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Manifestatie ’Zuid-Kennemerland Natuurlijk’

voorjaar 1988

In het Comité van Aanbeveling hebben verder zitting prof. ir. Th. Quené,

voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, drs. J.L.
*

Brentjes, voorzitter van de Raad van Bestuur VNU, mr. M. Enschede, voor-

zitter-directeur van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, en de

burgemeesters van Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Haarlerrmerliede/

Spaarnwoude en Zandvoort. Een positief antwoord op een verzoek in het

Comité zitting te nemen wordt nog verwacht van de burgemeesters van

Haarlem en Velsen.

Zoals de plannen thans liggen, gaat de Manifestatie, gericht op de ge-

hele bevolking van Zuid-Kennemerland, een groot aantal activiteiten

omvatten. Van onder meer het verkrijgen van voldoende financiële mid-

delen zal afhangen of alle onderdelen zullen kunnen worden uitgevoerd.

De Stichting heeft onder meer het Rijk, de Provincie Noord-Holland en

de gemeenten in Zuid-Kennemerland cm financiële ondersteuning gevraagd.

Ook worden het bedrijfsleven en diverse fondsen benaderd. Inmiddels

heeft de Provincie een startsubsidie van ƒ 30.000,=verstrekt.

Overzicht van de plannen

Een publiekstentoonstelling onder de voorlopige werktitel 'Mens en

Natuur in het Zuid-Kennemerlandschap/Verleden & Toekomst' in de Vlees-

hal te Haarlem wordt -in overleg met dr. D.P. Snoep, directeur, en me-

vrouw drs. A. Visser, hoofd educatieve dienst Frans Halsmuseum/de Hallen

te Haarlem- voorbereid door een werkgroep waarin zitting hebben:

- drs. Bert Sliggers, geoloog, concept-maker van diverse tentoonstel-

lingen in opdracht van het Frans Halsmuseum/de Hallen;

- Hans Vermeer, hoofd tentoonstellingsdienst Staatsbosbeheer;

De Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Holland, drs.

R.J. de Wit, heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in het Comité

van Aanbeveling voor de grote Natuur- en Landschapsmanifestatie ’Zuid-

Kennemerland Natuurlijk’, die van medio maart tot medio juni 1988 wordt

gehouden in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede,

Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Velsen (Zuid) en Zandvoort. De manifesta-

tie wordt georganiseerd door de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk,

die eind 1985 is opgericht door (bestuurs)leden van de Vogelwerkgroep

Haarlem, de afdelingen Haarlem van het IVN, de KNNV, de NJN en de ACJN,

de Werkgroep Duinbehoud Zuid-Kennemerland en de districtscommissie

Noord-Holland van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Ne-

derland.
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- dr. Joop Mourik, biochemicus, flora- en vegetatiedeskundige, be-

stuurslid KNNV-Haarlem;

-

Jos Kluiters, vice-voorzitter Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk.

Een aantal exposities_in bezoekerscentra wordt thans door afzonderlijke

werkgroepen voorbereid. Deze zullen worden gehouden in:

- Be zoeker scuntrurn A'damse Waterledingduinen:

thema: Relatie waterwinning - natuurbeheer;

- Poortgebouw Elswout:

thema: Hoe mens en natuur Elswout 'maakten 1

;

- Bezoekerscentrum 'Koevlak' Kennemerduinen:

thema: Toekomstige ontwikkeling Nationale Park de Kennemerduinen;

- 'Crayenstein', Spaarnwoude:

thema: De relatie flora/fauna en beheer in dit recreatiegebied.

De totstandkoming van de expositie in het 'Koevlak' is mede afhankelijk

van gevraagde financiële steun aan de Voorlopige Commissie Nationale

Parken. De overige zullen kunnen worden gerealiseerd dank zij door be-

treffende eigenaren/beheerders beschikbaar te stellen mogelijkheden en

middelen.

Bij de voorbereiding van de expositie in de AW-duinen is ons lid Henk

Wijkhuisen nauw betrokken. Evert van Huyssteeden, Johan Stuart en Dirk

Tanger maken deel uit van de Werkgroep voor 'Crayenstein'.

Gestreefd wordt voorts naar exjx>sities_in de_centra (in gemeentehuizen

of expositieruimten) van IJmuiden, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort,

Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude.

* Een expositie 'Mens en Afval in de Natuur' wordt voor het gemeente-

huis van Bloemendaal voorbereid door een teken/schildergenootschap

in Haarlem;

* Voor het gemeentehuis van Bennebroek wordt gedacht aan een foto-ex-

positie
'

Vogels van Zuid-Kennemerland' (enkele van Nederlands beste vo-

gelfotografen wonen in Haarlem en omgeving);
*

Overleg met de Stichting De Stompe Toren te Spaarnwoude over een ex-

positie aldaar vindt binnenkort plaats;

* In andere gemeenten wordt gestreefd naar tentoonstelling van bekroon-

de inzendingen van een te organiseren foto/teken/schilderwedstrijd

in 1987;

* Voor het Teylers Museum te Haarlem wordt gedacht aan een expositie

over 'Vlinders in Zuid-Kennemerland';

* Een expositie met o.m. voorlichting over bijenteelt wordt voorbereid

samen met de Zocherschool op het landgoed Elswout.
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Het is de bedoeling dat een aantal van deze exposities tijdens de mani-

festatie gaat rouleren in de diverse expositieruimten.

