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Circuit
ZANDVOORT/' S-GRA VENHAGE
Enige tijd geleden is er weer eens een
bijeenkomst geweest bij de Raad van State
rond de never-ending-story van het circuit
van Zandvoort. Er werd een succesje ge
boekt, omdat een door Stichting Geluid
hinder Zandvoort en Stichting Duinbe
houd gevraagde schorsing van een geluid
hindervergunning werd toegewezen. Het
blijkt echter een Pyrrusoverwinning, want
het circuit brult vrolijk verder.
Nu was één van de tegenargumenten van
de gemeente Zandvoort dat er weinig men
sen zijn die last hebben van het circuitla
waai in Zandvoort. Stichting Duinbehoud
heeft hier tegenover gesteld dat de bezoe
kers van het Nationaal Park Zuid-Kenne
merland wél last hebben van de herrie en
dit zijn er op jaarbasis vele honderdduizen
den. Tussen april en oktober wordt er bijna
elk weekend gereden en met de overheer
sende zuidwesten wind betekent dit ge
luidoverlast in ongeveer 2/3 van het Natio
naal Park. Daarom vragen wij aan alle
lezers van DUIN die zich ergeren aan de
herrie in de duinen van Bloemendaal e.o.
om eens te bellen met de milieuklachten
lijn van de gemeente Zandvoort, telefoon
023-5 740200.

Baldadige scholekster
leeft zlèh uit op auto's
ANP

SASSENHEIM
Een scholekster heeft de afgelopen
tijd voor 15 duizend gulden schade
aangericht bij een autobedrijf in Sas
senheim. De vogel poept het wagen
park onder, loopt over daken en mo
torkappen en voert geregeld duik
vluchten uit op het glimmende blik.
De lak wordt hierdoor beschadigd.
De eigenaar van het bedrijf heeft
de hulp van de politie en een vogel
beheerdienst ingeroepen. Zij probe
ren de vogel met een netje te vangen.
Als dat niet lukt, wordt naar rigau
reuzere maatregelen gezocht.
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Rouwmantels
WAGENINGEN - Elders in dit nummer is
een artikel opgenomen over de invasie van
de rouwmantel in de duinen. Vorig jaar
werden er in het gehele land meer dan 1 200
eksemplaren gezien, terwijl deze vlinder te
boek stond als uitgestorven in Nederland.
De Vlinderstichting in Wageningen wil nu
graag weten of deze soort zich blijvend zal
vestigen en zou graag waarnemingen ont
vangen. Men kan bellen met de Vlinder
stichting op nummer 03 1 7-467346 of een
ongefrankeerd kaartje zenden aan de Vlin
derstichting, Antwoordnummer 230, 6700
VB Wageningen. Men moet dan wel dui
delijk aangeven waar en wanneer men de
rouwmantel heeft waargenomen.

Dapper vogeltje
Het was maar zo'n klein berichtje
('Baldadige scholekster leeft zich uit
op auto's', de Volkskrant, 26 ju ni ) ,
maar wat een dapper vogeltje. In z'n
eentje in Sassenheim de strijd aan
binden met het autogeweld.
Ik zag de koppen al voor me: 'Na
tuur pikt het niet langer'. De Volks
krant houdt het op baldadigheid. Ik
vind dat Sassenheim een monument
mag oprichten voor deze dappere
scholekster. Maar ik hou mijn hart
vast wat zijn lot zal zijn als ie gevan
gen wordt.
Heeft zo'n kanjer dan geen steun
verdiend met deze gedurfde eenper
soonsactie?
ZOETERMEER
Ben Veldstra
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Streekplan Zuidhol
land West
' S-GRAVENHAGE - De provincie Zuid
Holland herziet dit jaar het Streekplan
Zuid-Holland West. In het streekplan wordt
het ruimtelijk beleid voor dit deel van de
provincie voor de komende jaren vastge
legd. Het dient als basis voor het herzien
van de gemeentelijke bestemmingsplannen
in het gebied. De duinen van Den Haag tot
De ZiJk liggen in het plangebied. Daarom
heeft Duinbehoud gereageerd op het voor
ontwerp.
Onze opmerkingen betroffen o.m. het ont
breken van aanduidingen en tekst over al
vastliggende afspraken voor natuurontwik
kelingsprojecten in en om de duinen. Wij
kunnen ons niet vinden in het in het streek
plan uitgesproken voornemen om het bol
lenteeltareaal strikt te handhaven. De bol
lenteelt kent een groot bestrijdingsmidde
lengebruik,
waardoor
bodem
en
grondwater ernstig worden vervuild. De na
tuur in het aangrenzende duingebied en de
landgoederen op de nabije strandwallen on
dervindt daar de gevolgen van. Ook heeft
Duinbehoud gewezen op het ontbreken van
beleid voor het aangrenzende zeegebied en
bezwaar gemaakt tegen het opnemen van
een ' studiegebied ' voor de Kustlokatie (zie
elders in dit blad).

• GIFSPUITEN De bloembollensec
tor wil sloten en vaarten vanaf vol
gend jaar beter gaan beschermen
tegen gif. De gifspuiten moeten mi
lieuvriendelijker worden en perce
len die aan het water liggen, moeten
gifvrije zones krijgen.
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