Werken in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Loenderveense Plas

INLEIDING
Dit jaaroverzicht van, voor en over Vrijwilligers in de AWD en in Loenen ziet
er anders uit dan voorheen. Jullie korte jaarverslagen vormen nog steeds
de basis. Echter, de uitgebreide monitoringsverslagen vind je nu integraal
op waternet.nl/awd. Op deze pagina’s is een korte samenvatting opgenomen.
Zo zijn nog enkele andere aanpassingen doorgevoerd. In dit beknopte
en overzichtelijke ontwerp maken wij beter duidelijk wat jullie inspanningen
in 2015 waren en wat die voor de Waterleidingduinen en de Oostelijke
Vechtplassen zoal betekenden.

Het verslag bestaat uit drie delen:
In deel 1 Monitoring, vatten we samen welke dieren en planten in 2015 zijn
onderzocht, welke gegevens Waternet gebruikte en in welke vorm.
Deel 2 Recreatie, gaat onder meer over de resultaten die zijn geboekt door
de nieuwe groep gastvrouwen en gastheren.
In deel 3 Beheer, lees je over wat beheervrijwilligers gezamenlijk hebben
bereikt. We staan stil bij hoeveel prunus er is gerooid en hoeveel hectare
grasland gemaaid is.
Het vertrouwde format werd gewaardeerd. Of dat ook geldt voor deze nieuwe
opzet is even afwachten. Wij hopen van wel. Uiteraard staan wij open voor
opmerkingen en suggesties, want het gaat hier om een vertaling van jullie inzet.
Voor nu: veel leesplezier! Namens Waternet,
Martijn van Schaik, Vincent van der Spek en Pauline van der Veldt
Januari 2016

“LEKKER
HET HOOFD
LEEGMAKEN”
Naam en leeftijd:
Martin Bosman (54)
Woonplaats:
Breukelen
Vrijwilligersfunctie: 	beheervrijwilliger
Loenderveense Plas
“Ik ben wiskundeleraar op een vmbo-school.
Dat is een stressvolle job waarbij ik continue
volledig in het hoofd zit. Thuis zorg ik voor
een meervoudig gehandicapte zoon. Op een
gegeven moment besefte ik dat ik af en toe
het hoofd moet leegmaken. Dat doe ik sinds
twee jaar een dag per maand als vrijwilliger
in Loenderveen. Daar krijg ik overzichtelijke
opdrachten, bijvoorbeeld maaisel verzamelen
en afvoeren in een mooie schuit, of ringslang
eieren tellen in aangelegde broeihopen. Ik ben
de hele dag buiten, in weer en wind, en voel me
na afloop als herboren.
Mijn vrijwilligersdag is echt een dag voor mijzelf,
een dag die ik koester. Het komt voor dat
mijn natuurwerkdag uitvalt; dan moet ik liefst
twee maanden wachten voordat ik weer in dat
prachtige plassengebied ben! Het is fijn om in
de natuur te zijn. Ook is het plezierig om met
natuurliefhebbers op te trekken. Zo hoor ik nog
eens andere, dan alleen onderwijsverhalen.”

foto: Alwin Slomp
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MONITORING STUURT NATUURBEHEER EN -BELEID

Dit jonge mannetje Smelleken was pas de tweede die in het vijftigjarige bestaan van de vinkenbaan geringd werd (foto: Hans Vader)

In de AWD en in de Oostelijke Vechtplassen
zijn liefst 180 vrijwilligers actief in de monitoring. Hun onderzoeksgegevens over plant- en
diersoorten zijn van groot belang voor ons
natuurbeheer.

Veel geteld
Er wordt veel geteld in onze gebieden. Gelukkig
maar! De bekendere soortgroepen planten,
zoogdieren, vogels, reptielen- en amfibieën,
dag- en nachtvlinders en libellen worden
goed onderzocht. Vooral in de AWD schenken
diverse tellers ook ruim aandacht aan minder
bekende groepen. Voor sprinkhanen en bijen
zijn veel minder experts, maar bij ons worden
ze gevolgd. En wat te denken van loopkevers,
lieveheersbeestjes, wantsen, mossen en korstmossen? Misschien wel het meest bijzonder: er
wordt zelfs naar micro-organismen gekeken!
Deze brede monitoring zorgt voor een ongekende kennis van de biodiversiteit.

