Vrijwilligers vacature
Voor zaag- en kloofwerk op Buitenplaats Leyduin zoekt Landschap Noord-Holland drie

Vrijwillige houthakkers 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 de
Buitenplaats Leyduin op de grens van Vogelenzang en Heemstede. Een deel van de werkzaamheden
in dit natuurgebied wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Voor de Buitenplaats Leyduin zoeken wij drie mensen die het boswachtersteam van de
Buitenplaatsen en Forten kunnen ondersteunen met het verwerken van het bij de Zwarte Schuur
verzamelde zaaghout. Het hout komt van de buitenplaats af en wordt in diverse maten aangeleverd.
Dit hout moet worden verzaagd tot blokken van 30 cm lang, vervolgens worden de blokken gekloofd.
De gekloofde blokken hout worden opgeslagen in het houthok. Langs de Zwarte Schuur komen veel
bezoekers. Het houtdepot moet een nette en ordelijke blikvanger zijn.
De houthakkers werken een groot deel van het jaar in principe op woensdagmiddag en op vrijdag. De
exacte tijden worden in overleg afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden en de hoeveelheid
beschikbaar hout. In de broedtijd is er een gezellig uitje met de overige natuurvrijwilligers van
Leyduin.
Van een vrijwillige houthakker vragen wij:
• Technische kennis i.v.m. werken met machines: o.a. kloofmachine en motorkettingzaag;
• Niet bang zijn voor vuile handen;
• Kennis van bomen en houtsoorten;
• Een goede fysieke conditie want het werk kan best zwaar zijn;
• In teamverband kunnen werken;
• Affiniteit met natuur, landgoederen en met het werk van Landschap Noord-Holland.
Landschap Noord-Holland biedt u:
• Begeleiding in het werk en een leuke werksfeer;
• Leuke fysieke werkzaamheden op een mooie locatie;
• Materiaal, kleding, werkhandschoenen, gereedschap en arbo-voorzieningen;
• Een cursus bedienen motorkettingzaag;
• Aansluiting bij vrijwilligers met interesse voor de natuur;
• Een jaarlijks uitje of iets dergelijks met de groep;
• Een kleine onkosten- of reisvergoeding, of belastingaftrek d.m.v. gewerkte uren.
Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie, bel of mail dan gerust met boswachter Jeroen
Engelhart, 06-53 49 60 23 of j.engelhart@landschapnoordholland.nl
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