In principe in samenwerking met Haarlems Dagblad/IJmuider Courant wordt

in 1987 een over het onderwerp natuur &

landschap in Zuid-Kennemerland georganiseerd. Het is de bedoeling dat

prijzen aan inzenders van bekroonde werkstukken voorjaar 1988 worden

uitgereikt. Bekroonde inzendingen zullen dan ook worden geexposeerd.

Voor de fotowedstrijd is inmiddels steun van de zijde van Kodak ver-

kregen. Fred Hazelhoff, natuurfotograaf, Frans Buissink, hoofdredacteur

'Grasduinen', enWim Broekman,hoofdredacteur 'Foto', maken deel uit van

de jury. De teken/schilderwedstrijd wordt georganiseerd samen met de

Vereniging voor Beeldende Kunsten in De Waag in Haarlem.

Een apart manifestatie-onderdeel krijgt de titel 'Natuur_en Cultuur'.

In dit kader wordt thans in overleg met de directie van het Concertge-

bouw te Haarlem een serie 'Natuur & Muziek'-avonden, te houden in

april/mei 1988, voorbereid.

Met de Stichting Vrienden van Waterland te Velsen wordt overleg gevoerd

over de opvoering van een zomeravond-lichtspel in mei/juni 1988 op dit

landgoed.

Er wordt naar gestreefd ook in andere Zuidkennemerse gemeenten activi-

teiten in het kader van 'Cultuur en natuur' te laten plaatsvinden.

Samen met de Stichting Duinbehoud wordt gedacht over de organisatie van

een in voorjaar 1988 in Haarlem of omgeving te houden symposium over

het duingebied, de plannen voor het uit te breiden Nationale Park de

Kennemerduinen en mogelijk ook dat van De Zilk/Noordwijk. Contacten zijn

hiertoe ook gelegd met de Voorlopige Commissie Nationale Parken en de

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

In overleg met organiserende instellingen (met name de Provinciale Land-

schappen) zal worden bezien of de jaarlijkse nationale Week van het

Landschap in 1988 in het voorjaar kan plaatsvinden (en niet zoals ge-

woonlijk in het najaar) met als thema 'Landgoederen en buitenplaatsen'

en een officiële opening van deze week op een der landgoederen in Zuid-

Kennemerland
.

Een scholen-educatieproject wordt gericht op de groepen 5, 6, 7 en 8

BaO en SpO en brugklassen AVO in de gemeenten van het Gewest Zuid-Ken-

nemerland en IJmuiden/Velsen-Zuid. In totaal gaat het om leerlingen

van ca. 175 scholen.
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Binnen dit raam wordt thans gedacht aan:

- het tot stand brengen van een tweetal leskisten met materialen voor

diverse opdrachten/projecten in groepsverband;

- het uitzetten van een tweetal natuur/landschaps-fietsroutes;

- de mogelijkheid mensen die zich beroepshalve met natuur en landschap

bezighouden door leerlingen te laten interviewen;

- het in 5-voud samenstellen van een diaserie over het duingebied van

Zuid-Kennemerland die op uitleenbasis voor scholen beschikbaar zal

zijn.

In de werkgroep die dit project voorbereidt, hebben onder meer zitting:

-

Mevrouw J. Herder, conservatrice van het Pieter Vermeulen-museum te

Velsen;

en de heren

-

mr. J.L. Andreae, voorzitter IVN Haarlem;

-

N. van Esterik, medewerker afd. Onderwijs Gemeente Haarlem;

- R. Maarschall, provinciaal consulent IVN Noord-Holland;

- P. Magre, educatie medewerker Gemeente Velsen.

Van het in het voorjaar 1988 uit te geven boek_' land-

duinen_en polders (gericht op een bre-

de lezerskring) zijn inmiddels de eerste hoofdstukken geschreven. Met

uitgeverij Schuyt & Co. te Haarlem heeft overleg plaatsgevonden over

de mogelijkheden en wijze van publicatie.

Met de voorbereiding van een grote, zeer uiteenlopende reeks excursies

in het voorjaar van 1988 onder leiding van deskundige leden van de na-

tuurverenigingen in Zuid-Kennemerland wordt binnenkort begonnen. Van

een werkgroep hiervoor maken onze leden Jan van der Pool en Cor de

Groot deel uit. Voor dit manifestatie-onderdeel zal veel medewerking

van leden, ook van de Vogelwerkgroep Haarlem, nodig zijn. Nu al wordt

hen die een of meer excursies zouden willen leiden, verzocht zich met

Cor de Groot in verbinding te stellen.

Aandacht wordt voorts gegeven aan:

- Heemtuin-projecten in gemeenten van Zuid-Kennemerland;

- Samenspel met gemeentelijke diensten groenvoorziening;

- Te creëren natuur/landschaps-wandelroutes in diverse delen van Zuid-

Kennemerland en verspreiding hiervan via VW's;

- De opzet van een bibliotheken-project;

- Een uit te reiken prijs voor een persoon (of personen), die zich

voor natuur en landschap in Zuid-Kennemerland bijzonder heeft

(hebben) ingezet.
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- Een expositie Herstelplan Landgoed Velserbeek in de Gemeente Velsen;

- De mogelijkheid zomeravond-vierdaagse wandeltochten, zoals die jaar-

lijks plaatsvinden, te combineren met manifestatie-activiteiten.

In het bestuur van de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk hebben

zitting:

mr. J.L. Andreae voorzitter;

J.G. Kluiters vice-voorzitter;

H. Wijkhuisen secretaris;

drs. B. van Dijk penningmeester;

mevrouw C.M.C. Joosten

dr. J. Mourik

dr. J.A. van der Pool

H. Verbruggen


