Nieuws uit de Atnsterdatnse W ater
leidin g duinen
Wim Ku ijper
Er is veel te melden over de AWD Voor degenen
die het gebied goed kennen geef ik allereerst wat
informatie over de veranderingen in het terrein.
Vooral in het noordoostelijk deel van de A WD
zien we een aantal rasters van 5 x 5 meter. Deze
dienen om te kijken of er ter plekke op natuurlij
ke wijze een loofbos ontstaat. Of dit gaat lukken
is nog niet bekend, mogelijk is de bodemvorming
hiervoor nog niet ver genoeg ontwikkeld. Op
den duur wil men veel dennenaanplant omvor
men tot een meer natuurlijk loofbos. De proef
vlakken zijn klein. Hiermee voorkomt men dat er
reeën in springen en de kiemplanten opvreten.
.

De zuidduinen van Zandvoort worden bij de
A WD getrokken. Het is een leuk stukje zeedor
penlandschap met een andere vegetatie dan in de
rest van het duingebied. Er zullen wat kleine ver
anderingen plaatsvinden, verder blijft dit gebied
vrij toegankelijk.

Bij het Verlengde Oasterkanaal zijn de werk
zaamheden al in volle gang. Na het leggen van
een ondergrondse transportleiding wordt dit ka
naal omgevormd tot een kleine duinreL We zijn
benieuwd of de plannen slagen.
Het zuidelijk deel (bij Panneland) blijft bestaan.
Het vangt het grondwater uit de Berg van Mi
kwel op. Dit water wordt naar het grasland ten
oosten hiervan geleid (Schapenwei). De bedoe
ling is dat het niet zo schone polderwater vervan
gen wordt door schoon duinwater en er herstel
optreedt van een stukje binnenduingrasland. Har
lekijn (Orchis morio) terug? De werkzaamheden
hiervoor zijn in augustus en september gepland.
In de eerste helft van mei en in juli/augustus zal
er weer een aantal graslanden gemaaid worden.
Dit ter bevordering van een bepaalde vegetatie
ontwikkeling en de broedvogels van open gras
land.
Uit een overzicht van de activiteiten van vrijwilli
ge onderzoekers blijkt dat er momenteel gekeken
wordt naar:
Vogels (o.a. roofvogels, kraaiachtigen, ringen).
Planten (o.a. paddestoelen, orchideeën, mossen).
Sprinkl1anen, vlinders, spinnen, kevers, wespen
enz.
Hagedissen, amfibieën, vleermuizen, land- en
waterslakken.
De jaarlijkse vleermuizentelling op 19 januari
1994 had als resultaat: 1 19 Watervleermuizen en
7 Grootoorvleermuizen.

wespenorchis

Een belangrijke beslissing i.v.m. het zuidelijk
duingebied is dat het Van Limburg Stirumkanaal
gaat verdwijnen. Er wordt uit dit kanaal geen wa
ter meer onttrokken en waarschijnlijk aan het
eind van 1994 wordt er zand ingeschoven. Toen
dit kanaal tussen 1883 en 1886 werd gegraven,
kwam het zand in de naastgelegen duinvalleien
terecht. Dit zand wil men nu weer terug brengen
zodat het oorspronkelijk profiel van de valleien
weer grotendeels hersteld wordt. Een gevolg van
dit alles zal het ontstaan van vochtige en natte
valleien in het zuidelijk duingebied zijn. En het
lelijke kanaal verdwijnt uit het landschap.

In de Nieuwsbrief Natuuronderzoek A WD jaar
gang 4 nr. 1 staat een artikel over het onderzoek
in 1992 en 1 993 naar de dagvlinderstand.
U wordt uitgenodigd mee te doen, inlichtingen:
023-2921 37. Er worden routes door de AWD gelo
pen met 2 tot 4 personen. De aanwezige dagvlin
ders in de verschillende terreintypen worden dat
genoteerd.
In hetzelfde nummer informatie over de planten
groei op het Weitje van de Blauwe Paal, teken,
vogels en dergelijke.
U kunt deze nieuwsbrief in het Jan Verwey Na
tuurcentrum inzien.

Tentoonstellingen in de AWD
1 9 maart - 3 juli:
Vogels in het voorjaar.
9 juli - 28 augustus:
Bladcollages als schilderij.
10 september - 1 januari:
Herfst in de duinen.
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