Meten is weten
Op de website van Waternet lees je in de integrale versie van het monitoringsjaaroverzicht
een nadere toelichting over verzamelde gegevens per soortgroep. De onderzoeksgegevens
gebruiken we bij het nakomen van verplichtingen, voor afspraken met overheden en voor het
meten van de biodiversiteit in het algemeen.
Gegevens worden onder andere gebruikt voor:

•	Ruimtelijke ingrepen bij natuur- en drinkwaterprojecten. Voor dergelijke projecten moet
worden voldaan aan wet- en regelgeving;
•	Het nakomen van monitoringverplichtingen
rond Natura 2000 of Natuurbrug Zandpoort;
•	Het bepalen van kerngebieden van soorten.
Dit kan leiden tot het bepalen van locaties
voor natuurherstel, of, indien nodig, extra
bescherming;
•	Trends: zijn er positieve of negatieve trends
te bespeuren in het duin die een gemeenschappelijke oorzaak lijken te hebben?
Dit kan leiden tot beheeringrepen of
meer onderzoek;
•	Meten van effecten van beheeringrepen.
Daaruit kunnen we leren voor toekomstige
projecten.

Concrete resultaten
In 2015 zijn monitoringsgegevens gebruikt voor
de volgende projecten:
•	Onderzoek naar de ecologische impact van
damherten. Hiervoor zijn gegevens van flora,
dagvlinders, nachtvlinders, bijen en zoog
dieren gebruikt. Uit de onderzoeken blijkt
dat de damherten zorgen voor een afname
van de biodiversiteit;
•	Roofvogel-, zoogdier- en plantgegevens
zijn, vaak na direct contact met vrijwilligers,
gebruikt bij het plannen van beheeringrepen,
zoals bij het zagen van bomen. Dit gebeurt in
aanvulling op de gedragscodes voor beheer
die we hanteren;

•	In Loenderveen nam het aantal ruiende
grauwe ganzen de afgelopen jaren steeds
verder toe. Zij vraten grote delen van rietkragen weg. Daarmee verdwenen veel rietvogels.
Waternet houdt de ganzen sinds 2013 op
afstand. De rietkragen herstellen en uit de
vogelgegevens blijkt dat algemene rietvogels
weer toenemen. Volgen de kritischere snor en
grote karekiet (beide Natura 2000-soorten)
het goede voorbeeld? De inventarisaties
zullen het uitwijzen;
•	Gegevens van flora, dagvlinders en libellen
hebben, in overleg met tellers, geleid tot herstel- en zelfs enkele noodzakelijke beschermingsmaatregelen, zoals het uitrasteren
van de laatste koningsvarens, het herstellen
van poelen en het beschermen van enkele
nectarbronnen voor duinparelmoervlinder en
keizersmantel tegen damhertvraat.

Waternet bedankt alle monitoringvrijwilligers. De integrale versie
van het jaaroverzicht monitoring is
te vinden op waternet.nl/awd.
Per soortgroep is duidelijk gemaakt
wat er met gegevens is gebeurd.
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“130 DAGEN
DRUK MET
VOGELS”
Naam en leeftijd:
Hans Vader (75)
Woonplaats:
Hillegom
Vrijwilligersfunctie: 	medewerker
vogelringstation
“Het vogelringstation in de zeereep is sinds
1965 in gebruik. Ik was een van de oprichters
en ben er nog altijd 130 dagen per jaar actief.
Vorig jaar bestond het station 50 jaar. Dat is in
oktober feestelijk gevierd met (oud) medewerkers. Reden voor een feestje was er zeker. In
de afgelopen vijftig jaar zijn er 250.000 vogels
geringd. Dit heeft hier en elders bijgedragen
aan een schat aan onderzoeksgegevens.
Ik vind het nog altijd bijzonder als we een
terugmelding krijgen uit bijvoorbeeld de
Siberische laagvlakte.
We zijn hier begonnen met vogels tellen en
ringen omdat dit een waterrijk natuurgebied
is. De AWD ligt langs de kustlijn, die trekvogels
gebruiken als routemarkering. Er zijn in de
achterliggende periode talloze wapenfeiten
genoteerd. Waar we nog altijd trots op zijn is
ons geslaagde experiment met mechanisch
geluid. Graspiepers lieten zich met de gebruikelijke methode maar lastig vangen. Hoe zou
dat zijn als we ze zouden lokken met een versterkte lokroep uit luidsprekers? Vogelminnend
Nederland lachte ons eerst hardop uit. Toch
hadden we bij het eerste experiment direct
graspiepers en rietgorzen op de baan. Over
deze en andere anekdotes verschijnt een
jubileumverslag. Bijzonder lezenswaardig
voor iedere vogelaar.”
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Naam en leeftijd:
Woonplaats:
Vrijwilligersfunctie:

