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Waternet is verantwoordelijk voor het beheer van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen en in de eerste plaats 
voor een goede drinkwatervoorziening. Daarnaast is 
behoud en versterking van biodiversiteit, de doelen van 
Natura 2000 en de maatschappelijke taak voor de recreatie 
van groot belang. 
Niet alleen de grootschalige natuurherstelprojecten zoals 
die in het kader van het Life project zijn uitgevoerd, maar 
ook de wijze waarop bijvoorbeeld de bestrijding van de 
Amerikaanse Vogelkers heeft plaatsgevonden, het kappen 
in bossen en het verwijderen van hele dennenbossen, 
hebben veel en heftige kritiek opgeleverd. Daarnaast zijn 
de plannen om een fietspad door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen aan te leggen met succes na een 
langdurig verzet en een rechtszaak bestreden. Ook de 
oorspronkelijke bosbeheervisie sneuvelde in de 
Amsterdamse gemeenteraad. Daarnaast was het overleg 
met stakeholders, zoals individuele onderzoekers, 
natuurverenigingen en andere gebruikers van de AWD niet 
gestructureerd en transparant.  
Daarnaast, en niet onbelangrijk, blijkt dat verschillende 
projecten al dan niet aangekaart door natuurorganisaties, 
politiek gevoelig liggen, zodat ook de gemeenteraad en het 
college van Amsterdam behoedzaam willen opereren met 
de belangen van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

 
Het een en ander heeft geleid tot de oprichting van een 
Beheeradviesgroep, kortweg BAG genoemd, waarin 
verschillende belangengroepen zitting hebben. Ondanks 
dat men nog zoekt naar de juiste organisatievorm en men 
nog volop in een lerende fase is, is sinds een jaar een 

Beheeradviesgroep actief waarin ondergetekende als lid 
actief is. Voor deze adviesgroep is op persoonlijke titel een 
aantal betrokkenen en/of belanghebbenden aangezocht 
zitting te nemen in de adviesgroep. Ze worden gezocht in 
de volgende groepen: 
 Natuurorganisaties 
 Recreanten 
 Buren 
 Deskundigen en onderzoekers 
 Vrijwilligers 

 

 
Foto 2 Beheeradviesgroep bij een exclosure voor damherten. Op 
de voorgrond kapot gevreten Wilde Liguster en in de exclosure 
zonder vraat. Het is de bedoeling dat voorafgaand aan verdere 
regulering de exclosures groter zullen worden voor behoud van 
flora en onderzoek. 

 
De groep bestaat uit maximaal 15 leden en werkt onder 
leiding van een onafhankelijke voorzitter. Zij zijn 
aangezocht op grond van hun kennis, ervaring en relatie 
met de Amsterdamse Waterleidingduinen. De leden 
denken mee en brengen advies uit op persoonlijke titel. 
Een achterban hebben is geen enkel bezwaar; het delen en 
betrekken van de achterban wordt toegejuicht om tot een 
oordeel te komen maar zij vertegenwoordigen nadrukkelijk 
geen organisatie. 
 
Het is de bedoeling dat alle projecten, zowel de 
drinkwater- als natuurherstelprojecten in de BAG aan de 
orde komen. Daardoor komt een breed palet aan projecten 
aan de orde. Enkele in discussie zijnde projecten zijn: 
 Bosbeheervisie. 
 Werkzaamheden in het kader van het Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) zoals het plaggen van 
duingraslanden om oorspronkelijke duingraslanden te 
herstellen. 

 Verwijderen van Adelaarsvarens in het zuidoosten van 
de AWD. 

 Maatregelen om een te korte infiltratieweg bij een van 
de geulen te voorkomen. 

