Vrijwilligers vacature
Landschap Noord-Holland zoekt een

Coördinator voor de Vrijwilligersgroep De
Lange Bretten m/v
Landschap Noord-Holland beschermt natuur en landschap in Noord-Holland met ca. 80 medewerkers
en meer dan 7.000 vrijwilligers. In het zuiden van de provincie zorgt een team van 3 boswachters
voor 27 natuurgebieden in de driehoek tussen Heemskerk, Bennebroek en Abcoude. Eén van deze
natuurgebieden is het terrein De Lange Bretten in Amsterdam. Een deel van de werkzaamheden
(natuurbeheer en terreinonderhoud) in dit natuurgebied wordt uitgevoerd door een
vrijwilligersgroep. Voor het verder uitbouwen en begeleiden van deze vrijwilligersgroep zoekt
Landschap Noord-Holland een coördinator.
In Amsterdam Nieuw-West, langs de spoorlijn van Sloterdijk naar Halfweg, ligt een groot
natuurgebied van Landschap Noord-Holland. Hoewel van flinke omvang en verrassend afwisselend
zijn deze Lange Bretten nog relatief onbekend terrein voor veel Amsterdamse natuurliefhebbers. De
afwisselingen van hoog naar laag, van nat naar droog en van zand naar klei met veen zorgen voor een
fraaie mix van verschillende boom-, struik-, plant- en diersoorten. Om de variatie in dit natuurgebied
zo hoog mogelijk te houden voert Landschap Noord-Holland beheerwerkzaamheden uit. Een deel
van het werk wordt verzet met vrijwilligers, soms in samenwerking met de boswachter. We zijn bezig
te komen tot een min-of-meer vaste vrijwilligersgroep. Het werk bestaat vooral uit diverse
zaagwerkzaamheden en soms maai- en hooiwerkzaamheden. Voor afstemming, regelwerk,
verbindende taken en als aanspreekpunt zoeken wij een coördinator voor de Vrijwilligersgroep in
oprichting. De groep werkt vanaf juli t/m februari op diverse zaterdagen van 9.30 tot ca. 14.30 uur. In
overleg gaan we proberen een vast werkritme in te plannen.
Van een Coördinator Vrijwilligersgroep vragen wij:
Een verbindende schakel te vormen tussen de vrijwilligersgroep, de boswachter en de professionele
onderhoudsploeg. Samen met de boswachter de lijst aan werkzaamheden op te stellen en in een
planning te zetten. Zorg dragen voor aanwezigheid van voldoende gereedschap, EHBO en de
gewenste ARBO-omstandigheden. De communicatie verrichten van en naar de vrijwilligersgroep en
de boswachter. In overleg met de boswachter kan het takenpakket van de Coördinator besproken en
afgebakend worden.
Landschap Noord-Holland biedt u:
• Begeleiding in het werk in een gezellige werksfeer door de boswachter
• Leuke fysieke werkzaamheden op mooie locaties
• Materiaal, werkhandschoenen, gereedschap en arbo-voorzieningen
• De mogelijkheid om cursussen te volgen voor natuurkennis, bediening van machines en
coördineren van vrijwilligers
• Aansluiting bij vrijwilligers met interesse voor de natuur
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Wegwijs te worden in het openbare toegankelijke struingebied De Lange Bretten
Inzicht in het reilen en zeilen van het beheer van een natuurterrein
Een blik in de keuken van een natuurbeschermingsorganisatie en het vak van boswachter.

Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie, bel of mail dan gerust met boswachter Lothar
Valentijn, 06 – 33 32 64 02 of l.valentijn@landschapnoordholland.nl
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