Joop Mourik (68)
Heemstede
onderzoeker

“ECOLOGEN
NEMEN
ONS WERK
SERIEUS”
Naam en leeftijd:
Woonplaats:
Vrijwilligersfunctie:

“Ik doe in de AWD onderzoek naar de aanwezigheid van bijzondere planten, vlinders en
graslandpaddenstoelen. Hiervoor loop ik vaste
telroutes. Vindplaatsen van specifieke soorten
streep ik aan op lijstjes die ik later verwerk. Een
paar dagen per week ben ik zoet met het veldwerk en de administratie. Als gepensioneerd
wetenschapper en voormalig Waternetter is het
prettig dat ik me nog zo nuttig kan maken.
Ik struin al sinds mijn achttiende in de duinen
en heb een aardig beeld van de natuurkwaliteit.
Het zijn lastige jaren nu, al is de natuur altijd
veerkrachtig, wijst de geschiedenis uit. In het
begin van de waterwinning was in de AWD
vooral sprake van verdroging. Die periode werd
opgevolgd door een zekere verwildering van
duinvegetatie toen ongezuiverd rivierwater
werd ingebracht. Dat werd vervangen door
een voorgezuiverde variant, wat rond 1990
naast vernatting ook zorgde voor een geweldig
herstel van bijzondere planten en insecten.
De huidige terugval komt door de prunusplaag,
de damhertenexplosie en de stikstofneerslag.
Het is een plagentijd met natuurverarming.
Al is het ergste achter de rug nu Waternet volop
werkt aan natuurherstel. Ik ben blij als ik af en
toe nog iets bijzonders zie. Tegen het verdwijnen van de laatste koningsvarens op het
Zwarteveld, staat de komst van de keizersmantel. Een lichtpuntje, dat overigens vooral
klimatologisch verklaarbaar is.”

Piet Spoorenberg (56)
Baarn
broedvogelonderzoeker

“In de Loenderveense Plassen coördineer ik het
broedvogelonderzoek. Dat doe ik sinds 2004
voor een ploegje van zo’n tien vrijwilligers. Ik tel
ook zelf vogels. Drie keer per jaar verzorgen we
excursies. Broedvogelonderzoek is belangrijk
voor goed natuurbeheer. Het beheer wordt
afgestemd op onze gegevens. Daarin is ook
terug te zien wat het effect is van bijvoorbeeld
de Kaderrichtlijn Water. Dankzij de verbeterde
waterkwaliteit gaat het in onze plassen nu goed
met zwarte sterns. Helder water zorgt er voor
dat sterns makkelijker visjes en insecten vangen. Ook zien we meer krooneenden. Die eten
waterplanten en die groeien volop in schoon,
helder water. De aanwezigheid van grote aantallen grauwe ganzen is minder gunstig. Die
vreten van het riet waar de karekiet broedt.
Ik doe dit naast mijn werk als teamleider aan
een onderzoeksinstelling. Het is heerlijk om
buiten te zijn met mensen die net als ik gek
zijn van vogels. In de natuur vind ik rust en
heb ik een hoop lol. Plezierig is dat ecologen
als Vincent van der Spek en boswachter Nico
Bouwman enorm zijn geïnteresseerd in onze
data. Onze inzet wordt echt serieus genomen!
Successen delen we samen. Zo deden we een
vreugdedansje toen we in april voor het tweede
jaar op rij een porseleinhoen hoorden. Dat is
een indicatie dat het echt goed gaat met de
natuur rond Loenderveen.”

