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Met name groepjes jongeren hielden 
zich niet aan de regels. Men kwam 
met picknicktassen en koelboxen 
naar de twee plassen in het gebied. 
Daar kunnen mensen zwemmen, 
maar dat gebeurde in het begin zo 
massaal dat ze in overleg met de 
veiligheidsregio inmiddels gesloten 
zijn.
De 500 vrijwilligers die doorgaans in 
terreinen van PWN actief zijn mogen 
niet werken, dus er wordt geen afval 
geruimd en het bezoekerscentrum 
is gesloten. Er zijn bijvoorbeeld nog 
wel hekketeurs aan het werk (hulp-
boswachters) omdat die doorgaans 
alleen werken. Er is dus helaas meer 
zwerfafval in het gebied. 

Simone: “Gelukkig is de situatie nu 
wat genormaliseerd (eind april), 
hoewel het nog steeds vrij druk is 
met wandelaars, fietsers en ren-
ners.” Deel van het werk van Simone 
bestaat uit communicatie en voorlich-
ting. Ze heeft de afgelopen weken 
vaak ‘Coronamaatregelen’ posters 
gemaakt die overal zijn opgehangen. 
”We merken dat er veel mensen 
in het duin komen die er normaal 
gesproken niet zijn en zich niet aan 
de regels houden”, aldus Simone, 
“die weten gewoon niet wat wel en 
niet mag”. 
Overdag is ze alleen in het veld. “Dan 
spreek ik veel mensen en brommer-

Ik bel met Simone de Maat.  
Simone: “Vanaf 1 april beginnen we hier door-
gaans met één avonddienst, maar dit jaar zijn we 
vrijwel direct gestart met twee avonddiensten 
door de toenemende drukte in het gebied”. Haar 
eerste avonddienst zal ze niet snel vergeten. 
Mensen trokken massaal de natuur en dus de 
duinen in. De week voor Pasen was het helemaal 
erg, overal overvolle fietsenrekken. Het hele 
Paasweekend stond in het teken van mensen 
informeren of wegsturen.  

tjes die verkeerd geparkeerd zijn, 
krijgen een bon. ’s Avonds werken 
we in tweetallen en dan kan er 
altijd een beroep gedaan worden 
op politieassistentie. De samen-
werking met de politie is bijzonder 
goed en prettig”.
 
Op de vraag of de Corona-crisis 
invloed heeft op de natuur en 
de dieren, antwoordt ze dat de 
bezoekers die van wegen en 
paden afwijken, in gebieden 
komen waar vogels broeden en de 
zeldzame zandhagedis zijn eieren 
legt. Dat verstoort zeker.  
Een onverwacht gunstig neven-
effect van de crisis is wel dat 
de Grand Prix op Zandvoort niet 
doorgaat. Meer rust en stilte voor 
de dieren in het nabijgelegen 
(ontoegankelijke) natuurgebied 
met o.a. wisenten. Zo zie je maar, 
elk nadeel heb z’n voordeel, of 
hoe was het citaat ook al weer 
(WK).
Simone tot slot: “Gelukkig doen 
we het echt samen in het team, 
deze coronatijd. Het is heel fijn 
dat ik fijne collega’s heb waar ik 
ervaringen mee kan uitwisselen. 
Het is een pittige tijd”, en ik voeg 
er aan toe: een heftig begin van je 
boa-carrière.  

Tekst en foto: Wil Kroon 

Simone de Maat

De maatregelen met betrekking tot de Corona-
crisis had ook gevolgen voor de Algemene Leden-
vergadering. Het bestuur heeft geprobeerd om 
iedereen hiervan op de hoogte te stellen.  
 
De regelmatige bezoekers van de vergadering 
hebben allemaal een brief gehad. Daarnaast 
hebben wij op onze website en social media een 

bericht geplaats dat de vergadering 
uit is gesteld. 
Zodra een nieuwe datum is vast-
gesteld zullen wij deze datum op 
onze site en (als dat mogelijk is) in 
Dier&Milieu bekend maken.
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Een reactie van Simone de Maat, sinds vorig jaar september boswachter en boa  
bij PWN (Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland) in het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland, de Kennemerduinen tussen IJmuiden en Zandvoort


