Voorwaarden vrijwilligers Amsterdamse Waterleidingduinen
Algemeen
- Indien deze voorwaarden vrijwilligers Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) niet stroken met de algemeen geldende
voorwaarden zoals vermeld op de vergunning, dan gelden de voorwaarden vrijwilligers AWD (deze voorwaarden)

Ziekte van Lyme
- Alle vrijwilligers krijgen de folder ‘Een teek? Pak ‘m beet!’ toegestuurd. In deze folder staan de maatregelen die tekenbeten
kunnen voorkomen en die de ziekte van Lyme kunnen voorkomen of bestrijden. De vrijwilligers kunnen een tekenverwijderaar
krijgen.

Verzekering en veiligheid
- Waternet heeft voor alle vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
- Waternet heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die de schade dekt die een vrijwilliger tijdens de uitoefening van
de werkzaamheden veroorzaakt, behalve bij opzet, nalatigheid of grove
schuld. Na het ontstaan van de schade dient de vrijwilliger onmiddellijk zijn/haar Waternetbegeleider in te lichten, niet op voorhand
aansprakelijkheid voor de schade te erkennen en de afhandeling van de schade geheel aan Waternet over te laten. Waternet zal
een vrijwilliger niet aanspreken voor de schade die de vrijwilliger in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden aan de gemeente
Amsterdam heeft toegebracht, tenzij er sprake is van opzet, nalatigheid of grove schuld van de vrijwilliger.
- Waternet draagt zorg voor de voor uitoefening van de werkzaamheden noodzakelijke begeleiding en
veiligheidsinstructie.

Ontheffing van fietsverbod en/of rijverbod voor auto
- Vrijwilligers met een ontheffing hebben toestemming te fietsen 1) voor de activiteiten zoals vermeld op hun ontheffingskaartje,
2) op (half)verharde wegen, 3) van maandag tot en met vrijdag behalve feestdagen van zonsop- tot zonsondergang , 4) inclusief
een introducé op een eigen fiets. Het Waternet-label dient altijd zichtbaar aan het stuur te zitten. Als men de fiets tijdelijk achterlaat,
moet men het label meenemen. Tijdens het fietsen dient de vrijwilliger het blauwe Waternethesje met opdruk ‘vrijwilliger’ te dragen.
- Onderzoeksvrijwilligers met een ontheffing rijverbod voor een auto hebben toestemming te rijden 1) voor de activiteiten zoals
vermeld op hun vergunning, 2) op (half)verharde wegen, 3) via de rechtstreekse route van en naar de ingang Oase, 4) van
maandag tot en met vrijdag behalve feestdagen van zonsop- tot zonsondergang De ontheffing rijverbod dient achter de voorruit te
zijn geplaatst.
- Vrijwillige gastheren en –vrouwen met een ontheffing rijverbod voor een auto hebben op de zondagmiddagen waarop ze dienst
hebben toestemming te rijden van ingang Oase naar de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Dit om de publieke parkeerplaats
te ontlasten. De ontheffing rijverbod dient achter de voorruit te zijn geplaatst.
- De vrijwilligers met een Waternet-fietslabel of een ontheffing rijverbod krijgen jaarlijks opnieuw deze ontheffing
totdat hun activiteiten wijzigen of worden beëindigd. Alle vrijwilligers die een ontheffing nodig hebben en geen fietslabel of
ontheffing rijverbod hebben, krijgen jaarlijks een wandelontheffing voor hun activiteiten. Dit ontheffingskaartje krijgen ze naast hun
gratis groepswandelkaart.

Toegang tot het het niet-publieke deel
- Vrijwilligers die de activiteiten zoals vermeld op hun ontheffing in het niet-publieke deel hebben, hebben toestemming om 1)
voor deze activiteiten, 2) dit deel, 3) via de rechtstreekse routes, 4) inclusief
een introducé te bezoeken. Als dit niet-publieke deel zichtbaar is vanaf het publieke deel, dan dient de
vrijwilliger het blauwe Waternethesje met opdruk ‘vrijwilliger’ te dragen.
- Leden van de houtzwammenwerkgroep hebben toestemming voor de activiteiten zoals vermeld op hun vergunning op
dinsdagen ook het niet-publieke deel te bezoeken.