Panorama Amsterdamse waterleidingduinen (foto: Alwin Slomp)
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BEZOEKERS CENTRAAL IN DE WATERLEIDINGDUINEN
Activiteiten zijn dé manier om te
werken aan draagvlak voor je gebied.
Met een gids zie je meer dan alleen.
Met vriendelijke en behulpzame
gastheren en gastvrouwen bij de entree
voelen bezoekers zich meer welkom
dan zonder. Met avontuurlijke tochten
willen kinderen terugkomen, om wéér
die boswachter te ontmoeten of nog
eens een damhert te zien.
Natuurgids en deelnemers tijdens een wandeling. (foto: J.Cornet)

Onmisbare schakel

Experimenteren met evenementen

Waternet is niet uit op het trekken van meer
duinbezoekers. De parkeerplaatsen zijn nu ook
wel overvol. We willen de mensen die komen,
wél goed van dienst zijn. Hoe kunnen we dit
doen, zonder onze capaciteit te vergroten?
Vrijwilligers zijn hierbij inmiddels de onmisbare
schakel. Gelukkig zijn er mensen die net als
jij graag iets voor of in het duin willen doen.
Degenen die kiezen voor een rol in recreatie,
zijn echte mensen-mensen. Zij willen anderen
graag op weg helpen bij hun ontdekkingstocht
in het groen.

Het gemiddelde gezin legt zich in 2015 niet
vast voor een excursie, maar doet graag ‘iets
leuks’ wanneer het uitkomt. Daarom organiseerden we de afgelopen jaren enkele ‘open’
activiteiten, zoals de schaapscheerdag. Vanwege de parkeerdrukte op die dagen zoeken we
naar een kleinschalig concept. Er is geëxperimenteerd rond het thema ‘hout’ in september
en met kerst. Elk evenement draait deels op
inzet van vrijwilligers.

Gestart met gastheren en gastvrouwen
We speelden al langer met het idee, maar in
2015 was het zover: 17 gastheren en gastvrouwen zijn enthousiast van start gegaan op de
zondagmiddagen. Ze zijn van dienst op plekken
waar veel publiek komt. Meestal dus rond de
ingangen, maar ook wel eens elders in het
gebied. Ze zijn de oren en ogen van onze boswachters, signaleren honden, fietsers en drukte
bij de parkeerautomaten. Het belangrijkste:
ze helpen mensen op weg, om op hun eigen
manier het duin te beleven. ‘Aan deze mevrouw
hebben we meer dan aan de dame van het
VVV,’ hoorden we wel eens.

‘Waterpret met Waternet’
voor basisscholen
We vinden het belangrijk dat kinderen besef
hebben van de watercyclus en de rol van de
duinen hierin. Begin 2015 presenteerde
Waternet een nieuw programma basisscholen
voor de basisscholen in de omgeving:
‘Waterpret met Waternet’. Kinderen ontdekken
spelenderwijs alle aspecten van water en
drinkwaterzuivering. De uitvoering is mogelijk
dankzij vrijwilligers, die het leuk vinden om
kinderen te begeleiden.

Assistentie in het bezoekerscentrum
We zien in en rond het bezoekerscentrum
kansen om bezoekers beter te helpen. Niet iedereen weet onze balie te vinden, het zou goed
zijn ook iemand te kunnen treffen op het plein
of in de pomphal. Na goede ervaring met een
vaste vrijwilliger op de vrijdag, zijn we daarom
een tweede avontuur gestart eind 2015: werving van vrijwilligers voor de zondagmiddag.
Tref je als ‘oude rot’ een nieuwe BC-vrijwilliger:
vertel over je eigen passie in het duin! Zo raken
ook deze nieuwe mensen vergroeid met dit
prachtige gebied.

Grote diversiteit aan excursies
Vrijwilligers nemen een aanzienlijk deel van
het excursieprogramma voor hun rekening.
De vier ‘Natuurgidsen AWD’ begeleiden elke
maand de wandeling voor vroege vogels en
verzorgen twee keer per maand een zondagmiddagwandeling en een vogelgeluidencursus
in het voorjaar.

Tapuiten gezien!
“Tijdens een van onze wandelingen,” schrijven de AWD-natuurgidsen in hun verslag,
“stonden de zomergasten centraal. De fitis en
de gekraagde roodstaart floten het hoogste
lied. De grote bijzonderheid hield zich stil: een

paartje tapuiten! Misschien zelfs twee paartjes, want we zagen ze op ver uiteengelegen
plaatsen. Kennelijk waren ze de omgeving aan
het inspecteren op een geschikte broedplaats.
Mannetje tapuit kwam uit een konijnenhol,
een klassiek plaatje dat we al heel lang niet
meer hadden gezien.”

