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alleraardigste dingen. Daar blijken ze na 50 jaar nog moeite te hebben met het 
beheren en in stand houden van bepaalde vegetaties. Mogen wij dan ook eens een 
blunder slaan? 

Na ons zaai-avontuur zijn we verder gegaan met het uitsteken van plaggen uit de 
bouwgrond van de firma de Raad. Nu hebben we spijt niet nog meer te hebben uitgesto-
ken. De buldozer is nu overal geweest en er is niets meer!! 

Verder was er nog de aanvoer van planten uit bevriende tuinen. Ook wordt 
regelmatig gezaaid; zelf verzameld of gekregen zaad. 
Ook proberen we nu enigszins een gericht beheer uit te voeren. Regelmatig maaien en 
het maaisel afvoeren, voorkomt dat de grond zich zou verrijken met de vrijgekomen 
stikstoffen uit het rottende plantenmateriaal. Door regelmatig kleine stukjes kaal  
te maken, krijgt het zaad wat daar terecht komt een kans te ontkiemen. Teunisbloemen 
bijvoorbeeld maken daar een dankbaar gebruik van. Gras wordt door ons nog wel wegge-
plukt op plaatsen waar we het niet willen hebben. Naast de thijm b.v. die de afgelo- 
pen zomer zo geweldig uitgegroeid is, dat we alle plaggen hebben kunnen scheuren. Ook 
het mooie kruipend stalkruid bleef door "onkruid" weg te plukken voor de tuin 
behouden. 

Onze nieuwsgierigheid naar de soortenrijkdom werd steeds groter en daarom beslo- 
ten we in het bloeiseizoen van 1976 eens te gaan tellen. Ons geschatte aantal van 80 
werd ruimschoots overtroffen. We kwamen tot 164 verschillende soorten!! 
Voorlopig blijven we nog lekker doorrommelen in ons tuintje en daarvoor zal het in de 
ogen van velen ook altijd wel een rommeltje blijven. Wij beleven er in ieder geval 
veel plezier aan. 
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10 jaar botanische inventarisatie in de  
Amsterdamse Waterleidingduinen 

Eind 1976 is bovengenoemd rapport van M.O.Boerman e.a.  
bij de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam verschenen. 

De titel zegt het al. Er is tien jaren lang in deze duinen  
geïnventariseerd. Wat heeft de waterwinning voor invloed  
op de flora? Natuurbehoud en waterwinning gaat dat wel samen?  
De mensen van de werkgroep hadden het soms niet makkelijk.  
Waterwinning bleef het hoofddoel voor ruim 1.000.000 mensen  
en dan moest natuurbehoud wel eens wijken. 
Het invoeren van vervuild Lekwater b.v. had tot gevolg dat  
de bermen van de geulen geheel verruigden. Brandnetel was  
daar een zeer algemene plant, die als een meters dikke gordel  
om de geulen heen lag. Door een nieuw voorfilter in Jutphaas  
te bouwen, hoopt men dat weer tegen te gaan. 
De soortenlijst telt ruim 700 verschillende soorten planten.  
Van de echte duinflora is weinig meer over, mede door de  
steeds wisselende waterstand. Een groot aantal soorten zijn  
gevonden op fazantenvoerplaatsen of langs de kanalen, waar 
ze aangevoerd zijn door het water. 
Een zeer interessant rapport, dat ieder die de AW-duinen een  
goed hart toedragen in de boekenkast moet hebben. 
Het rapport is te koop bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam,  
giro 67200. Het rapport wordt u thuisgezonden na overschrijving  
van ƒ 10,-- op bovengenoemd girono. Bij overmaking vermelden  
/rapport botanische inventarisatie Leiduin". 
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