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Het Kennemer duin
wandelt weer
> tekst Caroline Piek > fotografie Carl Noya, Ruud Maaskant, Peter Maris

ONZE DUINEN TIMMERDEN WE ALTIJD VAST. ZAND MOCHT NIET STUIVEN;
EEN ONDERMIJNING VAN DE KUSTVERDEDIGING. TEGENWOORDIG DENKEN WE
ANDERS. IN NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND HEEFT DE WIND WEER
VRIJ SPEL. DE HERLEVING VAN EEN DYNAMISCH DECOR WAARIN EEN OUDE
BEKENDE, DE WISENT, EEN CRUCIALE ROL HEEFT GEKREGEN.
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ijn ruiterwisser draait overuren en zwiept de harde regen van het raam. Hopelijk klopt
de weersvoorspelling en laat de zon zich vandaag nog zien. Het is toch echt voorjaar,
maar deze plensbui doet anders vermoeden. Vlak na binnenkomst op landgoed Elswout

klaren de lucht en mijn humeur weer op. Als liefhebber van bloemenfotografie gaat mijn hart direct sneller kloppen. Het veld is bedekt met een paars-wit tapijt van bloeiende krokussen. Deze
buitenplaats staat bekend om zijn rijke stinzenflora.
Elswout ligt in de bosrijke binnenduinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Van de statige
bomenlanen tot de romantische oranjerie; alles ademt hier een rijke historie. Het is niet moeilijk voor
te stellen dat hier ooit rijke Amsterdamse kooplieden flaneerden. In de Gouden Eeuw ontvluchtten
zij het drukke stadsleven en verbleven ’s zomers op hun luxueuze buitenverblijven. Tijdens mijn
wandeling over dit sprookjesachtige landgoed bedenk ik dat ik ze geen ongelijk kan geven.

ZAND ALS SLUIPMOORDENAAR
Ik zou nog urenlang in Elswout kunnen rondstruinen en fotograferen, maar ik heb afgesproken
met boswachter Ruud Maaskant van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, kortweg PWN.
Ik mag hem gewoon Ruud noemen; hij stáát er zelfs op. Samen gaan we op verkenning door de
Kennemerduinen; met 1253 hectare het grootste duingebied in het Nationaal Park. Om zoveel
mogelijk te beleven, gaan we met de dienstauto op stap.
Onze eerste stop is het populaire duinmeer Het Wed. ’s Zomers is het beschutte strandje afgeladen
met recreërende dagjesmensen, maar nu kun je er een kanon afschieten. We staan op een duintop
en kijken uit over het uitgestrekte water. Het Wed is één van Ruuds favoriete hotpots voor landschapsfotografie. Hij heeft standaard een camera op de achterbank van zijn auto liggen. “Vooral
met een dreigende lucht boven de duintoppen kun je hier prachtige foto’s maken.”
Het kerkhof van fotogenieke dode eiken maakt het plaatje helemaal af. Sommige lijken zwartgeblakerd door een vuur, maar dat is het niet geval. De verkleuring ontstaat door het looizuur in het
hout. De grillige takken priemen hoog de lucht in. Het is opvallend dat op één plek zoveel bomen
zijn gestorven. Vooral als je ziet dat het omringende bos blaakt van het leven met frisgroene lenteblaadjes. Ruud heeft een eenvoudige verklaring: “Over de boomwortels ligt zóveel stuifzand
dat de eiken zijn gestikt.”

EN DELICATE GLIJER
Bij onze terugkeer naar de auto komen we een bijzondere bewoner van het duin tegen. Op een
boomstam glibbert een wijngaardslak; de grootste huisjesslak van ons land. Met zijn onopvallende grijs-bruine kleuren zou je er zomaar aan voorbij lopen. De kans is groter dat je deze glijer
weleens op je bord bent tegenkomen; in de Franse keuken zijn de slakken een ware delicatesse. In
Zuid-Kennemerland staat de zeldzame soort onder bescherming. Hoe beter je oplet, des te meer
exemplaren zie je rondkruipen. De wijngaardslak maakt gretig gebruik van de vele schelpenpaadjes; de kalk heeft hij nodig voor de opbouw van zijn huisje. >>
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VRIJ SPEL VOOR DE WIND
We zetten onze tocht voort richting strand. Een Schotse hooglander steekt nieuwsgierig zijn kop
omhoog vanuit het hoge helmgras. Samen met kuddes paarden houdt hij het duin open. Dat is
heel hard nodig; het duin dreigt dicht te groeien met planten en struiken die hier helemaal niet
thuishoren. Kalkrijk zand kan daardoor niet meer stuiven en bijzondere soorten die hiervan afhankelijk zijn verdwijnen.
Om dit proces een halt toe roepen, zijn rigoureuze maatregelen getroffen. We parkeren bij een
hoge heuvel om het project Noordwest Natuurkern te bekijken. Met voorzichtige stappen tussen
de duinviooltjes klimmen we omhoog door het rulle zand. Ruud grist de achterkant van een granaat van de grond. Het oude explosief is zwaarder dan ik dacht.
Eenmaal boven kijken we kilometers ver over de duintoppen. Achter ons ligt één van de vijf metersbrede windsleuven die in de zeereep zijn afgegraven. Een pareltje voor landschapsfotografie;
het dynamische duin ziet er geen moment hetzelfde uit. Door grote stormen komt het zand steeds
weer in beweging. En dat is ook precies de bedoeling.

