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Natuur dichtbij!

Rechte Hondsbosschelaan 24a  
1851 HM  Heiloo
Postbus 222
1850 AE  Heiloo

Tel.  088 - 006 44 00
Fax  088 - 006 44 01
www.landschapnoordholland.nl
info@landschapnoordholland.nl

Veel mensen doen vrijwilligerswerk, onverplicht en onbetaald 
werk voor medemens en samenleving. Zonder hun onmisbare 
inzet zou onze samenleving er heel anders uit zien. Daarom is 
2011 uitgeroepen tot ‘ Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk’. 

Landschap Noord-Holland ondersteunt maar liefst 8.450 
 vrijwilligers bij het natuurbeheer. De een houdt van bomen 
 zagen in de winter, de ander heeft een voorliefde voor het 
 beschermen van weidevogels of pluizen van uilenballen. 
 Gelukkig is het vrijwilligerswerk van Landschap Noord-Holland 
veelzijdig. Er is voor elk wat wils! 

De huidige regering wil op natuur en landschap sterk 
 bezuinigen, wel zo’n 70 %. Juist in deze tijd kan het belang  
van het vrijwilligerswerk voor natuur en landschap niet vaak 
genoeg onderstreept worden. We zijn dan ook heel blij om te 
constateren dat ook dit jaar weer meer vrijwilligers actief zijn 
geweest in hun groene leefomgeving, vaak met ondersteuning 
van Landschap Noord-Holland. 

Voor Landschap Noord-Holland zijn de fantastische resultaten 
van al dat vrijwilligerswerk glashelder. Zonder al die betrokken 
vrijwilligers zou Noord-Holland gewoon een stuk minder mooi 
zijn! Om dat ook voor de buitenwereld nòg beter zichtbaar te 
maken heeft Landschap Noord-Holland samen met andere 
 organisaties een onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt de 

grote betekenis van vrijwilligerswerk voor het landschaps-
beheer,  niet alleen voor natuur en landschap, maar ook op 
economisch, maatschappelijk en recreatief vlak. 

Niet alleen voor de vrijwilligers was het een bijzonder jaar. 
Landschap Noord-Holland vierde in 2011 zijn 75-jarig jubileum 
met een succesvol symposium en een groot feest. Vele 
 vrij willigers hebben elkaar dit keer in feestkleding ontmoet -   
de werkhandschoenen lagen even in de kast. 

Vrijwilligers bij Landschap Noord-Holland vormen een diverse 
groep van mensen die zeer betrokken zijn bij natuur, landschap, 
cultuurhistorie en vooral ook bij elkaar. Hun inzet is geweldig 
en als organisatie hopen wij nog vele jaren met hen te kunnen 
samenwerken.

Jan Kuiper, 
directeur  Landschap  
Noord-Holland

Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011

Werkdagen 
Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder was in 
2011 gastheer op de Werkdag in het Landschap, waar 100 
 vrijwilligers een overgroeid Fort Admiraal vrij snoeiden en her-
stelden. Elk jaar organiseert Landschap Noord-Holland deze 
werkdag, waarop vrijwilligers uit de hele provincie ervaringen 
uitwisselen, boeiende excursies volgen en in de natuur 
 werken. De excursies naar o.a. het prachtige Mariëndal, de 
Grafelijkheidsduinen en Fort Kijkduin in Den Helder vonden 
gretig aftrek. Op de zonnige Landelijke Natuurwerkdag werk-
ten 1500 vrijwilligers op 58 verschillende locaties. Met dit 
 grote aantal locaties vestigde Noord-Holland een nieuw record. 

Big Green Weekend
In het kader van het Europese Jaar van het Vrijwilligerswerk 
was er in elf Europese landen van 21 tot 23 oktober een Big 
Green Weekend, mede georganiseerd door de Britse organi-
satie BTCV. In Noord-Holland werkten ruim 300 mensen bij  
12 verschillende vrijwilligersgroepen in het natuurbeheer of 
volgden educatieve workshops.
 
