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“Jan, laat je de wind niet in de 
broek blazen, om vijf uur zijn ze 

allemaal weer weg”
Op 22 maart heb ik een afspraak met een paar mensen van PWN (PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland) in het Noordhollands Duinreservaat. Tijdens de rit erheen hoor ik op de radio 
dat het Wereld Waterdag is. Wat een mooi toeval! En er schijnt ook nog een waterig zonnetje, 
deze dag kan al niet meer stuk. Ik heb op de website gelezen dat PWN in opdracht van de 
Provincie Noord-Holland ruim 7.400 hectare duingebied beheert, waaronder het Noordhol-
lands Duinreservaat en de terreinen in beheer bij PWN in het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland.  Het Noord-Hollands Duinreservaat strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel 
bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het is zo’n 20 kilometer lang en gemiddeld 2,5 km 
breed, met een oppervlakte van 5.300 hectare duinen, strand en binnenduinrandbossen met 
veel reliëf. Ik moet me melden bij het bezoekerscentrum de Hoep bij Castricum.

Ik word ontvangen door Jan Zijlstra, ruim 
40 jaar boswachter voor PWN en Nico 
Spaarkogel, eveneens oudgediende. Hij 
bekleedde verschillende functies en is 
tegenwoordig weer boswachter. Het fraaie 
bezoekerscentrum werd 20 jaar geleden 
gebouwd door de architect Min. Die kreeg 
opdracht het verhaal van PWN te vertellen 
met zijn gebouw en daar is hij goed in 
geslaagd. Het golvende dak verbeeldt de 
duinen. Het is beplant met een prachtige 
vegetatie van vetplanten (sedum). Je komt 
het gebouw binnen door een buis, een 
soort waterleidingbuis, compleet met het 
geruis van water. Binnen is er een werke-
lijk prachtige lichte hoge kleurige ruimte 
gecreëerd waarin we zogenaamd onder 
de grond zitten. De leidingen en buizen 
zijn niet weggewerkt, ze stellen de wortels 
in de aarde voor, vertelt Jan. Het bezoe-
kerscentrum verschaft informatie over 
het waterleidingbedrijf, hoe drinkwater 
wordt gewonnen, maar ook over de natuur 
en het beheer van het duinengebied en 
de polders erachter. Je kunt het gebouw 
aan de achterkant ook weer via een buis 

Gebouw De Hoep ( foto PWN)

Ingang bezoekerscentrum De Hoep

Een blik in bezoekerscentrum De Hoep

verlaten. Dan beland je in een mooie tuin 
waarin een groot deel van de flora en 
fauna van het duingebied is te vinden. 

Jan en Nico zorgen voor koffie en een 
rustig hoekje. In een folder van de Hoep 
staat wervend dat we ons op één van 

Nico Spaarkogel (l) en Jan Zijlstra (r)

de mooiste plekken van Noord-Holland 
bevinden. Nico vertelt dat er jaarlijks zes 
miljoen bezoeken zijn. “Dat is meer dan in 
de eredivisie”, zegt hij er nog achter aan. 
Heel Noord-Holland komt hier recreëren. 
Je zit hier een half uur van Amsterdam. 
PWN is een grote organisatie met 600 
werknemers, 55 daarvan werken bij de 
sector natuur en daarvan zijn er 26 boa. 
PWN heeft twee hoofdtaken, het zorgen 
voor goed onberispelijk drinkwater, en 
dat is van zeer hoge kwaliteit volgens 
de heren, en het beheren van dit unieke 
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natuurgebied. Het toezicht op de winmid-
delen t.b.v. de drinkwatervoorzieningen 
is een belangrijke reden waarom er veel 
boa’s in dienst zijn.