Toegang met fiets op zaterdag en zondag
- Watervogeltellers hebben toestemming 1) voor de activiteiten zoals vermeld op hun vergunning, 2) het telplot, 3) via de
rechtstreekse route van en naar enige ingang, 4) in de periode van september tot en
met april van maandag tot en met zaterdag, 5) zowel lopend als per fiets te bezoeken, op zondag
alleen lopend. De tellingen vinden in principe in het weekend plaats rond de vijftiende van de maand, soms op vrijdag of maandag,
onder andere afhankelijk van het weer.
- Vrijwillige gastvrouwen en -heren hebben toestemming te fietsen 1) voor de activiteiten volgens het rooster,
2) de hele week, 3) op een Waternetfiets, 4) met de voorgeschreven kleding.

Toegang tussen zonsondergang en zonsopkomst
- Bezoeken tussen zonsondergang en zonsopkomst moeten altijd minimaal met z’n tweeën plaatsvinden.
Deze bezoeken moeten uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan het bezoek gemeld worden bij het team BFR van de afdeling
Bron- en Natuurbeheer (marcel.doornbosch@waternet.nl of 06 – 52 53 47 14)
- Konijnentellers hebben toestemming 1) de vaste konijnenroute, 2) in de telperioden tot drie uur na
zonsondergang, 3) in de ter beschikking gestelde dienstauto te rijden.
- Onderzoekers van nachtdieren (vleermuizen, muizen, uilen, nachtvlinders, amfibieën) hebben toestemming 1) voor de
activiteiten zoals vermeld op hun ontheffing, 2) het onderzoeksgebied, 3) via de rechtstreekse routes van en naar enige ingang, 4)
tussen zonsondergang en zonsopkomst, 5) zowel lopend als per fiets te bezoeken.
- Onderzoekers van nachtdieren met een ontheffing rijverbod hebben toestemming 1) voor de activiteiten zoals vermeld op hun
vergunning, 2) het onderzoeksgebied, 3) via de rechtstreekse route van en naar de ingang Oase, 4) tussen zonsondergang en
zonsopkomst, 5) per auto te bezoeken.
- Medewerkers van het ringstation hebben toestemming 1) voor de activiteiten zoals vermeld op hun vergunning, 2) het
ringstation en andere met Waternet afgesproken vanglocaties, 3) via de rechtstreekse routes van en naar enige ingang, 4) de hele
week vanaf twee uur voor zonsopkomst en tot twee uur na zonsondergang, 5) zowel lopend als per fiets te bezoeken.
- Medewerkers van het ringstation met een ontheffing rijverbod voor een auto hebben toestemming 1) voor de activiteiten zoals
vermeld op hun ontheffing (het vervoer van materialen), 2) het ringstation en andere met Waternet afgesproken vanglocaties, 3) via
de rechtstreekse route van en naar de ingang Oase, 4) de hele week vanaf twee
uur voor zonsopkomst en tot twee uur na zonsondergang, 5) per auto te bezoeken.
- BMP-ers en broedvogelinventariseerders hebben toestemming 1) voor de activiteiten zoals vermeld op hun ontheffing, 2) het
onderzoeksgebied, 3) via de rechtstreekse route van en naar enige ingang, 4) in de periode van februari tot en met juli de hele
week vanaf twee uur voor zonsopkomst en tot twee uur na zonsondergang en drie keer tussen zonsondergang en zonsopkomst,
behalve per fiets in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot zonsondergang, 5) zowel lopend als per fiets te bezoeken.

