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artikelen

Kees Piël vecht tegen prunus en damhert

VOGELENZANG - Al vele jaren trekt Kees Piël ten strijde tegen zijn aartsvijand: de Amerikaanse 
vogelkers in het duingebied in Zuid-Kennemerland. Steevast gehuld in een ruime parka, met 
kaplaarzen en een flinke rugzak om rept hij zich met openbaar vervoer en een vouwfietsje naar 
de uithoek waar hij wezen moet.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 3-12-2016, 12:00 (Update 3-12-2016, 12:00) 

Het uitroeien van de Amerikaanse vogelkers (de prunus) is het levenswerk van de 69-jarige Piël, 
die zich trots ’prunusjager’ noemt. Hij heeft al heel wat prunussen om zeep geholpen, deze 
’lonesome cowboy’, want stop de licht chaotische Amsterdammer vooral niet in een groep. ,,Ik 
ben een solist, ik weet precies wat ik doen. Laat mij nou maar mijn gang gaan.’’

Natuurgek

Kees Piël groeide op in ’t Gooi. ,,Als klein kind liep ik zo de hei op. De natuur was mijn 
achtertuin.’’ Bij iemand in de buurt leerde hij het fenomeen prunus kennen. ,,Die man had een 
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bos met prunussen. ’Dat is een woekeraar’, vertelde hij me. ’Die maakt alles dood’. En hij deed 
z’n best om de plant uit te roeien. Dat fanatisme heeft indruk op me gemaakt.’’

Kees is natuurgek. Hij leest talloze wetenschappelijke artikelen en verdiept zich in 
natuurwetgeving. ,,Je moet natuurlijk wel weten waarover je praat.’’ Ook bestookt hij kranten met 
ingezonden brieven over de omgang met de natuur, met name over het woekeren van de prunus. 

Plaaggeest

De Amerikaanse vogelkers is een plaaggeest voor natuurbeheerders. De plant werd in de vorige 
eeuw geïntroduceerd als vulhout tussen de dennenbomen in de duinen. Inmiddels heeft de boom 
zich ontpopt tot een sluipmoordenaar die alles verdringt en verstikt.

,,Eind jaren negentig heb ik een uitgebreid prunusonderzoek gedaan in het duingebied van Den 
Helder tot Voorne. Ik schrok me rot. Overal zag ik oprukkende prunussen. Ik besloot de hele kust 
af te werken om gebieden op te schonen.’’ Eerst kon de prunusjager alleen in de weekenden aan 
de slag, maar na zijn vertrek als magazijnknecht bij Vroom en Dreesmann heeft Piël alle tijd om 
zich aan zijn levenstaak te wijden.

,,Ik deed in het begin alles stiekem. De bestrijding van de prunus had geen hoge prioriteit bij 
Waternet en PWN. Daarvan zijn ze inmiddels wel teruggekomen.’’

Oorlog

Zijn onorthodoxe aanpak leidde tot menige clash met ’het gezag’. Mensen die hem bezig zagen, 
alarmeerden boswachters dat ’een of andere gek bomen aan het vernielen was’. Maar inmiddels 
laten de natuurbeheerders Piël met rust. Ze hebben nu zelf de oorlog verklaard aan de prunus. 
,,Ze doen eindelijk het werk wat ik al die jaren voor ze heb gedaan.’’

Biodiversiteit, daar draait het om, zegt de natuurbeschermer. Het in stand houden van 
verschillende soorten natuur in een gebied, waarvan op een gegeven moment is vastgelegd dat 
ze waardevol zijn. ,,Daarom bestrijd ik de prunus en vind ik ook dat bijna alle damherten uit de 
duinen moeten verdwijnen. Veel meer dan 800. Misschien is 80 herten nog te veel. Want de 
prunus en het hert slopen waardevol landschap.’’

Te zachtzinnig

Piel heeft er zelfs een rechtszaak over lopen. Hij vindt dat Waternet veel te zachtzinnig is met de 
damherten. Hij doet dit namens zijn stichting Herstel Inheems Duin, ’die de sympathie heeft van 
alle natuurbeschermers’, maar waarvan in werkelijkheid het aantal aanhangers op een hand te 
tellen is. ,,Geld is er niet. Ik betaal alles uit mijn eigen zak.’’

De herten verpesten een hoop in de Waterleidingduinen, vindt Piël. ,,Ze vreten alles kaal. Zo gaat 
het landschap kapot met alle soorten dieren en planten die daarin thuis horen. Maar ja, een 
insect of bloem is niet aaibaar en interesseert de Bambi-liefhebber niet. Wat is nou het belang 
van vlindertjes die daar nectar zoeken! Of de teruggang van zangvogels die in het duinstruweel 
broeden! Welnee, herten doden is veel erger, is de algemene opinie.’’

Aaibare natuur

Het is de pest van deze tijd: de hang van de stadsmens naar aaibare natuur, aldus Piël. 
,,Diersentimentaliteit staat een nuchtere beoordeling van de ecologische staat van onze 
natuurterreinen in de weg. Natuur is niet iets voor sentimentele mensen die alles zielig vinden. 
Natuur is soms hard en wreed. Mensen snappen dat niet. In dit land wordt natuurbeheer bepaald 
door politici achter een bureau, die er geen bal verstand van hebben.’’
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,,De duinen van Zuid-Kennemerland zijn de rijkste en meest gevarieerde natuurgebieden van ons 
land. Die moeten we beschermen tegen de dierenactivisten. Die hebben de gunst van het 
publiek, maar praten als een kip zonder kop. Ze geven het dier een status die nog boven die van 
de mens gaat. Vooral de mensen van de Partij voor de Dieren munten uit in een roeptoeterij waar 
een ezel in nog geen eeuwen tegen opbalkt.’’
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Eens Oneens 

Stelling

Gelddrukkerij Joh Enschedé stopt met 
het drukken van bankbiljetten. Sinds 
het drukken van geld in Europa 
aanbesteed moet worden, heeft de 
Haarlemse drukker steeds vaker het 
nakijken. De Nederlandse regering 
moet nu ingrijpen. De mogelijkheid om 
zelf geld te kunnen drukken is van 
vitaal staatsbelang. Enschedé moet 
steun krijgen.

Stelling: Gelddrukkerij moet steun 
krijgen 

Waarom vindt u dat? Geef hieronder 
uw toelichting. Dit kan gebruikt 
worden voor het artikel in de krant.





BEVESTIG UW STEM

Stelling

Meer geld voor taallessen aan statushouders Haarlem

D66 Haarlem wil meer geld vrijmaken voor taallessen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
(statushouders). Want hoe beter het Nederlands, des te groter de kans op werk. D66 wil een meevaller van 7 
miljoen euro daarvoor deels aanwenden. Als een vluchteling een taal perfect spreekt, heeft hij meer kansen op 
de arbeidsmarkt. Dat voorkomt dat hij of zij in de bijstand terechtkomt om er vervolgens nooit meer uit te 
komen. Dat is een goed idee van D66.

Stelling

 Eens  Oneens Stem
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Rutte waarschuwt voor uiteenvallen Europa
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