Zilveren Maanprijs 2011
Na tien jaar is de allerlaatste Zilveren Maanprijs uitgereikt. 
 Vogelwerkgroep Alkmaar kreeg hem tijdens het jubileum-
symposium van Landschap Noord-Holland uit handen van  
Commissaris van de Koningin Johan Remkes. De enthousiaste 
Alkmaarse vrijwilligers inventariseren al sinds de jaren tachtig 
de broedvogels in de woonwijken van Alkmaar. Met het boek 
‘Alkmaar heeft vleugels’ heeft de Vogelwerkgroep op een 
 aansprekende wijze het inventarisatiewerk voor een breed 
publiek toegankelijk gemaakt. 

Op de grens van stad en landschap
Op verzoek van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur 
onderzocht Landschap Noord-Holland, samen met 
 landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen, hoe een 
verbinding tussen stad en landschap tot stand kan komen. 
Veldateliers aan de rand van Aalsmeer, Halfweg en Beverwijk 
brachten beheerders, gemeenten, plaatselijke en landelijke 
ondernemers, vertegenwoordigers van het  recreatieschap, 
vrijwilligers en bewoners samen om ideeën aan te leveren 
om de beleefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.  
Lees verder: www.landschapnoordholland.nl/ 
zakelijke-diensten/projecten

Terreinen
Van hefkoepel tot Eiland Siberië
Landschap Noord-Holland heeft terreinen in eigendom of  
in langdurige pacht. Hier zijn veel vrijwilligers erg actief. Zo 
heeft een vrijwilligersgroep in 2011 de historische hefkoepel 
van Fort bij Krommeniedijk grotendeels vrij gegraven en weer 
fraai toonbaar gemaakt. Er is veel verwilderd wilgenstruweel 
van de grachtoever verwijderd en talloze wilgen zijn geknot. 
 Binnen het fortgebouw zijn kleine restauraties uitgevoerd, 
tentoonstellingen opgetuigd, rondleidingen gegeven en 
 diverse manifestaties voor een groot publiek georganiseerd.
Vrijwilligers coördineren ook diverse fiets- en wandeltochten 
door de gebieden van de Noordkop. Afgelopen jaar hebben 
zij een recordaantal van 4800 mensen ontvangen en rond-
geleid. Bewoners en scouts hebben rondom het Refugium  
en het Hengstenpad de kwelsloot onder handen genomen. 
Daarnaast is veel Amerikaanse vogelkers verwijderd. In het 
 Ilperveld hebben vrijwilligers beheerwerkzaamheden voor 
de weidevogels uitgevoerd. In de Eilandspolder zijn de 
 bomen en struiken van de Pannekoek, een eiland vlak naast 
de Hempolder, verwijderd. En op ’t eiland Siberië ontstaat 
door jarenlang maaibeheer een mooi kruidenrijk grasland. 

Bezoekerscentrum vestigt record
Vanuit het bezoekerscentrum Ilperveld zijn maar liefst 
118 schoolklassen op excursie geweest (record).  Vrijwillige 
gidsen en schippers zorgden voor de begeleiding. De 70 
vrij willigers van het bezoekerscentrum zorgden ook voor 

onderhoud van de recreatieve natuurvoorzieningen, 
technische klussen, balieverkoop en gastheer/vrouw 
 taken. In 2012 opent een mooie, interactieve expositie 
met levensechte figuren en diorama’s, gemaakt met  
hulp van technische vrijwilligers.

Vrijwilligers ondersteunen tal van 
 communicatieactiviteiten 
Het promotieteam vertelde bij 25 evenementen over  
het werk van Landschap Noord-Holland en de vrijwillige 
beheerder van het digitale foto- en dia-archief werkte 
aan de verdere digitalisering van het werk.

InformatieWinkel wordt Webwinkel
De winkel van Landschap Noord-Holland in Castricum  
is half mei 2011 omgezet naar een webwinkel, die beter 
bereikbaar is voor Beschermers en overige Noord- 
Hollanders. Vijf vrijwilligers verzorgen ondermeer het 
 verzendklaar maken van de bestellingen.