Groei fietsexcursies
Tijdens onze fietsexcursies gaat een vrijwilliger
mee als ‘hekkensluiter’. Vrijwilligers maken onze
fietsexcursies prettiger en veiliger. Het geeft
een goed gevoel voor wie het tempo niet helemaal kan bijbenen en de boswachter kan zich
richten op zijn verhaal en op de route. In 2016
willen we meer fietsexcursies organiseren; ook
voor mensen met weinig conditie.

Excursies van anderen
IVN Zuid-Kennemerland, KNNV Haarlem en
Vogelbescherming geven ook excursies in de
Waterleidingduinen. Dit juichen we van harte
toe! Elke natuurbelevenis, zorgt voor meer
binding met het gebied en, hopen wij, voor
behoud op de lange termijn.

RECREATIE ROND DE
LOENDERVEENSE PLAS
In Loenen staat recreatie in het teken van
het ‘betrekken van de omgeving’. Wie een
kijkje neemt achter het hek, is verkocht.
De ‘Burenmiddag’ in september was een
doorslaand succes dankzij vrijwilligers. Net
als de ‘hekkensluiters’ van de fietsexcursies
in de duinen, zijn er ook vrijwilligers nodig
tijdens de vaarexcursies ‘high wine’ en ‘high
tea’. Geen straf! Vogelwerkgroep Het Gooi
en omstreken begeleidde een excursie in
dit onbekende gebied.

JAAROVERZICHT 2015 VRIJWILLIGERS | BEHEER

5

BERGEN WERK VERZET DOOR BEHEERVRIJWILLIGERS

Vrijwilligers lekker aan het werk (foto: Judith van de Vlekkert; Bas Brouwer)

De beheervrijwilligers in de AWD en
in Loenen hebben in 2015 bergen
werk verzet. In de duinen is het prunus
bestrijden bijna klaar. Dit zal, samen
met de huidige begrazingsdruk door
damherten, zeker effect hebben op de
invulling van toekomstig vrijwilligerswerk.
Waterleidingduinen bijna prunusvrij
Prunus zagen en afvoeren was in 2015 één van
de belangrijkste klussen van de 35 vaste AWD
vrijwilligers. Tot het broedseizoen is er gewerkt
achter het bezoekerscentrum, op Adams stort,
in het Museumduin en op de Plantage. Ook
aangepakt zijn de strook langs het Noordoosterkanaal en een deel van het Eiland van Rolvers. Op bosrijke locaties is de prunus kniehoog
afgezaagd en weggesleept. De damherten
doen zich nu tegoed aan de uitlopers, zodat
vogelkers hier snel zal verdwijnen.

Laatste haarden verwijderd
Eind 2015 zijn vrijwilligersploegen gestart met
het verwijderen van de laatste haarden in het
Sijmpjesbos en rond de plas op het Renbaanveld. De verwachting is dat we voor het broedseizoen 2016 klaar zijn. Ook door aannemers
zijn het afgelopen jaar resterende prunushaarden gerooid. De gehele AWD zal in 2016 vrij zijn
van prunushaarden. Een geweldige prestatie
die niet mogelijk was geweest zonder zoveel
gemotiveerde vrijwilligers!

Nabeheer blijft nodig
In heel 2015 is een groot gebied nabeheerd op
prunus. Vrijwilligers hebben met handzagen
zo’n 800 hectare uitgekamd. Alle nog aanwezige prunussen zijn afgezet. Ook tijdens het
broedseizoen is gewerkt omdat de prunus juist

dan goed te herkennen is. Kwetsbare gebieden
en locaties van roofvogelhorsten zijn gemeden.
Nu bijna alle prunushaarden zijn aangepakt
wordt het nabeheer belangrijker. Vanaf 2016
valt de hele AWD onder het nabeheer. We
starten dan ook met een extra groep die zich
hierover ontfermt.
De graasdruk van de damherten is voorlopig
nog hoog. Het maaibeheer kan daarom op
een lager pitje. Dit geeft ruimte en tijd voor
maatwerk en afwisselende werkzaamheden
op specifieke locaties. In 2015 is op het
Vinkenveld al begonnen met een combinatie
van prunusbeheer, het afzetten van kruipwilg
en dennetjes trekken.

