
De AWD maakt onderdeel uit van Natura 2000, een netwerk 

van beschermde Europese natuurgebieden. Dankzij een LIFE+ 

subsidie kan Waternet het duin de komende jaren nog mooier 

en gezonder maken.

LIFE+ IN DE AMSTERDAMSE 
WATERLEIDINGDUINEN



LIFE+ project

De Amsterdamse Waterleidingduinen is een prachtig en 

bijzonder natuurgebied. Het is onderdeel van Natura 2000, 

een netwerk van bijzondere natuurgebieden in Europa.  

Zo’n hoogwaardig natuurgebied heeft intensief beheer 

nodig, en dat kost geld. In juli 2012 heeft Europa een  

mooie Life+ subsidie toegekend aan beheerder Waternet 

voor het project Bron voor natuur. De provincie Noord-

Holland levert ook een financiële bijdrage aan het project. 

Dankzij alle financiële steun gaan we de komende jaren  

dit natuurgebied een extra impuls geven. Hiermee stellen  

we ook de drinkwaterwinning veilig en bovendien kunt u  

als bezoeker ook in de toekomst blijven genieten van een 

prachtig gevarieerde natuur.



De laatste decennia eisten verzuring, vermesting en verdroging hun tol. 

Woekerende planten zoals de Amerikaanse vogelkers breidden uit ten 

koste van kenmerkende duinsoorten. Deze tendensen gaan we keren. 

En we willen vooral de volgende drie natuurtypes uitbreiden in oppervlak 

en een kwaliteitsimpuls geven: grijze duinen, vochtige duinvalleien en 

struwelen met duindoorn.

GEWENST: DRIE TYPES 1. Grijze duinen

Goed ontwikkelde grijze duinen hebben een scala  

aan lage begroeiingen. Lage grassen, kruiden,  

mossen en duinroosjes bijvoorbeeld. En een zeer  

rijke insectenfauna, met blauwvleugelsprinkhaan, 

aardbeivlinder, duinparelmoer    vlinder en vele soorten  

bijen, wespen en kevers. Onder meer verzuring en 

vermesting verhinderen hun ontwikkeling.

2. Duindoorstruwelen

Duindoornstruwelen hebben een hoge biodiversiteit als  

zij gemengd zijn met andere struiksoorten, zoals gewone 

vlier en meidoorn. In dichte struwelen met voldoende 

ondergroei zien we struweelvogels zoals nachtegaal en 

braamsluiper. In meer open struwelen met afgewisseld 

grazige vegetatie gedijen fitis, grasmus en roodborsttapuit. 

Struwelen zijn belangrijk voor broedvogels en vooral  

voor trekvogels. In vochtige duinvalleien zijn gezonde 

duindoornstruwelen een belangrijk biotoop voor de nauwe 

korfslak. De grootste bedreiging voor de duindoorn-

struwelen vormt de woekerende Amerikaanse vogelkers.

3. Vochtige duinvalleien

Vochtige duinvalleien zijn een ideale biotoop voor een 

reusachtige variatie aan bijzondere soorten. Om er  

een paar te noemen: parnassia, waterpunge, bleekgele 

droogbloem, strandduizendguldenkruid, zeegroene 

zegge en slanke gentiaan. Bij voldoende rust zijn het 

geschikte broedplaatsen voor kleine plevier (vogel), 

rugstreeppad en kleine watersalamander. Vochtige 

duinvalleien hebben met name last van verdroging.
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 1. Haasvelderduinen-Boeveld 
 2. Haasveld e.o.  
 3. Groot Zwarteveld e.o. 
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 7. Middenduinen-Noord 
 8. Tonneblink 
 9. Pollenberg - Museumduin 
 10. Vinkenveld 

Hier gaan we maaien. Zo wordt een stikstofrijke  

vegetatie laag weggehaald.

De meest verruigde plekken plaggen we tot maximaal  

10 centimeter. Hiermee verwijderen we de voedselrijke 

toplaag van de bodem.

Op locatie 1 en 2 willen we de vochtige valleien herstellen. 

Dat doen we door te plaggen en een paar dichtgegroeide 

stuifkuilen uit te graven. Op locatie 2 verwijderen we  

bovendien in het verleden aangeplante naaldbomen.

Op locatie 3, 6, 7 en 10 worden begroeiingen van de 

Amerikaanse vogelkers en de gewone esdoorn verwijderd. 

Daarna plaggen we de top van de bodemlaag. Zo worden 

ook de daarin aanwezige zaden van Amerikaanse 

vogelkers verwijderd.

In het Middenduin werken we aan het herstel van  

vijftig water poelen. De poelen zijn soortenrijke pareltjes  

in het duingebied.

Waternet gaat een extra schaapskudde aan het werk 

zetten. Als de struiken van de Amerikaanse vogelkers 

verwijderd zijn, helpen de schapen de terugkeer van  

deze prunus te voorkomen door het opeten van de  

jonge plantjes. Zo borgen we de duurzaamheid van  

de herstelmaatregelen. 

MAATREGELEN



KLEPELENMAAIEN



PRUNUSSTOBBEN VERWIJDERENPLAGGEN



SCHAAPSKUDDEPOELEN



Eerste resultaten werkzaamheden



NA HET MAAIEN. VOOR HET MAAIEN.

Augustus 20128. TONNEBLINK. Hier is gemaaid en de stikstofrijke vegetatielaag weggehaald September 2013



NA HET MAAIEN EN PLAGGENVOOR HET MAAIEN EN PLAGGEN

Augustus 2013Augustus 20129. POLLENBERG Hier is gemaaid en de stikstofrijke vegetatielaag weggehaald. Daarnaast zijn de meest verruigde plekken geplagd tot maximaal 10 centimeter. Hiermee 
is de voedselrijke toplaag van de bodem verwijderd.



NA HET HERSTELVOOR HET HERSTEL

Maart 20133. GROOT ZWARTEVELD Hier zijn enkele poelen hersteld, de soortenrijke pareltjes in het duingebied Februari 2014



NA HET HERSTELVOOR HET HERSTEL

November 2013Augustus 20133. EILAND VAN ROLVERS Hier zijn enkele poelen hersteld, de soortenrijke pareltjes in het duingebied



VOOR HET MAAIEN

November 20131. HAASVELDERDUINEN-BOEVELD September 2013Hier is gemaaid en de stikstofrijke vegetatielaag weggehaald.

NA HET MAAIEN



NA HET PLAGGENVOOR HET PLAGGEN

Januari 2014September 20131. HAASVELDERDUINEN-BOEVELD De meest verruigde plekken zijn tot maximaal 10 centimeter geplagd. Hiermee is de voedselrijke toplaag van de bodem verwijderd. 
Daarnaast hebben we de vochtige valleien hersteld. De bodem is geplagd en er zijn een paar dichtgegroeide stuifkuilen uitgegraven.



NA HET PLAGGENVOOR HET PLAGGEN

Januari 2014Oktober 20131. HAASVELDERDUINEN-BOEVELD



NA HERSTEL VERSTUIVINGVOOR HERSTEL VERSTUIVING

November 2013Oktober 20131. HAASVELDERDUINEN-BOEVELD



Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LIFE+ financiering  
van de Europese Unie en door de provincie NH.

Waternet.nl/AWD