Gereedschappen, cursussen, advies en 
 beheerondersteuning
Landschap Noord-Holland ondersteunt vrijwilligersgroepen 
op vele manieren. Vooral het uitlenen van gereedschappen 
wordt door de vrijwilligersgroepen hoog gewaardeerd. Afge-
lopen jaar kregen we 256 aanvragen van 64 werkgroepen, die 
we hebben voorzien van maar liefst 2344 verschillende soor-
ten gereedschappen. Met dit assortiment zijn wij een zeer 
professionele organisatie voor landschapsbeheer. In totaal 
 gebruikten vrijwilligers 9744 gereedschapsstukken. Machines 
worden niet zonder meer uitgeleend. Vrijwilligers moeten 
een cursus hebben gevolgd. Landschap Noord-Holland heeft 
12 technische cursussen aangeboden aan 95 vrijwilligers.  
Bij Landschap Noord-Holland kunnen vrijwilligers terecht 
voor beheersadvies en kennisverbreding, van korte ecologische 
adviezen tot beheerplannen, van Arboplannen tot uitleg over 
veiligheid tijdens werkdagen. Medewerkers van de 
vrijwilligers ondersteuning bezochten vrijwilligers in de hele 
provincie. De maaimachines en kettingzagen van de 
 Groenploegen, voorheen Landschapsonderhoudsploegen, 
baanden de weg voor vrijwilligersgroepen in o.a. Landsmeer, 
de Kennemerduinen, Venhuizen en Hilversum. 

Meer informatie over vrijwilligerswerk, vacatures, 
 uitleen van materialen,  cursussen en onder-

steuning in het veld, vindt u op onze website  
www.landschapnoordholland.nl/voor-vrijwilligers

Landschap Noord-Holland voor vrijwilligers

Cultuurhistorie Communicatie 
& bezoekerscentrum
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Vrijwillig Natuurbeheer
Jaarverslag 2011

Vr
ijw

ill
ig

er
 b

ek
ijk

t n
ieu

w
e e

xp
os

iti
e •

 fo
to

: D
ut

ch
 ph

ot
o

Vr
ijw

ill
ig

er
s i

n 
fo

rt
ui

nV
el

D 
• f

ot
o:

 pe
te

r m
ol

Vrijwilligersgroep kennemerstranD • foto: peter mol



Beheer gericht op specifieke flora
Biotoop verbeteren voor insecten / vlinders / libellen

Biotoop verbeteren voor amfibieën / reptielen
Biotop verbeteren voor zoogdieren

Biotoop verbeteren voor vogels
Bomen vellen / lieren

Oeverbeheer / rietland
Knotten

Takkenrillen
Opslag verwijderen

Aanplanten
Snoeien

Maaien en afvoeren
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Overzicht aard 
werkzaamheden

Aantal groepen
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Belang van cijfers
Via een jaarlijkse enquête vraagt Landschap Noord-Holland 
aan de vrijwilligers om gegevens over hun werkzaamheden in 
natuur, landschap en cultuurhistorie te delen. Het jaarverslag 
vertaalt deze resultaten en geeft een mooie weerspiegeling 
van de activiteiten. Duidelijk blijkt dat vrijwilligers enorm veel 
uren in natuurbeheer investeren. 

Groei van vrijwilligers 
Afgelopen jaar steeg het aantal betrokken vrijwilligers flink.  
In totaal waren 8.450 mensen actief. Zij hebben tezamen 
292.230 uur gewerkt. Omgerekend verzetten de vrijwilligers 
het werk van 182,6 voltijdbanen (figuur 1). Dit betekent een 
groei van bijna 3 procent t.o.v. 2010. 
In 2011 sloten vier nieuwe vrijwilligersgroepen zich bij 
 Landschap Noord-Holland aan. In werkgroep De Groene Staart 

beheren woonbootbewoners een gemeentelijk terrein in 
 Amsterdam. Bij Heemstede beheert Vrijwilligersgroep Landgoed 
Hageveld een landgoed in eigendom van Stichting Hageveld 
Beheer. Andere nieuwkomers zijn Werkgroep Liobaklooster in 
Egmond en Marterwerkgroep ’t Gooi. Groepen die zich bij 
Landschap Noord-Holland aansluiten, krijgen daarmee toe-
gang tot adviezen, cursussen en uitleen van gereedschappen.