Geschiedenis van PWN 
PWN werd opgericht in 1920. Heiloo was 
de eerste gemeente in Noord-Holland die 
op 20 juli 1920 werd aangesloten op het 
leidingnet. In 1965 werd de 200.000ste 
aansluiting gerealiseerd en in 2015 waren 
dat er bijna 780.000. Dat zijn ander-
half miljoen gebruikers en die nuttigen 
jaarlijks zo’n 106 miljard liter drinkwater.                                                                                                                                      
PWN zuivert oppervlaktewater uit het 
IJsselmeer tot drinkwater.  De Noordhol-
landse duinen zijn onmisbaar in dit proces. 
De duinen dienen ook als reserve water-
bron. PWN zorgt er als duinbeheerder voor 
dat de duinen gezond blijven en ze zijn 
zuinig op de rijkdom aan flora en fauna 
in dat duin, maar die is behoorlijk kwets-
baar. PWN helpt de duinen te beschermen, 
herstellen en ontwikkelen. Hierbij kiezen 
ze ervoor om de natuurlijke processen 
in het duin zoveel mogelijk de ruimte te 
geven. Soms is het nodig om beheerwerk-
zaamheden uit te voeren om (verstoorde) 
processen weer op gang te brengen. Op 
de website had ik al gezien dat er een 
leuk illustratief filmpje over het beheer is 
gemaakt:  https://www.pwn.nl/werken-
aan-de-duinen

Drinkwater                                                                                                                                            
Jaarlijks levert PWN ruim honderdzeven 
miljoen kubieke meter drinkwater tegen 
kostprijs aan bijna 783.000 consu-
menten, bedrijven en instellingen in de 
provincie Noord-Holland. PWN gebruikt 
water uit het IJsselmeer om drink-
water van te maken met behulp van de 
nieuwste, innovatieve technieken.  
 
Het water legt een lange weg af vanaf 
de waterfabriek bij Andijk naar de 
duinen bij Castricum, via o.a. Heemskerk 
(hier worden medische resten verwij-
derd) en Wijk aan Zee naar de kraan bij 
de klant thuis. Dat gaat via 10.000 km 
ondergrondse leidingen, pompen, kel-
ders, zuiveringsinstallaties en infiltratie-
gebieden in de duinen. In Andijk wordt 
het IJsselmeerwater sterk voorgezuiverd 
en via grote buizen onder de grond 
getransporteerd naar de duinen.  
 
Hier ondergaat ongeveer vijfenveertig 
miljoen kubieke meter een natuurlijke 

zuivering. In de koele, donkere duin-
bodem worden schadelijke stoffen en 
bacteriën uit het water gehaald. Het 
duinzand werkt dus als een belang-
rijk filter. Dat is de reden dat PWN 
als natuurbeheerder in opdracht van 
de provincie ruim 7.334 hectare aan 
natuurgebieden beheert. Na zo'n drie, 
vier weken wordt het geïnfiltreerde 
water opgepompt en na een laatste 
zuivering met zandfilters gaat het door 
het leidingnet naar de huishoudens en 
bedrijven in Noord-Holland.
 
PWN krijgt van haar klanten voor de 
kwaliteit van het drinkwater een 8,5.  
De hoge kwaliteit van het drink-
water wordt vaak als vanzelfsprekend 
beschouwd, maar dat is het niet! In 
Nederland komt 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week gezond en lekker drink-
water uit de kraan en dat is misschien 
wel uniek in de wereld. Mijn gastheren 
noemden het “onberispelijk drinkwater”, 
en dat is het.

Hoe bescherm je zo’n kwetsbaar 
gebied 
Jan Zijlstra: “Als je goed voor je water-
bronnen zorgt, dan krijg je ook heel mooie 
natuur. Ons duingebied beslaat 1½ - 2% 
van Nederland, maar we zorgen wel voor 
ruim 60% van de biodiversiteit. Daarom 
is het belangrijk dat we dit gebied goed 
bewaken, b.v. tegen oprukkende bebou-
wing langs de kust”. Nico vult aan: “We 
moeten er voor waken dat we hier een 
Belgische kust krijgen met veel lelijke 
hoogbouw. Met een groeiende Randstad is 
dat gevaar heel groot. Niet alleen bebou-
wing trouwens, ook de druk van recreatie 
neem sterk toe. De laatste jaren hebben 
we de recreatie gezoneerd, d.w.z. er zijn 
plekken en ingangen aan de oostkant van 
ons gebied waar intensief gerecreëerd mag 
worden, bijvoorbeeld door mountainbikers, 
ruiters en wandelaars. De oostkant bestaat 
grotendeels uit bossen. Aan de west-
kant liggen de open duinterreinen. Deze 
herbergen zeer hoge natuurwaarden en 
zijn kwetsbaar. Daarom liggen daar minder 
paden en is er een veel lagere recreatie-
druk.