 Beheer damherten. 
 Exclosures voor de damherten. 
 Noordvoort 3e fase 

Foto 1 Meidoorn die door damherten in vorm is gegraasd. 
Damherten zijn een voorlopig blijvend probleem omdat met de 
huidige middelen het reguleren onvoldoende succes heeft. 
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Het zijn allemaal interessante projecten met gevolgen voor 
de natuur en recreatie die een zorgvuldige afweging 
verdienen. Er wordt goed geluisterd en projecten worden 
op basis van commentaar en advies aangepast; andere 
projecten zijn uit de lijst van uit te voeren projecten 

geschrapt of naar achteren geplaatst. Toch loopt niet 
alles op rolletjes. Zo heeft kritiek van de Stichting 
Natuurbelang tijdens inspraak voor een commissie van 
de gemeenteraad van Amsterdam geleid tot het vertrek 
van de eerste onafhankelijke voorzitter van de BAG, de 
heer Simon Kling. Dit leidde tot grote ergernis bij de 
andere leden van de adviesgroep die deze werkwijze 
niet kunnen waarderen. 
 
Hoewel de BAG leden veel stukken toegestuurd krijgen 
wordt veel in de open lucht gewerkt, op locatie, waar 
zowel de informatie-uitwisseling als de discussie 
plaatsvindt. 
 
 
Ik sta open voor vragen en kritiek met betrekking tot het 
natuurbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen en 
waar mogelijk maak ik van mijn positie gebruik om 
antwoorden en of oplossingen te vinden en aan te 

dragen. Waarschijnlijk zal het jaarlijkse overleg met 
Waternet over de duinen gewoon doorgaan. Hiervoor 
worden de vrijwilligers en onderzoekers die werkzaam zijn 
in de AWD uitgenodigd. Mochten jullie contact met mij 
willen opnemen: lhjschaap@gmail.com of 06 536 26663. 

 

Boeiend vrijwilligerswerk in de aanbieding! 
 
In Lisse ligt al meer dan 30 jaar een kleine maar prachtige heemtuin. Omgeven door de historische Rijn- of Ringsloot, de 
Zemelpoldermolen en een weiland behorend bij een boerderij uit de achttiende eeuw, vormt de heemtuin een bijzondere 
plek waar natuurbeleving en natuureducatie op de eerste plaats komen. In de verschillende biotopen groeien ruim 300 
soorten planten waaronder vele zeldzame en bij de wet beschermde. 
De heemtuin wordt met veel enthousiasme onderhouden door een twintigtal vrijwilligers. Twee imkers dragen zorg voor de 
honingbijen in de bijenstal. 
Na 30 jaar het werk en de vrijwilligersgroep in de heemtuin met veel plezier en enthousiasme te hebben begeleid, moet de 
coördinator helaas stoppen met deze taak. 
Dat betekent dat de vrijwilligers van de Heemtuin Lisse een deskundige op het gebied van wilde planten gaan missen. 
Daarom zijn zij op zoek naar een nieuwe coördinator. 
In de heemtuin is een beheerplan aanwezig, dat per maand en per biotoop de jaarlijks terugkerende werkzaamheden 
beschrijft. Er is een uitgebreid aanbod aan educatieve materialen, zowel voor schooljeugd als voor volwassenen. Meerdere 
vrijwilligers hebben een jarenlange ervaring in het heemgroen, maar hebben toch graag iemand die regelmatig de lijnen 
uitzet. 

 
Bent u iemand met interesse in wilde planten? 
Iemand die regelmatig (het hoeft niet per se 
iedere week) met de enthousiaste groep 
vrijwilligers wil samenwerken? Iemand die 
deze groene oase wil helpen in stand houden 
zodat deze inspirerende plek gedeeld kan 
worden met zoveel mogelijk anderen? Kent u 
misschien iemand die hiervoor geschikt is? 
Dan komen de vrijwilligers graag in contact 
met u! 
 
Voor vragen, reacties of suggesties kunt u 
contact opnemen via 
heemtuinlisse@hotmail.com 
Meer informatie over Heemtuin Lisse vindt u 
op https://www.freewebs.com/heemtuinlisse/ 

  

Foto 3 Deel van de Beheeradviesgroep aan het werk. 


