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Norm zoutgehalte

GOOIS

NATUURRESERVAAT
De Slichling Gooisch Natuurreservaat, waarin
de provincie Noord-Holland en de gemeenten
Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum,
Huizen, Laren en Naarden participeren,
beheert ca, 2500 ha natuurgebied in het Gooi.
De doelstellingen van de stichting zijn
natuurbehoud en rekreatie.
De slichting roept sollicitanten op voor de
funktie van

boswachter
die in nauw overleg met de boswachteropzichter zal worden belast met het dagelijks
toezicht en het beheer in bos-, heide- en overig
natuur- en rekreatieterrein.
Vereisten:
- MBCS-A of een hiermee vergelijkbare
opleiding
- aantoonbare betrokkenheid bij natuur- en
rekreatiebeheer
- goede contactuele eigenschappen

In het artikel "Bosbeheer In het Lauwersmeergebied" (auteurs W Boxsem en J. B van der Pas - NBT
63-1 Januari 1991) wordt op pagina 21, linker kolom,
tweede alinea van boven, vermeld
"Om mogelijke zoutschade te voorkomen IS voor hel
zoutgehalte in het bodemwater een vellige norm

aangehouden van < 5 9 NaCl1I tot een diepte van
0,60-1 m beneden mv Deze norm bleek achteraf
lUist Ie zijn (elc)"
De hier gegeven norm van < 5g NaCI!1 bodemwater
kan een misverstand veroorzaken omdat ze betrek-

king heeft op een diepere bodem hOrizont dan gebrUikelijk IS De auteurs (Ente & de Glopper) aan wie
Boxsem & Van der Pas het bovenstaande cilaat heb·
ben ontleend, schrijven In hun artikel In "VIjftien jaar
afgesloten Lauwerszee" dat ze een dubbele norm
hebben hanleerd. nl een C CIjfer < 1 g NaCI!1 voor
de laag 0-0.60 m beneden mv en een C CIjfer < 5
g NaCI!1 voor de laag 0,60-1 m beneden mv De
eerste norm, die gebruikelijker is, is scherper dan de
tweede norm, en heeft betrekking op de hoofdwortelzone Een te hoge zoutconcentratie daann werkt
negalief op de aanslag In het voofjaar. Ter meerdere
zekerheid heeft de RIjksdienst voor de ijsselmeerpolders ook een norm voor de laag 0,60-1 m beneden mv gehanteerd, zodat beschadiging van het
reeds aangeslagen plantsoen in de zomer door met
capillair opstijgend water aangevoerd zout kon worden vermeden.

J. van den Burg
Een funktiebeschrijving kan op aanvraag
worden toegezonden. Salaris afhankelijk van
leeftijd en ervaring, tot een maximum van
f 3.393,- bruto per maand excl.
onregelmatigheidstoeslag. De
rechtspositieregeling voor werknemers van de
stichting is gebaseerd op bij de overheid
gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.
Nadere informatie over de funktie kan worden
ingewonnen bij de assistent-rentmeester, de
heer ing. P. J. Ubbink (tel. 035-214598).
Sollicitaties worden binnen drie weken na het
verschijnen van dit blad met belangstelling
tegemoet gezien door de rentmeester van het
Goois Natuurreservaat, Postbus 1001 BA te
Hilversum.
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