
Terugblik op ‘Visit Belarus – The Netherlands’, 

24-31 Juli 2018  
 

Beste Belarus-gangers,  

 
Dankzij jullie bijdragen is het bezoek van onze Wit-Russische vrienden aan 

Nederland een succes geworden. Nog meer haast dan de financiën waren 
de bijdragen in de vorm van maaltijdverzorging, logiesverstrekking, het 

regelen van vervoer, excursies leiden en tips voor leuke locaties zeer be-
hulpzaam om er een zeer diverse en leuke week van te maken.  

Niet alleen voor onze Wit-Russische vrienden maar ook voor ons en velen 
van jullie  die in wisselende aantallen en samenstelling dagelijks het be-

zoek vergezelden. Hieronder een korte foto-impressie van het bezoek van 
Oleg, Inna, Nastya en Nikolay aan Nederland.  

 
Dinsdag 24 juli 

Enkele minuten voor 12 uur ’s nachts arriveerde het gezelschap, na 2 da-
gen rijden (2000 km.) op het logeeradres: Nico’s huis in Haarlem.  

 

Woensdag 25 juli 
Kennemerduinen / Kennemerstrand 

(o.l.v. Piet Veel en Jaco Diemeer) 
In het Kraansvlak in de Kennemerduinen dragen Wisenten uit Polen nu al 

tien jaar bij aan het beheer. Te zien was hoe ze de verstruweling/verbos-
sing van de duinen plaatselijk terugdrongen. Even ten Noorden van Pavil-

joen Parnassia bekeken we de windwerking na het maken van gaten in de 
‘kustverdediging’. Dat heeft imposante zandverplaatsingen en verjonging 

van het duin tot gevolg. De duinen zijn door deze maatregelen weer dyna-
misch geworden. Het Kennemerstrand was weer op een heel andere ma-

nier indrukwekkend. Deze door toeval ontstane natuurontwikkeling – de 
enige primaire duinvallei in de Hollandse duinen, vindt plaats onder zeer 

goede ecohydrologische condities. Het is nu groeiplaats van een zeer 
groot aantal zeldzame vochtige duinvallei-soorten zoals Honingorchis, 

Moeraswespenorchis, Stippelzegge, Knopbies en Dwergbloem. 

 

  
Er is weer dynamiek in de Kennemerduinen. Wisenten houden Bitterling en Parnas-

sia vrij van Duindoorn. 



  
Met Jaco naar het Kennemerstrand. Groenknolorchis en nog veel meer. 

 
Donderdag 26 juli 

Engelsmanplaat en Rif 

o.l.v Ron Mes en Nico Jonker en Marijke Schrier (gastheer/vrouw SBB) 
Per boot vanuit Lauwersoog passeerden we tientallen zeehonden en stap-

ten in vrij diep water uit. We wandelden over het boogvormige Rif en door 
de nu verlaten broedgebieden van Dwergstern, Noorse stern en Visdief 

naar de wadpost De Kalkman. Het leek klein maar bleek heel groot. We 
werden er door Nico Jonker en Marijke Schrier onthaalt op mosselen met 

pannenkoekjes. 
 

  
Vanaf de boot waden naar Engelsman-

plaat.  

Blijdschap: wat een bijzondere sfeer hier! 

  
Het huisje lijkt klein maar bleek groot. En 

Nico was er de gastheer op het wad. 

Eten op de boot terug naar Lauwersmeer. 

 



Vrijdag 27 juli 

Weerribben  
o.l.v Geert van Wirdum, Egbert Beens en Jeroen Bredenbeek 

(Staatsbosbeheer) 

Het was de warmste dag van de week. Per boot voeren we tussen de 
veenmosrietlanden waar Geert en Jeroen een toelichting gaven op het 

beheer. In de Stobbenribben werd de capillaire werking (géén kwel!) 
vanuit het bodemvocht getoond waardoor kalk aan het oppervlak 

kristalliseerde en in de minislenkjes een geschikte biotoop voor rood 
schorpioenmos ontstond.  

 

Veenmosrietland –zomermaaibeheer. 
 

Kristalliserende kalk – Stobbenribben. 

  
Kalenberg, hier woonde vroeger de riet-

snijders. 

Toelichting in het nu vrij droge veenmos-

rietland.  

 

De vaartocht ging ook door grote complexen berkenbroekbos en produc-
tierietlanden en we bekeken de eitjes van de endemische Grote vuurvlin-

der op Waterzuring.  
 

Zaterdag 28 juli 
Varkensland / Kalverpolder / Zaanse Schans / Westzaan 

o.l.v Ron van ’t Veer m.m.v. vrijwilligers van Stichting Kalverpolder 
In het Varkensland toont Ron ons de problematiek van de invasieve exoot 

Appelbes en licht de aanpak ervan toe. Een groot deel wordt 20 cm. afge-
graven ter bestrijding ervan, maar een ander deel wordt als brongebied 

gespaard. Vrijwilliger Nico voert er beheer-en monitoringwerk uit.  



 

  

Monitoring van de Honingorchis in 

Varkensland door vrijwilliger Nico. 

Isolatie van Erica-heidedeel om als 

genenbron te behouden. 

  
Een onooglijke plek bij een paardenboer 

met een heel bijzondere soort van zilte 

bodem: Dichtbloemig kweldergras 

Ron van ’t Veer geeft college over de 

Kalverpolder met de Zaanse Schans op 

de achtergrond. 

 
In de Kalverpolder waren we te gast bij de Stichting Kalverpolder die zeer 

goed geoutilleerd bleek en op professionele wijze het beheer uitvoert in dit 
brakke veengebied. ’s Avonds hadden we een heerlijk diner op de boerde-

rij van Eva en Peter in Westzaan. 
  

Zondag 29 juli 
Amsterdam boottocht / Hortus Botanicus / Rembrandthuis / 

Nieuwmarkt / Zeedijk 
o.l.v Harry Smit en anderen 

Ook hier kozen we voor een boot als vervoermiddel en voeren over het IJ 

en door de grachten. In de 17e eeuwse Hortus Botanicus lunchten we 
waarna we het Rembrandthuis bezochten. Via de Nieuwmarkt naar het 

kleinste café aan de Zeedijk. Tot besluit een diner in exotische sfeer.  
 



  
Per boot door de grachten. 

  
Hortus Botanicus. Surinaamse Chinees Zeedijk. 

 

nawoord 

Wat was het leuk om deze week te organiseren.  
Dit verslagje is onze verantwoording van de besteding van jullie bijdragen. 

We kwamen er precies mee rond. Met veel dank,                                                                     
 

Ron en Emma, 3 augustus 2018 
 

       
 