Stuifduin ( foto PWN)

Ook tijdsblokken helpen beschermen. Zo 
mogen mountainbikers maar tot half 11 
het terrein in. Gevolg is dat wandelaars 
vaak na half 11 gaan; op die manier spreid 
je de druk enorm. Dit is in goed overleg 
met beide gebruikersgroepen besloten. 
PWN is voor passende recreatie, dat bete-
kent dat vergunningen voor evenementen 
telkens volgens een beslisboom worden 
verschaft. Met zo’n boom vink je af wat 
het evenement betekent voor je gebied. Er 
wordt dus regelmatig nee gezegd tegen 
feestjes en happenings”. Jan: “Toch is PWN 
de laatste 15 jaar gastvriendelijker en 
opener geworden. Er is meer verbinding 
met de maatschappij, meer overleg met 
stakeholders als natuurbelangengroepen, 
Stichting Duinbehoud, mountainbike- en 

ruiterclubs, maar ook met gemeenten en 
omwonenden”.
Er zijn drie grote campings in het gebied. 
Kennemer Duincamping Bakkum is de 
oudste in Nederland (1914 ontstaan). Ze 
hoorde vroeger bij PWN, maar is nu onder-
gebracht in een dochteronderneming waar 
ook de andere campings onder vallen. 
Nico: “De dochter is dus ouder dan de 
moeder”. Hij herinnert zich nog goed dat 
hij vroeger (hij is in 1983 begonnen) dienst 
had op de camping. Jan bevestigt dat. Hij 
heeft tien jaar op de camping gewerkt. 
Hij begon in 1978 bij PWN en heeft dus 
inmiddels zijn 40-jarig jubileum gevierd. 
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Vijf sleuven in de duinenreep       
Op de website las ik over het project 
Noordwest natuurkern. Met subsidie van 
het Europese Life project. Jan en Nico 
leggen het me uit. Zes jaar geleden zijn 
er vijf sleuven in de zeereep (de rij duinen 
direct aan de zee) gegraven met als doel 
de duinen landinwaarts weer te laten 
stuiven. Wind is de motor achter levende 
en gezonde duinen. Door het verstuiven 
weer op gang te brengen, verjongen de 
duinen en worden zij klimaatbestendig. 
Karakteristieke duinplanten en dieren 
krijgen weer kansen. De windsleuven 
leiden tot meer dynamiek in de zeereep 
en het duingebied daarachter. Er waaien 
lichte kalkfragmenten de duinen in, wat 
helpt de verzuring van de begroeide 
duinen (door CO²) af te remmen. Er is een 
onregelmatige grillige duinenrij ontstaan 
en de resultaten zijn boven verwachting. 
Het zand verstevigt het duinlichaam, 
waardoor het in de toekomst kan mee-
groeien met de verwachte zeespiegelstij-
ging. 
 
Wisenten – de moeder aller projecten                                                                                                                       
Terug naar het beheer. Ik ben natuurlijk 
ook heel benieuwd naar de wisenten, de 
Europese bizons. Die zijn te vinden in het 
andere terrein van PWN, het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, 3.800 hectare 
groot. Het strekt zich uit ten zuiden van 
het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en 
Zandvoort. In 1919 stierf de laatste wilde 
wisent in Europa. Gelukkig bleven er 54 
dieren in gevangenschap over. Er is daarbij 
nauw samengewerkt met o.a. Stichting 
ARK: deskundig op het vlak van in het 
wild levende kuddes. Natuurprogramma’s 
hebben er voor gezorgd dat er weer dieren 
konden worden uitgezet, o.a. in Polen, 
Duitsland, Oekraïne, Rusland en in ons 
land op dit terrein. Momenteel zijn er weer 
zo’n 6000 exemplaren in Europa.  
 
