Publ i caties van Gemeentewaterleid ingen
Amsterdam
Kees Verweij
De meesten van u zullen ongetwijfeld meermalen
een bezoek gebracht hebben aan het uitgebreide
duingebied van de Amsterdamse Waterleidingdui
nen. U zult daar zien, dat er geregeld nieuwe be
heersingrepen plaatsvinden ter verbetering van de
leefomstandigheden van de daar levende planten
en dieren. Deze maatregelen worden beschreven
in rapporten en brochures, die ook aan onze ver
eniging worden toegezonden. Zo hebben er al ver
schillende interessante publicaties een plekje in de
bibliotheek van het Jan Verwey Natuurcentrum ge
vonden. Verder vinden er verschillende interessan
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te inventarisaties plaats, waarvan ook overzichten
worden gepubliceerd.

-Mycologische waarde van naaldbossen van L. M.
Jalink en M. M . Nauta ( 1 996);

De laatste tijd mochten wij de volgende publicaties
ontvangen:

-Hydrologisch onderzoek in de Amsterdamse Wa
terleidingduinen van E. de Bokx, M. van der Marel
en M. Rosielle ( 1 996);

-Ubellen in de Amsterdamse Waterleidingduinen
van M.Th. Wasschar ( 1 996);
-Loopkevers in de Amsterdamse Waterleidingdui
nen van M. Koning en H.J. Koning-van Vuuren
(1 995);
- Evaluatie van het maaibeheer in de duingraslan
den van de Amsterdamse Waterleidingduinen van
J . Maurik (1 995);

-Begrazing door schapen op Paardenkerkhof/Sas
bergen; terreingebruik en voedselkeuze in de zo
mer van 1 995 van L. L. Zwiggelaar ( 1 996).
Heeft u vragen of wilt u over bepaalde onderwer
pen wat meer weten, komt dan gerust op de ope
ningstijden of tijdens ledenvergaderingen even
langs om deze publicaties te bekijken.

Strandschoonmaak Actie Langevelderslag
Op het strand komt nog zeer veel s lecht afbreek
baar afval terecht door strandrecreatie en scheep
vaart. Het gaat met name om plastics, glas en

ger hebben", waardoor de vogels zich slecht ont
wikkelen.
Op drukke recreatiestranden bij de badplaatsen
nemen gemeenten en strandtenthouders veelal de
verantwoordelijkheid op zich om het strand schoon
te houden. Op minder druk bezochte stranden, na
tuurstranden, is de schoonmaak vaak nog slecht
georganiseerd.
Stichting Duinbehoud wil de strandbezoeker en de
verantwoordelijke beheerder van het strand be
wust maken van het probleem van strandvervui
ling. Ook moet slecht afbreekbaar afval van de
stranden verdwijnen. Op een aantal plaatsen langs
de kust van Zuid-Holland zullen dit jaar strand
schoonmaak acties worden gehouden. En op plaat
sen waar het strand niet wordt schoongemaakt
door gemeenten.
Na de herfstvakantie wordt er door Stichting Duin

metalen. Dit afval zorgt voor verontreiniging van
het strand en aantasting van het kustlandschap,
maar ook voor schade aan de natuur. Zo kan piep
schuim of ander klein plastic afval in de maag van
vogels terecht komen. Met name bij jonge vogels
kan hierdoor het gevoel ontstaan van "geen hon-

behoud samen met basisscholen uit Noordwijk
een schoonmaak actie gehouden op het strand
van Langevelderslag.
l edereen kan meedoen aan deze schoonmaak ac
tie. Voor meer informatie kun je terecht bij Stich
ting Duinbehoud, Marja Zandberg, 07 1 -5 1 3 1 800.
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