedeelde%20%20documenten/63%20-%20Voorjaar/Schapen%20over%20natuurbrug%20zeepoort%20(1).mp4?csf=1&web=1&e=e5HlDL
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VARIA 
 

Nieuwsbrief Monitorende Vrijwilligers 
In december vorig jaar is een vooralsnog eenmalige uitgave van de nieuwsbrief Tellers bij TBO 
uitgekomen. De nieuwsbrief was in plaats van de fysieke uitwisselingsbijeenkomst die 23 november 
was gepland maar die vanwege de coronapandemie niet doorging. In deze nieuwsbrief info over het 
werk van Tellers bij: Waternet, PWN, Het Amsterdamse Bos, SBB, GNR, Landschap Noord-Holland 
en de Vlinderstichting.  
 
Online talkshow    

Op woensdag 2 februari 2022 organiseerde Vewin een online talkshow over de toekomst van ons 
drinkwater. Het was een interessante bijeenkomst waarin werd gesproken over de uitdagingen binnen 
de drinkwaterbedrijven, over het kabinetsbeleid op deze gebieden en over gewenste of zelfs 
noodzakelijke acties. Informatie die we graag met onze vrijwilligers delen. Daarom hierbij twee links:   
De link naar de opname, om de hele talkshow terug te kijken.  
En de link naar het online magazine over de bijeenkomst.  
  
De Groene academie  
Is een samenwerking van verschillende instellingen die op het gebied 
van natuur en landschap cursussen, trainingen en lezingen geven. 
Partners in Noord-Holland zijn Amsterdamse Bos (Gemeente 
Amsterdam), Goois natuurreservaat (GNR), IVN Natuureducatie, 
Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, 
Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland (PNH), PWN, Recreatie 
Midden-Nederland, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap 
WestFriesland, Staatsbosbeheer (SBB), Terreinbeherende organisaties (TBO) en Waternet / 
Amsterdamse Waterleidingduinen.  

Tot 01-03-2022 konden de partners ideeën aandragen voor groene projecten. Projecten die de 
soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, 
konden voor een financiële bijdrage uit het “Betrekken bij Groen Fonds” in aanmerking komen. PNH 
heeft hiervoor € 101.500 beschikbaar gesteld. Welke projecten deelnemen is nu nog onbekend. We 
komen hier later op terug. 

Begin maart heeft Jolanda ten Cate via mail informatie gestuurd m.b.t. het cursusoverzicht van de 
Groene Academie. Heb je interesse in een cursus? Dan kun je contact met haar opnemen om te 
horen of deze door de stichting PWN Vrijwilligers wordt vergoed. Het werken met machines wordt bij 
het PWN niet gedaan door vrijwilligers. Wanneer je interesse hebt voor een dergelijke cursus, zijn de 
kosten voor eigen rekening. 

Pottenstapels en waterputten 
December vorig jaar is er een vergadering geweest van Stichting Oer-IJ waar werd gerefereerd aan 
de oude wijze van drinkwaterwinning. Sjakel van Wesemael, sectordirecteur Natuur & Beleving wil 
graag een, door Hans van Weenen aangereikt artikel hierover, delen met de vrijwilligers. Het is een 
artikel van Hilde Vermast uit 2013: De Pottenstapels van Hoogovens 

Samen WatZren, doe je mee? 
Het voorjaar komt eraan en waarschijnlijk ga je binnenkort aan de slag in je tuin of op je balkon. Wist 
je dat je dan al goed bezig bent met WatZren? Een watZr is een kleine, makkelijke en concrete actie 
in en om je huis, om de kans op hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Doe mee, deel je tips en 
kennis via de WatZr-campagne en motiveer anderen om ook aan de slag te gaan! 

https://pwnkia.sharepoint.com/:b:/r/sites/NR_NieuwsbriefVrijwilligers/Gedeelde%20%20documenten/63%20-%20Voorjaar/NIEUWSBRIEF%20MONITORENDE%20VRIJWILLIGERS%20dec%202021.pdf?csf=1&web=1&e=GVQUVM
https://www.youtube.com/watch?v=BJ7eIoIIGmI
https://mc.digitaal-magazine.nl/vewin-toekomst-van-ons-drinkwater/
https://www.degroeneacademie.nl/
https://www.oerij.eu/
https://pwnkia.sharepoint.com/sites/NR_NieuwsbriefVrijwilligers/Gedeelde%20%20documenten/63%20-%20Voorjaar/WH%2064%20De%20pottenstapels%20van%20Hoogovens2013.pdf
https://watzr.nl/
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Gedicht 
 

 

Verlangen 
 

Een grijze waas, een grauwe grond, 
dof sepia blad dat er nog ligt als uit een ver verleden.  
Kale staken eens vol met bloem en geur, 
mijn tuin die ik nauwelijks meer wil betreden. 

 
Een diep verlangen maakt zich van mij meester. 
Het verlangen naar een lentezon. 
Frisse blaadjes aan de heester, 
een eerste vlinder op het gazon. 

 
Ik zie nu al de spanning in de takken van de bomen. 
Vogels bereiden zich op hun eerste leg. 
Dikke knoppen die schreeuwen om hun bladeren te tonen, 
ik weet dat het gaat komen maar het lijkt nog zo ver weg. 

 
Het niemandsland van februari, grijze mist in mijn gezicht. 
De winter deels achter mij en de vrees wat er nog gaat komen. 
Mijn verstand dat geen koude vreest   
dan toch zo sterk mijn verlangen naar warmte en licht, 
en groene bomen. 

 
Lente, een toverwoord dat de wereld doet veranderen, 
de waan van alle dag laat verdwijnen  
als flarden ochtendnevel die oplossen in de zon. 
Ik zie de hommels weer verschijnen, 
en ik geniet van die eerste vlinder op het gazon. 

 
 

 

Marianne Snabilie, februari 2022 

 

 