Duindoorn verwijderd en puin geruimd
Naast prunusbeheer is door beheervrijwilligers
duindoorn verwijderd op locaties die ecologisch
kwetsbaar zijn. De struiken zijn aangeplant in
de Van Limburg Stierum Vallei om overstuiving
van de weg in te dammen. Ook is langs wegen
en in plagvakken puin verwijderd. In 2015 is
tevens gestart met het bestrijden van ‘hemelbomen’ langs de Oranjekom en bij de verdeelvijver. Deze hardnekkige exoten vermeerderen
zich via worteluitlopers. Die zijn losgetrokken
zodat de hemelbomen uitgeput raken en
afsterven.

Rasters nagelopen
Wat heeft Waternet mazzel met beheervrijwilligers die zo veelzijdig zijn! Afgelopen jaar zijn
door jullie vele kilometers rasters nagelopen
en hersteld. In het damhertwerend raster ten
zuiden van Zandvoort zijn faunapassages
gemaakt. Op het Middenveld werd een begrazingsraster verwijderd. Elders in het duin zijn
juist nieuwe rasters geplaatst, om bijvoorbeeld
begrazing te voorkomen. Damherten eten

alles kaal en dat willen we graag voorkomen bij
ligusterstruwelen op de Pollenberg en op het
Rozenwaterveld, waar we de nectarbronnen
voor duinparelmoervlinders graag behouden.
Op het Vinkenveld zijn rasters geplaatst om
braam een kans te geven. Braam is nectarbron voor de keizersmantel. Ook zijn kooitjes
geplaatst over de laatste groeiplaats van de
koningsvaren. Hopelijk op tijd.

Maaien in 2015 in eigen beheer
Door de hoge graasdruk en het droge voorjaar
was er relatief weinig vegetatie om te maaien.
Zo’n 7 hectare aan ecologische maailocaties
is vorig jaar dan ook beheerd door onze eigen
beheervrijwilligers en Waternetmedewerkers.
Normaal gesproken besteden we een deel
van het maaibeheer uit, maar dat was in 2015
niet nodig.

Stuifkuilen ‘opgeschud’
De stuifkuilen die zijn aangelegd in het kader
van LIFE+ natuurherstel zijn vrijgemaakt van
begroeiing door vrijwilligers. Wortelresten zijn
verwijderd. Zo houden we de stuifkuilen open,
zodat het zand blijft stuiven. In 2016 volgen het
Haasveld en het Boeveld. Op Noordvoort zijn
stuifkuilen vrijgemaakt van ondermeer helm,
dauwbraam, duindoorn en wortelresten. De
kuilen stuiven hierdoor flink. Er ontstaan kerven
in de zeereep, er verschijnen ‘storthellingen’ en
achterliggende duinen overstuiven met vers
zand, zodat het duin zich kan verjongen. Dat is
precies wat we willen. Nu kunnen we natuurlijke
processen weer hun gang laten gaan. In 2016
is hier geen beheer meer nodig. Een groot
succes! Op enkele plekken zoals rond Uitkijkpunt Noordvoort stuift het helaas net iets te
hard. Dit proberen we te voorkomen door
helm en duindoorn te planten. Vrijwilligers
hielpen hierbij.
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Natuur Loenen e.o. flink opgeknapt
Ruim 10 vrijwilligers hielpen Waternet vorig jaar
bij natuurbeheer van de Loenderveense plassen. Begin 2015 is er vooral vegetatie rond de
legakkers verwijderd en is op diverse locaties
gesnoeid. Vanaf juli is geassisteerd bij ecologisch maaibeheer. In augustus is geholpen
nestvlotjes voor zwarte sterns op te ruimen.
Ook is gesnoeid langs de Ringdijk.

Boompjes verwijderd in Bethunepolder
Na de herinrichting van de Bethunepolder ligt
daar een grotere opgave voor beheerwerk. De
vrijwilligers uit Loenen hebben er in september
in de plas-dras-gebieden honderden kleine
zaailingen verwijderd. In oktober is maaisel
afgevoerd rondom de molen. In november zijn
de ringsslanghopen onderzocht op eierschalen.
Met versterking van duinvrijwilligers zijn de
broeihopen opnieuw opgebouwd. De laatste
werkdag is vegetatie afgevoerd op Terra Nova.