Onderzoek
- Alle onderzoeksgegevens dienen doorgegeven te worden aan de Particuliere Gegevensbeherende Organisatie (PGO), zoals
Sovon, Ravon of De Vlinderstichting. Wanneer verzamelde gegevens niet bij een PGO onder te brengen zijn, levert de vrijwilliger
jaarlijks een spreadsheet met gegevens aan.
- De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij de opstelling van beheerplannen en evaluatie van het gevoerde
beheer.
- Alle vrijwilligers dienen voor het aanbrengen van specifieke markeringen in het veld (bijvoorbeeld paaltjes) vooraf toestemming
te vragen via hun Waternetbegeleider.
- Onderzoekers die voor hun activiteiten in bomen moeten klimmen, bunkers moeten betreden of in het water moeten werken,
hebben hiervoor toestemming mits zij minimaal met z’n tweeën zijn. Zij dienen het blauwe Waternethesje met opdruk ‘vrijwilliger’ te
dragen.
- Voor het vangen, ringen, merken, doden en meenemen van organismen die vallen onder wettelijke bescherming, moet de
onderzoeker in het bezit zijn van een bijbehorende wettelijke ontheffing.
- Het gebruik van chemicaliën bijvoorbeeld voor determinatie van korstmossen is niet toegestaan.

Flora- en paddenstoelenonderzoek
- Alle flora- en paddenstoelenonderzoekers hebben toestemming van Waternet om uit het onderzoeksgebied zoals vermeld op
hun ontheffing delen van planten of schimmellichamen van hun onderzoek mee te nemen mits dit voor determinatie en/of
onderzoek noodzakelijk en wetenschappelijk verantwoord is.

Faunaonderzoek
- Alle faunaonderzoekers hebben toestemming van Waternet uit het onderzoeksgebied zoals vermeld op hun ontheffing de
dieren van hun onderzoek levend te vangen, eventueel tijdelijk in een pot te
stoppen en/of van ringen of merktekens te voorzien, en weer los te laten mits dit voor determinatie en/of onderzoek noodzakelijk en
wetenschappelijk verantwoord is.
- Medewerkers van het ringstation hebben toestemming om voor hun activiteiten op het ringstation en andere met Waternet
afgesproken vanglocaties met wettelijk toegestane middelen vogels te vangen. De ringers hebben toestemming van Waternet te
ringen op de vanglocaties zoals vermeld op hun ontheffing
- Onderzoekers van insecten, spinnen, weekdieren en macro- en microfauna hebben toestemming van Waternet om uit het
onderzoeksgebied zoals vermeld op hun ontheffing de dieren van hun onderzoek mee te nemen en/of te doden mits dit voor
determinatie en/of onderzoek noodzakelijk en wetenschappelijk verantwoord is.
- Alle andere faunaonderzoekers dienen vooraf toestemming te vragen via de Waternetbegeleider voor het meenemen en/of
doden van dieren en/of onderdelen van dieren.
- Onderzoekers van roofvogels en uilen hebben toestemming om voor hun activiteiten in bomen te klimmen
van het onderzoeksgebied zoals vermeld op hun ontheffing.
- Vleermuisonderzoekers hebben toestemming voor hun activiteiten de bunkers te betreden van het onderzoeksgebied zoals
vermeld op hun ontheffing. Zij dienen de bunkers zo kort mogelijk te bezoeken en zij dienen het blauwe Waternethesje met opdruk
‘vrijwilliger’ te dragen.
- Onderzoekers van kleine waterfauna (libellen, macro- en microfauna) hebben toestemming om voor hun activiteiten in het water
te staan van het onderzoeksgebied zoals vermeld op hun ontheffing. Zij dienen het blauwe Waternethesje met opdruk ‘vrijwilliger’
te dragen.

Archeologisch en historisch onderzoek
- Archeologen en historici dienen voor het meenemen van vondsten vooraf toestemming te vragen via de Waternetbegeleider.
Alle vondsten blijven eigendom van Waternet.

