Groenonderhoud Kwelstrook Batavia
Geplaatst op: 05 Nov 2019
Status: Open
Vacaturenummer: 544
Wij zoeken voor De Kwelstrook Batavia vrijwilligers voor ecologisch onderhoud.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Wij zoeken vrijwilligers om te maaien met de zeis, het knotten van wilgen alsook zagen en snoeien,
takkenrillen maken en nog veel meer groene klussen

Werktijden
Eéns per maand op de eerste zaterdag van de maand komen de vrijwilligers samen om te werken en te
inventariseren in de Kwelstrook. Wij beginnen om 9.00uur tot 12.00uur. Lijkt het u leuk om actief bezig te zijn
en meer van de natuur te weten te komen? Dan bent u van harte welkom op één van de werkdagen. Neem
dan even contact op met Dick Luijendijk 06-30405561 of dickluijendijk47@gmail.com

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
“De Kwelstrook Batavia is een klein, oertypisch Nederlands gebiedstype. Het is er op veel plaatsen altijd zeer
drassig, je hebt er zilte plekken, en droge plekken. De mogelijke variatie in ﬂora moet heel divers zijn. Onder
één voorwaarde, en dat is dat er goed wordt beheerd. En daar mag ik aan mee doen” vertelt Dick Luijendijk
enthousiast. “Vanwege de drassige bodem knalt het riet er uit. En dat wordt dus zeisen. De knotwilgen
groeien als kool. Dus regelmatig knotten. Door onze vogelringer, Kees Breek worden alle mogelijke soorten
vogels in de Kwelstrook gevangen en geringd. En de vrijwilligers mogen dat allemaal meemaken. De
Kwelstrook is een heel smal gebied gelegen tussen de parkeerplaats van Bataviastad en de Houtribweg, de
weg van Lelystad naar Enkhuizen. Een hele smalle strook, waar dus van alles plaatsvindt. De reeën, vossen,
konijnen en vele soorten vogels en muizen vinden het best. En voor ons, vrijwilligers, een prachtig plekje om
eens per maand sportschoolactiviteiten uit te voeren: zeisen, zagen en sjouwen; heerlijk”. Kennis van de
natuur is niet noodzakelijk, al doende leer je steeds meer over natuur en de samenhang.

Praktische informatie

LelystadDoet is een onderdeel van

Minimum leeftijd:

8

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Ja

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee
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