RM ◘ 17-40mm | 1/200 | f/10.0 | ISO 200

De windsleuven helpen om kalkrijke grond naar achterliggende duinen te transporteren.
Waar de wind laagtes in het landschap boetseert, ontstaan bloemrijke duinvalleien. In 2002 is
PWN gestopt met de waterwinning. Zo komen lager gelegen delen weer onder water te staan.
Deze natte valleien staan bol van bijzondere planten als parnassia, orchidee en slanke gentiaan.

HERINNERING AAN DUISTER VERLEDEN

GRAZERS MET EEN ATTITUDE

We verlaten het bos en rijden over open vlaktes vol meidoorn. Langs het pad staat een

Langs de kust rijden we verder richting het Kraansvlak. Ruud gooit een groot hek open; we bege-

gedenksteen. Op de bovenkant liggen kleine kiezelsteentjes; een Joods gebruik ter eerbetoon

ven ons in het territorium van de wisent. Als een soort toegangspoort staat een oude tankval langs

aan overledenen. Het monument herinnert aan de tragedie die zich hier heeft afgespeeld. Tijdens

beide kanten van het pad opgesteld. Ik kijk op tegen reusachtige stenen die vroeger alles vermor-

de Duitse bezetting werden verzetsstrijders zonder enige vorm van proces gefusilleerd. Ze liggen

zelden wat er tussen kwam. We hobbelen verder over glooiende heuvels. Op veel open plekken

begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal in het nationaal park. Andere sporen van het

is het zand omgewoeld. Ruud legt uit dat wisenten een unieke rol in het ecosysteem spelen. “Ze

oorlogsverleden zijn minder zichtbaar. Onder een dikke laag zand liggen tal van bunkers die deel

nemen graag een zandbad en helpen het duin weer te laten stuiven. Deze badderplekken zijn met

uitmaken van de Atlantikwall. Op sommige plekken komen de gevaartes weer boven het duin uit.

elkaar verbonden door een netwerk van wissels. Loopkevers en zandhagedissen gebruiken deze
paadjes als een snelweg om van de ene geschikte plek naar de andere te komen.”

KUNSTZINNIGE GRAZERS
Langzaam gaat het open landschap over in het middenduin. We zijn omgeven door glooiende heu-

Niet elke soort profiteert van de aanwezigheid van de wisent. Even verderop lijkt het wel alsof zeer

vels met metershoge dennen. Net buiten het bos klauteren we omhoog naar het Bokkenvlak. Vóór

lokaal een orkaan heeft gewoed. Over tientallen meters is het één grote chaos; dode takken lig-

ons strekken zich duintoppen uit met ontelbaar veel kleurschakeringen in bruin en groen. Om ons

gen overal verspreid. Wisenten zijn dol op kardinaalsmuts en maken op grote schaal korte metten

heen staan meidoorns met een opvallende vorm. Het lijkt wel alsof een dronken tuinman zich heeft

met de woekerende struiken. Zo zorgen de grazers voor een natuurlijk en open duinlandschap.

uitgeleefd. Volgens Ruud zijn damherten en andere grazers verantwoordelijk voor het ‘snoeiwerk’.

Volgens Ruud blijft duinbeheer een kwestie van concessies doen. “Je verliest wat en je wint wat.”

“De struiken dijen uit in de breedte en uiteindelijk kunnen de dieren niet meer bij het midden.”