Financiële ondersteuning
Landschap Noord-Holland ontvangt jaarlijks van de Provincie 
Noord-Holland subsidie voor het ondersteunen van vrijwilligers 
in landschapsbeheer en weidevogelbescherming. Voor het 
 realiseren van projecten burgerbetrokkenheid heeft Landschap 
Noord-Holland financiële bijdragen ontvangen van de 
 Nationale Postcode Loterij, Prins Bernard Cultuurfonds, EL&I, 
OCW, Provincie Noord-Holland, gemeenten, woningbouwcor-

Gemotiveerde burgers
Veel werkgroepen zijn ontstaan omdat burgers gemoti-
veerd zijn om de handen ineen te slaan voor bescherming 
van hun groene leefomgeving. Daarnaast signaleert Land-
schap Noord-Holland de laatste jaren ook steeds vaker dat 
overheden en bedrijven graag burgers betrekken bij hun 
woonomgeving. Deze samenwerking leidt tot meer sociale 
cohesie in de wijken. Dit sluit aan bij de huidige politieke 
tendens om meer verantwoordelijkheid bij burgers neer 
te leggen. Het Landschap adviseert en werkt nauw samen 
met overheden en bedrijven bij burgerparticipatie. 

De groene ecologische ruïne in Beverwijk
Een braakliggend terrein in Beverwijk is van honden-
uitlaatveld omgetoverd tot een overgroeide ruïne in de 
vorm van een amfitheater. Omwonenden en scholen 
 gebruiken de ruïne, omsierd door schooltuinen, fruit-
bomen en bloemrijke velden, op allerlei manieren. De 
 inrichting is mede ontworpen door kunstenaars van L.T.J. 

Beheerplannen en vrijwilligersgroepen
Op terreinen die vrijwilligers helpen beheren, wordt 
 regelmatig gevraagd om inrichting- en beheerplannen 
op te stellen of te vernieuwen. Zo heeft Landschap 
Noord-Holland samen met stadsdeel Amsterdam Oost en 
de betrokken vrijwilligers rondom de sportparken een 
 beheerplan opgesteld. Met de gemeente Haarlem is voor 
de Poelbroekpolder een beheerplan opgesteld dat 
 bewoners gaan helpen uitvoeren. Bewoners aan het 
 Fortuinveld in Zaandam zien hun werkzaamheden meer 
geborgen in het beheerplan. Bewoners aan de Jacob van 
Lennepkade in Amsterdam Zuid stellen samen met 
 gemeente en woningbouwcorporatie een beheerplan  
op voor een groene strook langs de kade. 

Figuur 1. Overzicht van de inzet van vrijwilligers, uitgedrukt in aantal gewerkte uren en omgerekend naar voltijdbanen 

Figuur 2. Overzicht aard van de  werkzaamheden (absolute aantallen)

 2011 Vrijwilligers-
groepen 

Projecten 
Burgerparticipatie

Terreinen 
LNH

Weide-
vogels

Commu-
nicatie

Onderzoek 
en advies

Totaal 

Aantal vrijwilligers 5463 1512 232 1033 99 111 8450

Aantal gewerkte uren 193.620 6.770 26.747 51.650 10.429 3.015 292.230

Omgerekend  
naar voltijdbanen

121,0 4,2 16,7 32,3 6,5 1,9 182,6

Vrijwilligers zetten zich in voor  Landschap en Natuur

Burgerbetrokkenheid

Jeugd & jongeren

Soorten bescherming  
& onderzoek
Vrijwilligers opgeleid tot deskundigen
Kennis over diersoorten draagt bij aan natuurbeleid en 
 bescherming. Zo is het succesvolle onderzoek naar boom-
marters in de Vechtstreek nu herhaald in Zuid-Kennemerland. 
34 vrijwilligers controleerden regelmatig de fotovallen en 
 telden verschillende boommarters met jongen. Het aanleg-
gen en monitoren van ijsvogelwanden werd uitgebreid naar 
Amsterdam door hiervoor twee vrijwilligers op te leiden. 
Maar liefst 75 vrijwilligers werkten verder aan inventarisaties 
voor de Vissenatlas, die in 2012 verschijnt. 
 
