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Bijna een halve eeuw

ornithologie in Noord-Holland

De opzet is de CD op zaterdagmiddag 10 november feestelijk te

presenteren tijdens een symposium waar Hugh Gallacher, Kees

Scharringa en Piet Zomerdijk zullen spreken over de ontwikkeling van

de vogelstand en de vogelstudie in onze provincie in de tweede helft van

de twintigste eeuw.

Piet Zomerdijk zal spreken over vogelen en vogelaars vroeger en nu.

Kees Scharringa zal aandacht schenken aan de veranderingen in de

Noord-Hollandse vogelwereld tussen 1960 en nu. En Hugh Gallacher

houdt een verhandelingover de sociale context waarin de aandacht voor

vogels is toegenomen.

Plaats: Aristo-gebouw, aan de Teleportboulevard 100 te Amsterdam.

Het gebouw ligt op vijf minuten lopen van het station Amsterdam-

Sloterdijk. Voor mensen met eigen vervoer is er ruimschoots

parkeergelegenheid in en om het gebouw. Tijd: aanvang 14.00 uur,

afsluiting rond 15.30 uur.

Wij hopen u als gast op deze gedenkwaardige middag op 10 november

in Amsterdam te mogen begroeten.

Ruud G. Oudhaarlem secretaris SVN

Op 10 november zal een CD verschijnen met alle ornithologische
artikelen die ooit in de tijdschriften De Pieper en De Graspieper gestaan

hebben. De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN)
willen dat vieren met een symposium over de ontwikkeling van de

ornithologie en van de vogelbevolking in Noord-Holland in de periode
waarin beide tijdschriften verschenen: 1961-2001, of, iets ruimer

geformuleerd, de tweede helft van de twintigste eeuw. Dat betreft dus

ruim veertig jaar vogelonderzoeken vogelwetenswaardigheden.

De Graspieper verscheen van 1981 tot en met 2001 als hèt tijdschrift

over de vogels van Noord-Holland, uitgegeven door de SVN. De Pieper

was haar voorganger, die dus al vanaf 1961 verscheen. In 2002 is De

Graspieper opgegaan in het algemenere natuurtijdschrift Tussen Duin

en Dijk. Toen al heeft de SVN besloten de schat aankennis die besloten

ligt in De Pieper en De Graspieper, voor de toekomst toegankelijk te

houden door de inhoud ervan op een CD beschikbaar te maken. Dat

was een hoop werk, dat nu, vijfjaar later, klaar is.


