Voor een oeverproject is Landschap Noord-Holland op zoek naar vrijwilligers
die helpen oevers te onderzoeken op planten en dieren.

Vrijwilligers monitoring biodiversiteit oevers
(twee tot drie keer per jaar)

Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaan 19 oevers
monitoren in de periode 2014-2016. Doel is om meer
inzicht te krijgen in de ecologische kwaliteit van waters en
oevers. De gegevens zijn nodig voor de Kader Richtlijn
Water (KWR). De KWR is een Europese opgave om de
waterkwaliteit te verbeteren. Daardoor kan het beheer
beter afgestemd worden en verbetert de kwaliteit van
water en oevers.

Taken:
Twee tot drie keer per jaar oevers onderzoeken op
planten en dieren;
Het betreft monitoring van 100 meter;
Meedenken over het beheer.

Meer informatie:
Voor nadere informatie neemt u contact op met: Anne
Copier, 088-0064400, a.copier@landschapnoordholland.nl
o.v.v. vacature monitoring biodiversiteit oevers
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld

Houdt u ook zo van Noord-Holland?
Duinen, weides, poelen en bossen. Molens, forten en
buitenplaatsen. En al die fascinerende dieren. Natuur
dichtbij. We vinden er rust en inspiratie. Onze
kinderen leren er spelend over het leven. Noord-

Functie-eisen:
Gemotiveerde instelling
U houdt van buiten zijn
U wil graag meer leren over planten en dieren
U kunt samenwerken met andere enthousiaste
vrijwilligers
Geen specifieke voorkennis vereist
Zelfstandig kunnen werken
Accuraat kunnen werken.

Holland geeft ons zoveel.
Landschap Noord-Holland koopt stukken land,
beschermt natuur en unieke landschappen en laat
mensen ervan genieten. We geven gemeentes en
provincie advies over goed beheer. We voeren dat
beheer ook uit, liefst samen met omwonenden. En
verder met 150 gepassioneerde medewerkers, 7.000

Landschap Noord-Holland biedt:
Goede begeleiding;
Veldmaterialen;
Aansluiting bij vrijwilligers met interesse voor natuur;
Afwisselend jaarlijks deelname aan de Vrijwilligersdag of
de Noord-Hollandse Natuurdag.
Leuke werkzaamheden op mooie locaties (zie voor de te
monitoren locaties de kaart).
Kleine onkostenvergoeding van 9 cent per km en € 3,50
per dagdeel.

Competenties:
Samenwerken, Accuraat, Zelfstandig

vrijwilligers en met steun van 40.000 Beschermers.