Uilenballen pluizen
Onderzoek naar kleine zoogdieren is tijdrovend en kostbaar. 
Landschap Noord-Holland wil via braakballen van kerkuilen 
meer inzicht krijgen in de muizenstand. Op maandelijkse 

pluisavonden melden zich gemiddeld 40 vrijwilligers die  
per avond bijna 300 braakballen pluizen. De determinatie 
van de schedeltjes levert een enorme bijdrage aan het 
 onderzoek (www.uilenballenpluizen.nl)
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Jonge natuurbeheerders
Regelmatig wordt Landschap Noord-Holland om advies 
gevraagd over manieren om jeugd en jongeren meer bij 
het natuurbeheer te betrekken. Wij vinden het belangrijk 
om deze doelgroepen bij hun groene leefomgeving te 
betrekken. Samen met maatschappelijke organisaties 
hebben we allerlei projecten aan jeugd en jongeren 
 aangeboden. Zo hebben kinderen van de Buitenschoolse 
opvang Forte hun buitenspeelplein omgevormd tot een 
meer natuurlijk groen speelplein. Kinderen van de basis-
school Kors Breijer in Weesp hebben wilgen geknot, broei-
hopen aangelegd en struiken geplant op Fort Uitermeer. 
970 leerlingen van het voortgezet onderwijs liepen hun 
maatschappelijke stage in het landschapsbeheer. 

Low Holland
“Een uniek project op unieke locaties”, zei Jan Kuiper, 
 directeur van Landschap Noord-Holland, in zijn slotwoord, 
nadat  75 jongeren onder begeleiding van 4 kunstenaars 
met eigen woorden, muziek en beelden een vertaling 
hadden gemaakt van het Nationale Landschap Laag 
 Holland. De workshops en afsluitende voorstelling 
 vonden plaats in koeienstallen in Laag Holland. Op  
www.oneindignoordholland.nl zijn de verhalen terug  
te lezen. Op www.youtube.com is de film Low Holland  
te bekijken. 

Dansen voor Natuur
Festivalorganisator ID&T en Landschap Noord-Holland 
hielden opnieuw vrijwilligersdagen voor jonge festival-
bezoekers. Ruim 400 enthousiaste 18-32 jarigen snoeiden, 
maakten takkenrillen en prikten vuil op 65 hectare 
 recreatieterrein in ’t Twiske en het Haarlemmermeerse 
Bos. Het project is genomineerd voor de Groenfondsprijs 
2011. Op www.youtube.com is een samenvatting van 
deze dagen te zien.
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poraties, Stimuleringsfonds voor de Architectuur, Stavros Ni-
archos Foundation en Grundtvig. Met deze samenwerking 
zijn wij bijzonder blij. 

De winst van vrijwilligerswerk in natuur en 
landschap
Wat is de winst van vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer? 
EL&I en Provincie Noord-Holland lieten een onderzoek 
 uitvoeren naar de ecologische, economische, maatschappelijke 
en recreatieve winst van vrijwilligerswerk. Hoe groot  
deze winst is, staat beschreven in het rapport ‘Winst voor 
 vrijwilligerswerk in Landschapsbeheer’. 

Weidevogels
Weidevogelbescherming in Noord-Holland
In 2011 beschermden 25 weidevogelbeschermingsgroepen op 
22.223 hectare bij 909 boerenbedrijven in totaal 14.625 legsels 
van weidevogels, samen met de boeren. Ze markeerden de leg-
sels, zodat deze niet verloren gingen bij agrarische werkzaamhe-
den. Landschap Noord-Holland ondersteunt de vrijwilligers en 
de boeren met materialen, cursussen, informatieavonden en 
door het werven en binden van vrijwilligers. Jaarlijks ontvangen 
2.200 relaties het Jaarboek Weidevogels van Noord-Holland. 

Weidevogelkringen in Laag-Holland 
Met de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken is 
actief samengewerkt in Nationaal Landschap Laag-Holland. 
Weidevogelvrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Agrariërs, wild-
beheerders, vrijwilligers en natuurbeherende organisaties 
werken tegenwoordig op gebiedsniveau samen om meer 
weidevogelkuikens vliegvlug te krijgen. Op acht evaluatie-
bijeenkomsten in de regio’s zijn de nieuwe aanpak van het 
weidevogelbeheer en de broedresultaten besproken.

Dit rapport is te downloaden op  
www.landschapnoordholland.nl/publicaties


