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De crisis heeft wel degelijk grote 
impact op zijn werk, mede door de 
noodverordening die extra bevoegd-
heden geeft. In het begin waren er 
geen beschermende middelen als 
handgel en handschoenen, dus het 
was even zoeken naar een nieuwe 
werkwijze. Ze proberen toch vooral 
te voorkomen dat zaken uit de hand 
lopen en zijn terughoudend in het 
geven van PV’s. Hij is blij dat ze altijd 
een beroep kunnen doen op politie-
versterking; via het C2000-systeem 
snel te bereiken. 
De 5500 ha. van zijn werkgebied is 
verdeeld in zes delen, waar altijd 
iemand van het 17-koppige team in 
aanwezig is. Niet in alle delen is de 
recreatiedruk even groot. Toch geeft 
ook hij aan dat er zeker in de afge-
lopen periode met mooi weer erg 
veel mensen in het duin waren. 
Wesley: “ik begrijp best dat mensen 
er uit willen, maar het is onbegrijpe-
lijk dat mensen niet snappen dat je 
niet zomaar overal door heen kunt 
banjeren. Het zijn vaak mensen die 
er normaal niet komen, een nieuw 
soort buitenmens dus. Gelukkig is er 
wel begrip als je ze een bon geeft, 
vooral als je het broedseizoen naar 
voren brengt”. 
PWN is een drinkwaterbedrijf, dus in 
het gebied bevinden zich twee infil-
tratiegebieden (waterwingebieden). 
Het ene is helemaal verboden voor 
onbevoegden, compleet omheind. 

Zijn gebied bestrijkt de kuststrook van Bergen aan 
Zee tot Wijk aan Zee.
Wesley is ondanks zijn 24 jaar al vier jaar met 
veel plezier in dienst van PWN, dus kersvers 
van school begonnen. Hij werkt in deze crisistijd 
gewoon door en is vooral in het veld te vinden. 
Voorheen fietste hij overdag solo door het ter-
rein, nu meestal samen met een collega. Wesley: 
“Ook als je niet ingeroosterd bent ga je toch naar 
buiten, dus we werken zo min mogelijk binnen. 
Administratief werk kun je ook thuis doen”. 
 

Helaas klimmen mensen zelfs 
daar gewoon overheen. Door het 
andere terrein is wel een weg 
aangelegd voor fietsers of wande-
laars, maar er zijn altijd bezoekers 
die denken dat ze zich ook op de 
dienstwegen naar links en rechts 
mogen begeven. Daar volgen 
onverbiddelijk PV’s op.

Op onze vraag of hij denkt dat 
de coronacrisis invloed heeft op 
de natuur/dieren vertelt hij dat 
dat duidelijk te zien is in de grote 
tuin bij het momenteel gesloten 
bezoekerscentrum. Die tuin wordt 
duidelijk meer gebruikt door vogels 
en andere dieren. Het is er rustig, 
er is niet gemaaid, dus het gras is 
hoog, ideale situatie. 
Hij merkt dat er meer zwerfafval in 
het gebied is, mede omdat de vrij-
willigers niet mogen werken. Ook 
ontdekte hij bij een parkeerplaats 
vers gestorte grond. 
 
Tot slot zegt hij op onze vraag hoe 
hij persoonlijk omgaat met deze 
situatie: “ik mis mijn familie en 
vrienden wel. Zou willen dat het 
wat soepeler wordt, maar ik snap 
ook dat het niet anders kan, dus ik 
maak me maar geen zorgen voor 
de dag van morgen”.  
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Wat gebeurt er in “het veld”
Onze handhavers tijdens de coronacrisis

Een telefoontje van Wesley Swaalep. Is boswachter en boa bij PWN (Provinciaal 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland) in het Noord-Hollands duinreservaat