Vrijwilligers aan het werk in de Bethunepolder (foto: Nico Bouman)

Opzet vrijwilligersgroep Baambrugge
De laatste jaren probeert Waternet hier geleidelijk een groep vrijwilligers samen te stellen.
Die zouden een deel van het beheer kunnen
verzorgen. In 2015 assisteerden vrijwilligers uit
Loenen hier nog bij. In september is maaisel
afgevoerd van graslanden. Het was er zo nat
dat groenafval met behulp van een bootje
achter de lastpakker kon worden afgevoerd.
Positief gevolg van al het werk: de gevlekte
orchis bloeide massaal! Eind 2015 zijn nog de
jonge essen op de dijk geknot.

Natuurwerkdagen trekken nieuwe gezichten
In 2015 zijn in de AWD en in Loenen natuurwerkdagen georganiseerd waarop ook andere
dan vaste vrijwilligers actief waren. Zij kwamen
af op de WNF Rangerdag en op de Landelijke
Natuurwerkdag. Er is gewerkt op het Haasveld
in de AWD en in de natte delen van de Bethunepolder. Ook was er inzet van de IVN werkgroep
Zuid Kennemerland en hielp de plaatselijke
skivereniging met het verwijderen van prunus
in het Sijmpjesbos.

Naam en leeftijd:
Woonplaats:
Vrijwilligersfunctie:

“NATUUR
KENNIS WIL IK
GRAAG DELEN”

Gastvrouw werd ik niet zomaar. Er ging een
heuse speeddate met een boswachter met
stopwatch aan vooraf! Na een boeiend gesprek
werd ik uitgenodigd voor een aantal trainingsdagen. In het dorpshuis van Vogelenzang
is met andere vrijwilligers veel geleerd en
gelachen. Begin februari 2015 vingen een
collega en ik de eerste bezoekers op. Gasten

Joke Weijers (66)
Lisse
gastvrouw AWD

zelf actief aanspreken, werd steeds makkelijker.
Bezoekers weten ons ook prima te vinden,
want we dragen mooie, herkenbare jasjes.

“De Waterleidingduinen ken ik al zestig jaar.
In die tijd heb ik tijdens het struinen veel
algemene natuurkennis opgedaan. Wat ik
nu van duindieren en -planten weet, wilde ik
graag met anderen delen. In 2014 meldde ik
me aan als gastvrouw. Gastvrouwen en gastheren staan op zondagen bij de hoofdingangen.
Wij geven informatie en beantwoorden vragen
van bezoekers.

“IK BEN ZO’N
BEETJE DE
JONGSTE”
Naam en leeftijd:
Woonplaats:
Vrijwilligersfunctie:

Bastiaan Koehof (22)
Hoofddorp
beheervrijwilliger AWD

“Afgelopen jaar heb ik een paar keer heerlijk
geschoffeld in de stuifkuilen. Die zijn drie jaar
terug geplagd om het duinzand weer aan
het stuiven te krijgen. Met andere vrijwilligers
zorgde ik er voor dat die kuilen kunnen blijven
stuiven, zodat duinnatuur zich dynamisch
blijft ontwikkelen.

Voor onze inzet krijgen we van Waternet geregeld iets terug. Boswachters nemen ons mee
op excursie. En op de jaarlijkse vrijwilligersdag
bezochten we met 60 mensen het vogelringstation. Daarna kregen we in een strandtent
een heerlijke lunch aangeboden. Waternet
wil graag bij alle vier de ingangen gastvrouwen
en gastheren. Nieuwe collega’s zijn meer
dan welkom!”

Vier dagen per maand doe ik vrijwilligerswerk in
de AWD. Dat doe ik met fijne mensen die net
als ik graag buiten zijn. Met z’n allen hebben
we best veel werk verzet in 2015. Naast de klus
in de stuifkuilen is er prunus gezaagd en volop
maaisel afgevoerd. Er is ook altijd tijd om even
in stilte van de natuur te genieten. Laatst reden
we na een dag werk met de auto terug naar de
ingang. Onderweg mochten we uitstappen om
herten en vossen te fotograferen.
Ik ben niet de enige die dit nodig heeft. Dat
vergeet ik nog wel eens, want leeftijdgenoten
zijn vooral druk met techniek en sociale media.
In de natuur zijn ze zelden. Onder de AWDvrijwilligers ben ik zo’n beetje de jongste! Mijn
oma, een echt IVN-er, heeft me van de natuur
leren genieten.”