In De Kennemerduinen grazen ze in 
een afgesloten gebied, het zogenaamde 
Kraansvlak bij Zandvoort. Nico vertelt dat 
de wisent een vluchtdier is, hij trekt zich 
dus terug. Hij eet alles en heeft de mooie 
eigenschap dat hij “rolt”. Hij zorgt dus 
dat stukken duin open blijven. Jan: “Dat is 
nou het grote verschil met vroeger. Toen 
moesten we elk stuk bloot liggend zand 
meteen beplanten met helmgras. Zand 
was gevaarlijk voor de duinen. Nu zijn we 
juist gek op die open plekken en daarom 
is die wisent belangrijk in de beheersitu-
atie”. Hij gaat regelmatig op een zoge-
naamde ruitersafari met een groep ruiters 

het gebied in. De wisenten reageren daar 
goed op. Nico: “Op dit moment zijn er 22 
dieren. Dat is ongeveer het maximum voor 
dat stuk terrein. We hebben al dieren naar 
andere gebieden kunnen doorsluizen, b.v. 
naar de Maashorst in Brabant en naar 
de Veluwe. Het is de moeder aller pro-
jecten”, zegt hij grinnikend, “er is heel veel 
onderzoek aan gedaan, o.a. door verschil-
lende universiteiten”. Het project wordt 
ook begeleid door een wetenschappelijke 
adviescommissie 

Oké, dan doen we de damherten meteen 
ook maar opper ik. Tja, dat is andere koek. 
Het is een algemeen bekend verhaal dat 
het aantal damherten in de Amsterdamse 
waterleidingduinen ver boven de capa-
citeit van het gebied is uitgegroeid. Het 
damhert is een exoot die de inheemse ree 
behoorlijk verdrongen heeft. Er is inmid-
dels besloten beheer toe te passen en 

Wisent met kalf ( foto PWN)

Er is inmiddels ook een natuurbrug gerealiseerd over de 
Zeeweg bij Overveen ( foto PWN)

dat betekent dat er in 2020 een gezonde 
populatie damherten over moet zijn. De 
natuurbrug bij Zandvoort blijft tot die tijd 
gesloten voor deze grote dieren, omdat 
ze anders ook het noordelijk gelegen 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland gaan 
overbevolken. 
Nico verzekert me dat de natuurbrug 
(of ecoduct) wel al goed gebruikt wordt 
door kleinere zoogdieren en amfibieën en 
insecten. Hij noemt de hazelworm en de 
duinparelmoervlinder. Daar is onderzoek 
naar gedaan, hij ligt er niet voor niks. Er is 
inmiddels ook een natuurbrug gerealiseerd 
over de Zeeweg bij Overveen. Een andere 
over het spoor tussen Overveen en Zand-
voort is in voorbereiding. 
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Ze verbinden ongeveer 7.000 ha nu nog 
doorsneden duingebied en ze voorkomen 
op den duur aanrijdingen met groot wild.  
 
Aardkundig monument                                                                                                                                         
Jan is goed op de hoogte van de geschie-
denis van het gebied. “Bij archeologisch 
onderzoek is ontdekt dat er hier vroeger 
veel nederzettingen waren. Dat betekent 
dat wij als we dieper dan 50 cm willen 
graven, eerst een archeologisch onderzoek 
moeten aanvragen”. Later op de middag 
als we met zijn auto het gebied ingaan 
wijst hij me het een en ander aan. In de 
tijd van de Bataafse republiek is hier een 
inmiddels vergeten oorlog uitgevochten. 
Daarbij kwamen op een dag 3000 soldaten 
van Engelse en Russische origine om. Nog 
niet zo lang geleden zijn daar nog resten 
van gevonden. In het “Huis van Hilde” bij 
Castricum is o.a. hierover een tentoonstel-
ling ingericht. In het Huis van Hilde zijn 
meer dan 1000 archeologische voor-
werpen te zien. Tot de topstukken behoren 
prehistorische kano’s en grote stenen 
sarcofagen uit de 12e eeuw. In de vitrines 
liggen prachtige sieraden, amuletten, 
wapens, gereedschap en kook- en eetgerei. 
Een interessant gebied dus, ook voor 
“schatzoekers” die met metaaldetectors de 
duinen intrekken; meestal op zoek naar 
oorlogstuig. Ze vernielen veel, dus hier 
wordt streng tegen opgetreden. 

