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Bericht van het C.N.N.H.

Van Contact Natuurbescherming Noord-Holland (zie ook de Fitis no. 3 van

okt. 1969 blz. 14) ontvingen wij een tweetal gedrukte brieven die het

C.N.N.H. hadden gezonden haar de gemeentebesturen van Noord-Holland en

een aantal belanghebbenden. In deze brieven wordt de vorming van een

werkkommissie naar voren gebracht en tevens de hoop uitgesproken op nauwe

en prettige samenwerking tussen de kommissie en de iiverse gemeenten.

Aan de kommissie, die uit acht personen bestaat, nemen o.a. deel een bo-

tanikus, landschapskundige, ornitholoog, chamikusen een planoloog.
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Be brieven gingen vergezeld van een lijst van namen en adressen van

degenen die in de werkkommissie zitting hebben en eveneens een lijst

met namen en adressen van verenigingen (waaronder ook de Vogelwerkgroep

Haarlem) die bij het gezamelijk overleg met dè kommissie betrokken zijn.

Verder kwam bij ons binnen een afschrift van een brief die door het

C.N.N.H. op 21 november werd gericht aan Provinciale Staten van

Noord-Holland, met als onderwerp de herziening 1970 van het Streekplan

voor Zuid-Kennemerlando In dit schrijven wordt duidelijk stelling- geno-

men tegen het beruchte wegenplan noord-zuid langs de duinvoet en tegen

de weg bezuiden de agglomeratie Haarlem (oost-west). Voorgesteld wordt

het duinvoettracé (noord-zuid) te verplaatsen naar een tracé langs de

spoorlijn en de weg oost-west te verleggen tot ten noorden van Aerden-

hout. Bovendien wordt erop aangedrongen cm de oostelijke randweg van

Haarlem aan de zuidzijde door te trekken en aan te sluiten op de pro-

vinciale weg no.1 van Zuid-Holland5 dit om de noord-zuid verbinding

langs de spoorbaan zoveel mogelijk te ontlasten van doorgaand verkeer.

Tenslotte vermelden wij nog de brief die het C.N.'N.rH» op 28 november '69

richtte aan B.en W
0 van Texei. Hierin wordt naar Voren gebracht dat het

geplande naturistenstrand beter tussen de strandpalen 27 en 20 gesitu-

eerd kan worden, dan op de "de Hors". Inmiddels is echter bekend gewor-

den dat het naturistenstrand op Texel niet zal worden verwezenlijkt.

het bestuur.


