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Vrienden van het

Kennemerstrand

Jaco Diemeer

Even voorstellen

Aanleiding

Het Kennemerstrand is het gebied rond het Kennemermeer te IJmuiden.

Begin jaren negentig is dit meer gegraven op het brede strand. Ten wes-

ten ervan werd een nieuwe zeereep aangelegd. Hierdoor werd de strand-

vlakte rondom het meer van directe invloed van de zee afgesnoerd. De

bedoeling was dat het meer gebruikt zou worden voor recreatie. In

plaats daarvan werd het een eldorado voor vogels, en de omliggende
strandvlakte kreeg het karakter van een primaire duinvallei: een uniek

verschijnsel tussen Texel en Voorne (ca. 100 km).

Het gebied groeit echter in hoog tempo dicht met duindoornsen wilgen,
zodat hier binnen enkele jaren eenrelatief monotoon bos zal ontstaan.

Om de grote variatie te behouden zou een gedeelte moeten worden be-

heerd, maar hier schijnt geen geld voor te zijn. Om het verlies te beper-
ken is het idee opgevat om een deel van het gebied dan maar vrijwillig te

gaan beheren: maaien van de vegetatie en het verwijderen van struiken.

Doelstelling

Het behoud van de bijzondere vegetatie (met name het Knopbiesver-

bond) en bijbehorende fauna ten oosten en zuiden van het Kennemer-

meer. De werkgroep probeert dit doel te bereiken door beheer, natuur-

onderzoek en rapportage hierover. Juridische en/of planologische as-

pecten behoren NIET tot het werkveld van de werkgroep.

De ‘Vrienden van het Kennemerstrand’ zijn vrijwilligers, die zich willen

inzetten voor het behoud van de natuurwaarden van dit gebied. De

werkgroep is onlangs opgericht en is nu officieel aangesloten bij stich-

ting Landschap Noord-Holland, die de werkgroep ondersteunt.
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Deelnemers

In principe hoeft niemand "vast" lid te worden. Iedereen die sympathie
heeft voor het gebied is van harte welkom om mee te helpen aan het

doel van de werkgroep. Dit kan zijn door actief mee te beheren in de

winter, maar ook onderzoek, rapportage, fotograferen e.d. is welkom. Op
voorhand hebben de volgende mensen al hun hulp toegezegd: Coriy van

Breen, Michiel Dechering, Fons van Dijkman, Robert Hagedoorn, Gerrit

Jansen, Anneke Koper, Rein Leguijt, Ruud Prins, Johan Sengers, Arno

Stoute en Dirk Tanger. Daarnaast staan Niko Buiten, Antje Ehrenburg,
Steve Geelhoed, Hans Groot, Diet Hannessen, Wilbert Kerkhof, Frans en

Maija Koning, Ben Kruijsen, Joop Mourik, Pim de Nobel, Pieter Slim,
Wim Veenendaal, Bart Vreeken, Eddy Weeda en Henk Wijkhuisen reeds

achter ons.

Programma

Na aansluiting van de werkgroep bij Landschap Noord-Holland, zal con-

tact worden opgenomen met de terreineigenaar. In goed overleg wordt

dan hopelijk toestemming voor het vrijwillige beheer verkregen. In het

terrein zal moeten worden bezien welk gedeelte prioriteit heeft om het

eerst te beheren. De oppervlaktes zullen globaal worden opgemeten.

Eventueel m.b.v. luchtfoto of GPS. Er moet worden gezocht naar een

oplossing van het afvoerprobleem: wie betaalter voor de vrachtwagen en

de stortkosten?

Als alles goed gaat kan het beheer in november of december 2003

plaatsvinden. Januari of februari 2004 zal mogelijk al te nat zijn. In

principe wordt gestreefd naar de 'Nationale Natuurwerkdag 2003' op 1

november.

Materieel

Aan Landschap Noord-Holland zal worden verzocht om van het materi-

eel gebruik te mogen maken. Het maaien gebeurt bij voorkeur met een

AEBI HC-44, vanwege de mesbreedte (2 m) en de wendbaarheid, maar

een AM-20 of een Rapid kan ook. Voor het wiersen is een bandhooier

nodig. De grotere struikjes moeten handmatig worden geharkt/geprikt.
Voor het afruimen is de trekker met (grootste) aanhanger nodig, het

liefst nog met een soort opbouw. Verder zoveel mogelijk harken en vor-

ken, EHBO-trommel, eventueel voorzieningen om wat warms klaar te

maken.
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Indien het beheer in navolgendejaren wordt herhaald, dan kan de com-

pacte balenpers van LandschapNoord-Holland goedediensten bewijzen.

Het (inmiddels lagere) gewas hoeft dan slechts gemaaid, gewierst, tot

baaltjes geperst en afgevoerd te worden. Dit scheelt enorm in volume.

Voortgang

Om het effect van het beheer goed vast te kunnen stellen, kunnen vóór

en na het werk foto's worden gemaakt. Ook van delen waar niet wordt

beheerd. Ook kunnen vegetatieopnamen worden gemaakt. Jaarlijks kan

een rapport worden opgesteld, waarin de resultaten van de flora- en

fauna-inventarisaties worden vermeld. Het gebied leent zich ook goed

voor het geven van bijvoorbeeld planten-, vogel-, vlinder- of libellenex-

cursies.

In de zomer zal het resultaat van het winterwerk mooi te zien zijn!

Contact

■Vrienden van het Kennemerstrand' i.o.

p/a Jaco Diemeer

Bloemendaalseweg 136-102

2061 SE Bloemendaal

023-5265745

iacodiemeer@planet.nl

Landschap Noord-Holland

Cathy Wiersema (coördinator Vrijwilligersgroepen)
Postbus 257

1900 AG Castricum

0251-662244