Parapenters en drones                                                                                                                                    
Handhaven doen de boswachters van 
PWN ook als het gaat om parapenters. 
Op internet zie ik als beschrijving het 
volgende: Van alle vliegsporten bena-
dert parapenten (ook wel schermvliegen 

Jan Zijlstra is goed op de hoogte van de geschiedenis 
van het gebied

genoemd) wel het meest het ideaal van 
zelf vliegen. Heerlijk zwevend in de lucht 
kun je rondom in alle richtingen kijkend 
genieten van het uitzicht. Dat zal alle-
maal wel, maar Jan en Nico vertellen dat 
ze ook veel vernielen bij het opstijgen en 
landen en dat aanwezige fauna behoorlijk 
verstoord wordt. Wat dat betreft is het 
hetzelfde als met drones. Ze horen niet in 
een natuurgebied thuis. Het gebruik van 

drones in de door PWN beheerde gebieden 
is dan ook in strijd met de geldende toe-
gangsregels.
Ook bij PWN hebben ze te maken met 
steeds meer bezoekers met korte lontjes 
en verbaal geweld. Nico: “PWN wil een 
goede gastheer zijn, maar je moet goed 
opletten wanneer je je terugtrekt, we 
hebben geen verdedigingsmiddelen hè, 
alleen de portofoon”. Jan vertelt over een 
vroegere collega die, toen ze een grote 
groep overlastbezorgers niet weg kregen, 
de onvergetelijke uitspraak deed: “Jan, laat 
je de wind niet in de broek blazen, om vijf 
uur zijn ze allemaal weer weg”. Dat is hij 
nooit vergeten.

Het gebied in 
Het wordt de hoogste tijd naar buiten 
te gaan. Het is inmiddels prachtig weer 
geworden. Nico neemt afscheid na het 
foto-momentje en collega boswachter 
Cora Schipma voegt zich bij ons. Samen 
met Jan rijden we de duinen in. We komen 
langs een voormalig bollenveld. Daar was 

Ingang van de kunstbunker waar de Nachtwacht in de 
oorlog lag opgerold
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bijna een Landal Greenpark op gebouwd. 
Gelukkig is dat voorkomen, want dat 
zou de beleving van de duinenrij aan 
weerszijden van het veld totaal verstoord 
hebben. Dat we vlak bij de bollenstreek 
zitten blijkt wel uit de narcissen en hya-
cinten die verspreid in het bos groeien. 
Cora vertelt dat er vroeger bollenafval 
op de paden en wegen werd gestort; dat 
was een goedkope manier om wat te 
verharden. We passeren rustig kauwende 
Schotse hooglanders. Ik leer van Cora dat 
mannetjes doorgaans omlaag wijzende 
hoorns hebben en bij vrouwtjes gaan ze 
omhoog  - of was het nou juist andersom. 
In elk geval trekken de dieren zich niks van 
ons aan.  
We spreken een mevrouw aan. Ze loopt op 
een verhard pad en heeft haar paard aan 
de leidsel. Ze wordt doorverwezen naar 
het ruiterpad dat specifiek voor ruiters 
is, ook als paarden tijdelijk even aan de 
leidsels worden meegenomen.  
Ze durft er nog niet op bekent ze, dus ze 
keert gewillig terug op haar schreden. 
Elders vraagt een hardloper ons of we 
wel weten dat er steeds ruiters op de 
wandelpaden zijn die alles vernielen. De 
boswachters zeggen het in de gaten te 
zullen houden. We maken een stop bij de 
zogenaamde kunstbunker.  
Speciaal vóór de oorlog gebouwd om o.a. 
de Nachtwacht in de bewaren. De ingang 
bleek te klein, dus de Nachtwacht heeft de 
oorlog in opgerolde staat moeten door-
maken. Een klein informatiebord herinnert 

Driehoekstenen

We rijden door een bos met vooral naald-
hout. Die bomen waren voor de mijnbouw, 
heeft Nico me eerder op de dag al verteld. 
Dennen waren voor de mijnen, want 
dennenbomen kraken als de druk te groot 
wordt, wel handig in een mijn. Het naald-
hout is de laatste jaren in het kader van 
Natura 2000 omgevormd tot zogenaamd 
grijs duin. Dat is dus het duingebied achter 
de eerste rijen duinen (wit duin). Hier is 
een zeldzame flora en fauna ontstaan die 
uniek is in Europa.
We stoppen voor de beklimming van een 
van de hoogste duinen (30 m boven NAP). 
Vandaar heb je een prachtig uitzicht op 
het landschap. Aan de ene kant de zee, 
aan de andere kant zie je verderop de 
Hoogovens (Tata Steel) en natuurlijk overal 
schitterend duingebied, waarbij de scherpe 
afscheiding tussen de duinen en de ach-
terliggende polders goed te zien is. Cora 
ziet dat er een van de omheiningpalen 
ontbreekt. Ze ontdekt hem in het struik-
gewas en sleept hem weer op de plek. 
 
