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Aanleiding oprichting
De Stichting is in 2009 opgericht omdat in de Amsterdamse Waterleidingduinen sprake was van de
aanleg van een fietspad door het gebied. Honderd jaar lang was fietsen in dit gebied niet toegestaan,
het waarborgen van de natuurwaarden als mede de veiligheid van het drinkwater was mede
aanleiding om fietsen hier nooit toe te staan. Door dit beleid is er voor Nederland een uniek gebied
ontstaan. Het is anno 2018 het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland. De Stichting
stelde zich als doel om de mening van bezoekers te bundelen en in hun naam de benodigde
procedures te voeren om de Waterleidingduinen te beschermen. Bijna 15.000 bezoekers zetten hun
handtekening in een petitie tegen de fietspadplannen. Een tweetal protestwandelingen trok veel
belangstellenden en medestanders.
Het bleek keer op keer dat onderzoeksrapporten van de voorstanders van het fietspad veel foute
aannames bevatte en bij uitvoering van de plannen zou veel natuurschade optreden.
Doel
Het versterken van een ecologisch verantwoord beheer, waarborgen van natuurwaarden en stilte,
alsmede het tegengaan van de recreatieve druk op de Amsterdamse Waterleidingduinen en alle
andere Natura2000 gebieden in de duinstreek van Noord- en Zuid-Holland, en aangrenzende
(natuur)gebieden.

De Stichting probeert de doelstelling op onderstaande manier te bereiken.
•

Het toezien op de goede uitvoering van de Wet Natuurbescherming, in het verlengde
daarvan het controleren van vergunningen en onderliggende onderzoeken en studies op
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onrechtmatigheden. Geconstateerde onrechtmatigheden d.m.v. een zienswijze kenbaar
maken aan de verantwoordelijke instanties.
Het ontwikkelen en publiceren van verantwoorde visies op gebied van natuur en recreatie
onder meer door het (laten) uitvoeren van onderzoek.
Het kritisch volgen en zo nodig beïnvloeden van het beleid van overheid, particulieren en
particuliere instanties.
Het kritisch volgen van en indien nodig tegengaan van plannen voor fiets en mountainbike
paden (ATB paden) in gebieden buiten de AWD
Het streven om verharde paden en wegen in onverharde paden te veranderen
Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en voorlichting; onder andere door middel
van het onderhouden van een of meerdere websites, social media, nieuwsbrieven en
informatiedagen
Het verkrijgen van gerechtelijke uitspraken over geschillen inzake hetbeleid en beheer van
de Amsterdamse Waterleidingduinen en alle andere Natura2000 gebieden in de duinstreek
van Noord en Zuid Holland, en aangrenzende (natuur)gebieden en het voeren van alle
daartoe geëigende procedures in de ruimste zin als eiser of verweerder
Het stimuleren en coördineren van werkzaamheden van derden die voor dit doel
bevorderlijk kunnen zijn
Het versterken van de afdelingen verantwoordelijk voor het natuurbeheer met ter zake
kundige ecologen bij de instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de
gebieden die in de doelstellingen genoemd staan

Activiteiten.
De stichting informeert via Facebook, Twitter en de website over de natuur in het algemeen en over
projecten die de natuur aangaan in Noord- en Zuid-Holland.
Regelmatig wordt bij de ingangen van natuurgebieden informatie gegeven en worden folders
uitgedeeld of handtekeningen verzameld. Hierdoor is het mogelijk een direct contact met de
bezoekers te houden en veel informatie te krijgen en te geven over het gebied.
Tegen projecten die een bewezen negatief effect op de natuurwaarden hebben wordt bezwaar
gemaakt. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het indienen van zienswijzen en het voeren van
beroepsprocedures. Soms worden er ecologische onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van
plannen welke dan als basis kunnen dienen voor bezwaarprocedures. Die onderzoeken geven dieper
inzicht in de mate van verstoring en worden uitgevoerd door extern ingehuurde deskundigen.
Doen van onderzoek naar relatie recreatie en natuur. Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van
de invloed van recreatie op het leefgebied van Zandhagedissen. D.m.v van telrondes wordt
bijgehouden hoeveel dieren op bepaalde plaatsen leven. Daarnaast wordt geïnventariseerd hoeveel
dieren worden gedood door de directe invloed van recreatie.
Het deelnemen aan overleg met Provincies, gemeenten en beheerders van natuurgebieden om
zienswijzen toe te lichten. Dit overleg leidt soms tot bijstelling van de plannen of de zienswijze. Zo is
voor de uitbreiding van het mountainbike parcours van Texel na goed overleg een voor alle partijen
redelijk compromis bereikt.
Overleg met politici, raadsleden en wethouders om deze te infomeren over gevolgen van
voorgenomen plannen. Dit eventueel ondersteund door onderzoeksresultaten en ecologische
gegevens.

De stichting wordt ondersteund door een aantal onafhankelijke ecologen en deskundigen om
voorgenomen plannen in natuurgebieden te bestuderen op effecten voor die gebieden.

Werving geld.
De Stichting ontvangt geen subsidie. Dit is een bewuste keus om volkomen onafhankelijk te kunnen
opereren.
De stichting werft passief geld door bij Facebook en op de website berichten te vermelden dat
donaties gedaan kunnen worden.
De stichting werft actief geld door bij lopende projecten ter plaatse bij het informeren van de
bevolking te vragen donaties te doen.

Beheer vermogen.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester en het bestuur. De
penningmeester legt jaarlijks aan het bestuur verantwoording af over het te voeren financieel beleid.
De Stichting heeft geen betaalpas, daardoor kunnen geen ondoorzichtige betalingen worden
gedaan. Er is derhalve ook geen kasgeld. Alle betalingen worden via internet uitgevoerd en zijn dus
goed en direct controleerbaar.

Besteding vermogen.
Het vermogen wordt projectmatig besteed. Per project wordt een budget vastgesteld welke door
donaties moet worden opgebracht. Jaarlijks wordt geïnventariseerd wat de balans is per project.

Beloningsbeleid.
De bestuurders en vrijwilligers werken zonder vergoeding of beloning voor de stichting. De
bestuurders krijgen geen vergoeding voor gemaakte kosten zoals parkeergelden, telefoonkosten,
kantoorkosten. Gezien het ideële karakter van de stichting worden zij geacht dit zelf te bekostigen. |
Specifiek genoemd zijn boetes, zoals parkeerboetes. Deze worden niet vergoed door de Stichting en
zijn een eigen verantwoordelijkheid van vrijwilligers of bestuurders.
Wanneer bestuursleden uit hoofde van hun expertise kennis inbrengen eventueel via een bedrijf
waarvan zijn (mede)eigenaar zijn wordt daarvoor geen vergoeding gegeven.

Financiële gegevens.
De stichting heeft een eenvoudige financiële structuur. Geld stroomt de stichting in via donaties en
eventuele vergoedingen van proceskosten bij winnen van een proces. Uitgaven zijn
onderzoekskosten ten behoeve van juridische procedures en juridische kosten. Daarnaast zijn er
kleine posten voor bank. Er zijn geen overheadkosten. Jaarlijks wordt een winst- en verliesrekening
gemaakt met toelichting. Deze worden op de website gepubliceerd.