KOLOSSEN, VERSCHOLEN IN STRUIKGEWAS
Damherten laten zich hier minder makkelijk zien dan in naburige duingebieden. Ze zijn niet alleen

Net als we de hoop op een ontmoeting laten varen, staan we oog in oog met de kolossen. We heb-

minder in aantal, maar ook schuwer door het heersende afschotbeleid. Een uitzondering vormt

ben ze blijkbaar gestoord in hun middagdutje. Eén voor één tillen ze hun grote lijf van de grond

het groepje brutale mannetjes dat we even later tegenkomen. Ruud: “Ze zijn afkomstig uit de

en wandelen over de zandvlakte. De wisenten staan vaak verscholen in het dichte struikgewas.

Amsterdamse Waterleidingduinen en hebben het hek gesaboteerd.” In april maak je veel kans op

Het is wel bijzonder om de kudde eens in het open landschap te zien. Aan de auto van Ruud zijn

een afgeworpen stang. Je moet wel heel goed zoeken en voor de vondst van een compleet gewei

de wisenten inmiddels wel gewend. Als we voorbij rijden kijken ze ons recht aan met een licht

heb je nog meer geluk nodig. “Ik loop hier al dertig jaar rond en het is mij maar één keer gebeurd.”

dedain. Zoals Ruud mooi verwoordt: “Dit is ons huis en jij weet wel hoe je er weer uit komt.” <<
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GROOTTE
3800 hectare

STATUS
Natura 2000

EIGENAAR
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN,
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), het hoogheemraadschap van
Rijnland, particulieren.

BIJZONDERHEDEN
De bunkers in de Kennemerduinen bieden onderdak aan verschillende vleermuissoorten
waaronder de watervleermuis, de baardvleermuis en de grootoorvleermuis.
RM

◘ 100mm

| 1/60 | f/2.8 | ISO 400

STRUINEN DOOR HET DUIN
Door het Nationaal Park lopen honderden kilometers aan wandel-, fiets- en ruiterpaden. Ga mee met de boswachter op foto-excursie en maak grote
kans op een ontmoeting met de kudde wisenten. Je kunt ook zelf een poging wagen vanaf het wisentenpad of het uitkijkpunt. Vogelaars kunnen niet
CN ◘ 17-40mm | 1/100 | f/8.0 | ISO 400

zonder een bezoek aan het Kennemermeer. In de rietkragen ontdek je bijzondere soorten als baardmannetje en waterral. Tijdens de trek komen hier
grauwe franjepoot en visarend voorbij. Plantenliefhebbers kunnen bij het Kennemermeer hun hart ophalen aan orchideeën, duingentiaan, geelhartje
en nog veel meer bijzondere soorten.

CN ◘ 17-40mm | 1/60 | f/8.0 | ISO 400

> ZUID KENNEMERLAND IN BEELD
ZWART - WIT

POLARISATIEFILTER

DAMHERT

We zien, denken en fotograferen in kleur. Maar het is

Landschapsfotografen hebben standaard een aantal filters

Ken je klassiekers. Het is vrijwel onmogelijk om bij dit

mogelijk om je camera in de zwart-witmodus te zetten. En

in hun tas, waaronder een polarisatiefilter. Overweeg je

soort kiekeboe-foto’s niet direct aan de beroemdste foto

voor de verwende zwart-witfotograaf is zelfs een speciale

een filter aan te schaffen let er dan vooral op dat het een

van Jim Brandenburg te denken. Zijn ‘wolf achter een boom’

Monochrom Leica verkrijgbaar voor bijna 7,5 duizend euro.

zogenaamde slim uitvoering is. Zulke filters zijn dunner en

inspireert nog steeds veel fotografen. Daar is niets mis mee

De meeste fotografen kiezen echter voor de standaard

voorkomen dat er in combinatie met een groothoekobjec-

mits je maar een eigen visie probeert te realiseren. Je zult

kleurinstelling. Je kunt immers achteraf een bestand snel en

tief vignettering optreedt in de hoeken. Met een slim filter

merken dat dit heel lastig is en dat er vaak lookalike’s uit de

eenvoudig omzetten naar een monochroom beeld.

heb je daar geen last van. Een polarisatiefilter werkt heel

camera rollen. Als fotograaf probeer je toch te zoeken naar

Of een foto het goed doet in zwart-wit kun je snel testen

dankbaar bij zware, bonkige luchten; je kunt de bewolking

dat andere beeld, die foto die niet eerder is gemaakt.

in een fotobewerkingsprogramma zoals Lightroom of

extra accenturen waardoor een dramatisch effect ontstaat.