Chopperen en de kwal                                                                                                                                             
Als we verder rijden wijst Jan me een stuk 
duin waar gechopperd is. Bij chopperen 
wordt de stikstofrijke bovenlaag verwij-
derd als een soort afplaggen, maar dan 
minder radicaal zodat het onderliggende 
voedingsarme zand niet gaat stuiven. We 
komen even later aan bij “de kwal”. Ik had 
er al plaatjes van gezien in het bezoekers-
centrum. De kwal is het inlaatpunt waar 
het voorgezuiverde water uit het IJssel-
meer de duinen in loopt. 

hier nog aan. We stoppen opnieuw als we 
in de duinen een ouder echtpaar met iets 
onduidelijks bezig zien. Cora stapt er op 
af. Er volgt een hartelijke begroeting en 
bij terugkeer in de auto vertelt ze dat het 
vrijwilligers zijn die mossen aan het inven-
tariseren zijn. Ze hebben een vergunning 
en PWN doet er zijn voordeel mee want 
de inventarisaties zijn goed bruikbaar. 
Zo blijken er heel wat vrijwilligers te zijn 
die vogels en andere dieren tellen en de 
flora inventariseren. Zoals Jan alles van de 
geschiedenis van het gebied weet, heeft 
Cora duidelijk veel verstand van de flora. 
Ze wijst op de net bloeiende gele kornoelje 
en zegt dat er in de duinen bijzondere 
planten en geneeskrachtige kruiden te 
vinden zijn. 
 
Driehoekstenen                                                                                                                                        
Overal op de kruispunten van de paden 
zie ik fraaie oude driehoekige stenen 
liggen. Jan: “Dat zijn restanten van de 
Atlantic wall. De Duitsers hadden in zee 
grote houten rekken geplaatst, met daarop 
deze driehoekige stenen. Daarbovenop 
lagen mijnen die een invasieleger moesten 
tegenhouden. Na de oorlog zijn die stenen 
in de duinen gemieterd. Later besloot PWN 
ze te hergebruiken. Ze werden op kruis-
punten van wegen neergelegd, met de 
naam van het pad er op geschilderd. We 
moesten in het begin van mijn loopbaan 
bij PWN elk jaar die letters overschilderen, 
een hele klus. Een tijd geleden zijn er 
gegraveerde bordjes opgeschroefd, dus er 
wordt niet meer geschilderd”.                                 

Cora sleept één van de omheiningpalen weer op  
de plek.
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Vanwege zijn vorm wordt het de kwal 
genoemd (zie ook kaderstukje over drink-
waterzuivering op pag. 18). 

Cora wijst me op een bankje. Alle bankjes 
in het werkterrein zijn voorzien van een 
alarm- en codenummer. Als iemand hulp 
nodig heeft, of is verdwaald, kan men met 
die code eenvoudig gevonden worden. 
Werkt natuurlijk ook als er brand is of een 
andere calamiteit. Cora heeft duidelijk 
veel plezier in haar werk. Ze is 12 jaar 
boswachter en voelt zich als een vis in het 
water. “Er komt zeemist op”, zegt Jan. Kijk 
dat is nou het mooie van deze interviews 
die ik af en toe voor PDM mag maken. 
Overal eigen gebied-specifieke zaken. In 
Drenthe of Limburg hebben ze vast geen 
zeemist.         
      
Tot slot lopen we nog even de vogelkijkhut 
in. We zien een vrouwtje zaagbek. Hoewel 
ik die bij ons langs de IJssel ook wel zie, 
blijft het toch een leuke waarneming en 
een goede afsluiting van een fantastisch 
bezoek aan het Noordhollands Duinreser-
vaat. Nico, Jan en Cora zeer bedankt voor 
het relaxte inspirerende inkijkje in jullie 
mooie werkterrein. 

S Het water uit het IJsselmeer legt een lang weg af.Vanwege zijn vorm wordt het de kwal genoemd

Tekst en foto’s tenzij anders  
vermeld:  Wil Kroon

Tot slot zijn we nog even in de 
vogelkijkhut geweest T


