Heeft u belangstelling voor een vogelfotografiecursus?
In 2011 verzorgde Chris van Rijswijk een cursus vogelfotografie voor ons.
Deze was zeer leerzaam voor de ongeveer 20 cursisten. We hebben het plan
om in 2018 zoiets weer te doen. Inge van der Wulp, een zeer ervaren vogel
fotografe zal een cursus op maat
voor ons maken, maar dan moeten we zeker weten dat er voldoende belangstelling is van de
leden. De cursus kost € 100 per
persoon. Dit kan echter alleen uit
bij voldoende deelnemers. Dus
lijkt u dit een goed plan en wilt u
eventueel voor dit bedrag mee
doen, stuur dan een mail naar
Claudi Boersbroek:
claudiboersbroek@kpnplanet.nl
Later volgt dan meer informatie.

Feestelijke opening natuurbrug Zeepoort
De natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Bloemendaal is klaar. Op vrijdag 15 september is de brug, die grote natuurterreinen met elkaar verbindt, officieel geopend.
Een dag later was er een publieksdag met allerlei activiteiten voor jong en oud.
De provincie is in augustus 2016 gestart met de bouw van de natuurbrug om de
versnippering van de natuur in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland te herstellen. Gedeputeerde Adnan Tekin: “Ik ben er heel trots op dat de natuurbrug klaar is.
De natuur kan de brug nu in gebruik nemen. Daarmee krijgen dieren en planten in
dit gebied betere overlevingskansen. En de brug zelf mag er zijn. We wilden Zeepoort zo goed mogelijk in dit bijzondere stukje landschap laten passen en daar zijn
we in geslaagd. Ook de bijnaam die de brug inmiddels heeft gekregen, ´De meeuw´,
past daar mooi bij”.
Niet toegankelijk
De natuurbrug over de Zeeweg is alleen bedoeld voor dieren en planten. Om te zorgen dat zij zich hier ongestoord kunnen bewegen, is de brug niet toegankelijk voor
mensen. De natuur heeft hier vrij spel. De natuurbrug Zeepoort is een van de drie
bruggen die de natuur van de waterleidingduinen weer met het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland verbindt. Met de natuurbruggen Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare. De
opzet van de natuurbruggen is het herstellen van de versnippering van de natuur,
die de mens heeft veroorzaakt door de aanleg van wegen en spoorlijn.
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