Agenda
Lezingen
vrijdagavond 31 januari
Lez in g met dia' s van de heer C . C amphuy sen over
z eevogels en visserij.

vrijdagavond 28 februari

L ez in g met dia' s van de heer P. Frisbarn over
vogels in de omgevin g van de Varan gerfjord in
Noorwegen

vrijdagavond 28 maart

Jaarvergaderin g. H ierbij worden dia' s van eigen le
den vert oon d. Niet meer dan 20 dia's per persoon
en de dia's moet en bet rekkin g hebben op de n a
t uur in bin n en - of buit en lan d.

Excursies
Zondag 29 december
Ganz en exc ursie n aar Zeelan d. Vert rek om 08. 00
uur van af het Jan Verwey Nat uurc ent rum.

Zaterdag 25 januari

Exc ursie n aar de Amst erdamse Wat erleidin g
duin en . Vert rek om 08. 00 uur van af het Jan Ver
wey Nat uurc ent rum.

Vogels en visserij
Je/Ie van Dijk
Op vrijdag 31 jan uari 1997 z al Kees C amphuy sen
in het Jan Verwey Nat uurc ent rum een lezin g ver
z orgen over vogels en visserij. Wie heeft n iet een s
st aan kijken n aar de grot e z wermen meeuwen ac h
t er de vissersbot en als die n iet al t e ver op z ee be
z ig z ijn . Het is dan zon der meer duidelijk dat daar
heel wat t e halen is. Dat die visserij de vogelst an d
in de Noordzee st erk beïn vloedt , is al lan g beken d.
Voor een deel is dat in n egat ieve z in . De van gst
van klein e soorten (bijv. zan dspierin g) voor de vis
meelfabrieken heeft veel kolon ies van Papegaai
duikers en Noordse St ern s aan de ran d van de
afgron d gebrac ht. Aan de an dere kant profit eren
veel z eevogels van de en orme hoeveelheid vis die
bij de van gst op grot ere soort en als on bruikbaar
over boord wordt gez et. Hierbij gaat het om vogels
als Noordse St ormvogel en Jan van Gent. Maar
ook de Nederlan dse kust meeuwen zijn voor een
deel afhan kelijk van de visserij. On derz oek heeft
aan get oon d dat de Klein e Mant elmeeuwen die op
Tersc hellin g broeden t ot op 100 km van de kust
visserssc hepen volgen om daar van het afval t e
prof it eren .
Kees C amphuy sen geldt t egen woordig als een
van de groot st e deskun digen op het gebied van
v isser ij en z eevogels. C amphuy sen begon z ijn vo
gelkun dige loopbaan als f an at iek zeet rekt eller op
de H on dsbossc he en als c oö rdin at or van de lan de
l ijke t ellin gen van olieslac ht off ers (wat hij n og
st eeds doet ! ). Dez e act ivit eit en maakt en hem dui
delijk dat veel vragen over het hoe en wat van

dez e 'kust versc hijn selen' pas beant woord kun n en
worden door de kust t e verlat en en de zee op t e
gaan . Dit brac ht hem in c ont act met de Brit se
zeevogelmen sen die aan een at las van de vogels
op de Noordzee werkt en . Ook bij het NIOZ (Neder
lan ds In st it uut voor het On derzoek der Zee) groei
de de belan gst ellin g voor de z eevogels op z ee
st erk dan kz ij men sen als Mardik L eopold en Jan 
An dries van Fran eker. Naast zijn werkz aamheden
voor de verspreidin gsat las organ iseerde C amphuy 
sen int ern at ion ale workshops over olievervuilin g
en de st ran din g van zeevogels. Het is haast n iet t e
geloven dat al de boven gen oemde act ivit eit en ge
daan werden als selfmade biloloog z on der vast e
aan st ellin g. Pas t oen zijn public at ies over oliever
ont rein igin g t erec ht int ern at ion ale aan dac ht kre
gen , werd hij ben oemd als (t ijdelijke) medewerker
van het NIOZ. Hier kreeg hij on der an dere de op
drac ht t e on derzoeken wat er werkelijk ac ht er vis
sersbot en gebeurt . Op de hem eigen sn elle en
degelijke wijze produc eerde C amphuy sen rappor
t en over de vogels ac ht er vissersbot en en de mo
gelijke in vloed daarvan op de broedvogel popula
t ies. Dat hij daarn aast ook een uit gebreide lit era
t uurst udie maakt e over de visst an d in de Noord
z ee spreekt haast van z elf . Haast overbodig om op
t e merken dat C amphuy sen ook een groot deskun 
dige is op het gebied van zeezoogdieren .
Uit het voorgaan de moge duidelijk zijn dat on s op
31 jan uari een bijzon dere lezin g over een ec ht
kust on derwerp t e wac ht en st aat !
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