Het damhert hier staat achter twee dennenbomen met

Photoshop. Die bieden eenvoudige tools waarmee je in

Ook kun je deze filters uitstekend inzetten om lichtreflec-

een mooie structuur. Het hert staat precies goed: niet

een oogwenk een foto zwart-wit maakt. Vooral opnamen

ties weg te halen op wateroppervlakken van bijvoorbeeld

teveel erachter, maar ook niet té zichtbaar waardoor de

met grote contrasten doen het goed in zwart-wit. Op deze

een ven of meer.

foto spanning verliest. De beste foto’s in dit soort situaties

foto zijn diverse lagen te zien; op de voorgrond bijna zwart,

maak je met een lange telelens; die geeft veel minder

daarboven donkergrijs, overgaand in lichtere tinten.

scherptediepte dan kortere lenzen. Juist die onscherpte is
essentieel voor deze foto.
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RM ◘ 500mm + 1.4 ext. | 1/250 | f/8.0 | ISO 200 ►

'Onze' eigen bison
MET ZIJN KNOKIGE LICHAAM EN MASSIEVE KOP
LIJKT DE WISENT IN DE PREHISTORIE
THUIS TE HOREN, NIET IN DE MODERNE
TIJD. ENKELE DUIZENDEN JAREN GELEDEN
LEEFDE HIJ NOG ZIJ-AAN-ZIJ MET MAMMOETEN
EN WOLHARIGE NEUSHOORNS. EN PAS HONDERD
JAAR GELEDEN WAREN ER ZÓ WEINIG DIEREN OVER
DAT DE EUROPESE BIZON OP HET PUNT VAN UITSTERVEN
STOND. NU GRAAST HIJ OOK WEER IN NEDERLAND.
De wisent vormt samen met de Amerikaanse bizon de enig overgebleven soorten van het geslacht
bison. In de verte zijn ze verwant aan het huisrund. Maar daar hebben ze weinig van weg. Onze
wisent of bizon heeft een bonkig uiterlijk met een gebochelde rug die boven zijn kop uittorent.
Op zijn achterhoofd groeit een dikke haardos en aan zijn hals prijkt een baard. ’s Winters heeft de
wisent een ruigere en dikkere vacht. Een indrukwekkende verschijning met zijn lengte van bijna
drie meter en een maximaal gewicht van tegen de achthonderd kilo. De wisent is het grootste
landzoogdier van Europa.

CN ◘ 150-500mm | 1/250 | f/6.3 | ISO 1600

DE POPULATIE GROEIT WEER GESTAAG

CN ◘ 300mm + 1.4 ext.| 1/1000 | f/5.6 | ISO 200

Er was een tijd dat de wisent grote delen van de wereld koloniseerde; van het zuiden van Zweden
tot Noord-Spanje en van ons deel in Europa tot diep in Rusland. Begin 19-de eeuw raakte de soort
volledig uitgestorven in het wild; in gevangenschap bleven er slecht 54 dieren over waarvan de
afstamming bekend was. De laatste wilde wisenten stierven in Bialowieza, een groot oerbos in het
grensgebied van Polen en Wit-Rusland, en in de Kaukasus.
Een succesvol fokprogramma met individuen uit dierentuin- en privécollecties redde de wisent
van de ondergang. Door de inzet van verschillende organisaties neemt de populatie toe; in het
wild of semiwild leven momenteel zo’n 3500 dieren. Toch staat de soort op de Rode Lijst van het
IUCN. De wisent is vooral kwetsbaar omdat hij op een beperkt aantal plekken voorkomt. In 1952
begon de herintroductie in het oerbos van Bialowieza. Inmiddels vind je hier de grootste in het
wild levende kudde.

DERTIG TOT ZESTIG KILO GROENVOER PER DAG
De wisent is een herkauwer; hij eet vooral gras, kruiden, knoppen, blaadjes en jonge twijgen.
Door dat eetgedrag is een kudde in staat om dicht bos of struweel geleidelijk tot grasland te
transformeren. De wisent schilt meer bomen en struiken dan alle andere planteneters. In de
nazomer en herfst staan er eikels, beukennootjes en bessen op het menu. Als ware fijnproever
loopt hij dwars door prikkende struiken om bij een smakelijke hap te komen. Zonder bijvoeren kan
de wisent vrij probleemloos onze winters doorstaan. Op één dag verorbert een volwassen wisent
wel dertig tot zestig kilo voedsel. >>

18

2016

natu u r foto

24

24

nat u u r fo to

2016

19

N ATUUR DIC HT BIJ W IS ENT

20

2016

natu u r foto

PM ◘ 300mm | 1/100 | f/4.0 | ISO 3200
24

24

nat u u r fo to

2016

21

N ATUUR DIC HT BIJ W IS ENT

PM ◘ 200-400mm | 1/500 | f/5.6 | ISO 1600
CN ◘ 150-500mm | 1/2500 | f/8.0 | ISO 3200

