Vrijwilligers vacature
Beheerteam Buitenplaatsen en Forten zoekt een

Vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud
Bennebroekbos en Overplaats
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. Twee van deze
natuurgebieden zijn de terreinen Bennebroekbos en Overplaats op de grens van Bennebroek en
Heemstede. Een flink deel van de werkzaamheden in deze natuurgebieden wordt uitgevoerd door
een vrijwilligersgroep.
Beide natuurterreinen zijn mooie afwisselende wandelbossen, restanten van voormalige
landgoederen met lanen, waterpartijen en diverse oude bomen. Beide parkachtige gebieden zijn
openbaar toegankelijk voor publiek. Naast wandelaars treft u er eekhoorns, vleermuizen en vele
bosvogels die houden van oud bos.
In deze gebieden wordt handmatig onderhoud uitgevoerd door een vaste groep vrijwilligers, soms in
samenwerking met een boswachter. Het werk bestaat vooral uit klein en groter zaag- en snoeiwerk,
maai- en hooiwerkzaamheden, reparaties en diverse hoveniersklussen.
De groep werkt het hele jaar door op elke maandag van 9.00 tot ca. 15.30 uur. We streven er naar
eens per jaar een gezellig uitje te plannen.
Van een Vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud vragen wij:
In teamverband kunnen en willen werken en omgaan met handgereedschap, zoals hooihark,
hooivork, hand- en beugelzaag. Verder vragen wij belangstelling voor en affiniteit met natuur,
landgoederen en met het werk van Landschap Noord-Holland. Ervaring met machinaal werken is een
pré, maar geen noodzaak.
Landschap Noord-Holland biedt u:
• Begeleiding in het werk
• Leuke fysieke werkzaamheden op mooie locaties
• Materiaal, kleding, werkhandschoenen, gereedschap en arbo-voorzieningen
• De mogelijkheid om cursussen te volgen voor natuurkennis of bediening van machines
• 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 Kees
Perquin, 06-53 49 60 08 of k.perquin@landschapnoordholland.nl
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