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Bericht over het C.N.N.

1. Illegale afvallozing in West-Friesland.

2. Vuilstortplaats Schagen.

In april 1971 is door C <.N=N„ bezwaar aangetekend tegen de plannen tot

aanlog van een vuilstortplaats nabij natuurreservaat "hot Schager V/ad"

te Schagen, Een beslissing is nog niet genonen.

3. Groeiplaatsen van klimopbladwaterranonkel te Schoorl.

Te Schoorl bevindt zich de belangrijkste groeiplaats van deze plant

in Nederland en wellicht in geheel Nest-Europa. Gezien de te ven/ach-

ten ontwikkelingen in de gemeente Schoorl wordt door C.N.N.c.s. ge-

werkt aan een rapport over deze zaak.

4. Meerkoetenjacht te Langendijk.

Regelmatig, voor het laatst in februari 1971» vindt in bovengenoemd

gebied jacht plaats op meerkoeten op een wijze die in strijd is met

alle fatsoensnormen. Nagegaan wordt hoe aan deze weerzinwekkende toe-

stand een eind kan worden gemaakt.

5. Bustochten in de P .W.N. duinen.

Door de V.V.V.-Castricun zouden, in overleg net het P.ïï.N., in 1971

als proef vier bustochten worden gehouden door de P.ïï.N.duinen. Ondat

hierdoor het rekreatie- en natuurgebied op ernstige wijze wordt ge-

schaad is door het N.I.V.O.N. en het C.N.N. tegen dit voornenen be-

zwaar genaakt. Inniddels heeft nen van de bustochten afgezien.

6. Stichting van een natuurrekreatiecentrum op Texel.

Door S.B.B. en het Texels Museun is een plan genaakt voor het stichten

van een natuurrekreatiecentrun op een plaats die aantasting van na-

tuur- en landschapsschoon betekent. C.N.N. is van nening dat hetzelfde

dool, dat door S.B.B. on Texels Museun wordt nagestreefd, wordt be-

reikt door uitbreiding van het huidige Texels Museun. Daaron heeft

C.N.N. in brieven aan de geneente Texel, het provinciaal bestuur en

het S.B.B. bezwaar genaakt tegen de voorgestelde vestiging.

het bestuuro

In een deel van West-Friesland werd door partikulieren op ongeoor-

leefde wijze kwikhoudend afvalwater geloosd, dat via gemalen op het

IJsselmeer terecht kwam ter hoogte van het drinkwaterpompstation Andijk.

C.N.N. diende bezwaar in, hetgeen resulteerde in stopzetting van de

lozing zoals die tot dan geschiedde.