EEN OUDE DAME LEIDT DE KOEIENGROEP
Een individueel zwervende wisent zul je niet gauw tegenkomen. Het is een sociaal dier dat in kuddes van zo’n twintig soortgenoten leeft. Soms kom je zelfs groepen van dertig tot vijftig dieren
tegen. Aan het hoofd staat een oude koe; zij bepaalt het reilen en zeilen. Pas met haar goedkeuren gaat de groep op pad naar een andere locatie. Ook bepaalt de koe wanneer het tijd is om te
rusten, herkauwen, grazen of drinken. Een koeiengroep bestaat uit vrouwelijke dieren en hun
nakomelingen.
Een koe die op het punt staat om te kalveren zondert zich af van de kudde. Na een paar dagen
CN ◘ 300mm + 1.4 ext. | 1/160 | f/5.6 | ISO 800

sluit zij zich, samen met haar kalfje, weer bij de groep aan. Er is zelfs een speciale crèche voor de
kalfjes, met een ouder dier als oppas. Zodra jonge stieren beginnen te puberen verlaten ze de
kudde en sluiten ze zich aan bij een vrijgezellengroepje. Volwassen mannetjes – die zijn ouder dan
zes jaar – leven solitair of in koppels.

EEN STERKE STIER HEERST OVER 15.000 HA
Maar tijdens de bronsttijd in het najaar gaan de stieren op zoek naar koeiengroepen. De sterkste
dieren hebben hun territoria op plekken waar zich veel vrouwtjes ophouden. Het territorium van
de wisent kan erg groot zijn: tot wel 15.000 ha. Een dominante stier duldt geen concurrentie in de
buurt. Hij voert gevechten met andere mannetjes en probeert ondertussen een koe los te krijgen
van de kudde. Jonge stieren en heel oude dieren mijden de confrontatie. Zij leven in gebieden waar
nauwelijks koeiengroepen voorkomen. Uiteindelijk kiest de koe een ideale kandidaat om haar te
dekken. De liefde tussen koe en stier is echter van korte duur; na de paring verliest meneer alle
interesse. Een kalfje komt in de zomer ter wereld na een dracht van negen maanden.

SUCCESVOLLE PILOT IN HET KRAANSVLAK
Sinds 2007 is de wisent te zien in de duinen van Zuid-Kennemerland. Als pilotproject zijn zes
CN ◘ 150-500mm | 1/160 | f/5.6 | ISO 3200

OP STAP MET DE BOSWACHTER

dieren uit Polen uitgezet in het Kraansvlak: een afgerasterd natuurgebied van 340 ha tussen
CN ◘ 150-500mm | 1/1000 | f/6.3 | ISO 6400

Overveen en Zandvoort. De pilot leverde al waardevolle informatie op, bijvoorbeeld over het
foerageergedrag, de invloed op het duinlandschap en de interactie met andere grote grazers. Zo
blijkt de wisent in het Kraansvlak helemaal geen ‘Koning van het bos’ te zijn: een stempel die hem
van oudsher werd opgedrukt. Uit onderzoek met gps-zenders blijkt dat hij in de duinen juist de

Er zijn volop mogelijkheden om het gebied te bezoeken. Het hele jaar

voorkeur geeft aan open vlaktes met struiken. Het bos is wél in trek als rust- en schuilplek en in

worden excursies georganiseerd waaronder fotosafari’s onder leiding

bepaalde periodes als voedselbron.

van boswachter Ruud Maaskant. Sommige wisentfoto’s in dit artikel zijn

22

gemaakt door de boswachter, als geen ander kent hij het gebied en het

De onderzoeksperiode loopt volgend jaar af, maar het is nu al wel duidelijk dat de pilot een suc-

gedrag van de dieren. De fotosafari’s vinden plaats op het moment dat het

ces is. Bijna elk jaar komen er nieuwe kalfjes bij en de groep telt nu maar liefst veertien dieren.

licht optimaal is: 's morgens vroeg of tegen de avond. Tijdens deze excur-

Door uitwisseling met andere populaties draagt de kudde een steentje bij aan het behoud van

sies komen de deelnemers op plaatsen die voor het publiek gesloten zijn.

de bedreigde soort. En in het verlengde van het succes van de pilot grazen er sinds dit jaar ook

www.np-zuidkennemerland.nl/1407/activiteitenkalender

groepen wisenten op de Veluwe en in de Maashorst. <<
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