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Natuurbescherming en de Vogelwerkgroep Haarlem

Gelukkig is dankzij vele protesten indertijd van natuurbeschermers

en provinciale bestuurders met hart voor onze regio,de uitbrei-

ding van Zeewijk teruggedrongen tot de huidige,toch al detonerende

flatbebouwing.

Dankzij de protesten van toen,kunnen we nu genieten van één van

de landschappelijk fraaie duingebieden en haar rijke vogel-

bevolking.
Nu kan ik mij voorstellen dat niet iedereen tijd en zin heeft om

zijn vaak spaarzame vrije tijd door te brengen in een gemeente-
huis om bestemmingsplannen in te zien en bezwaarschriften te typen.

Vogelaars zitten in het veld.Toch zouden we allen een klein beetje
kunnen bijdragen aan actieve natuurbescherming.
Binnen de Vogelwerkgroep Haarlem fungeert al enige jaren een na-

tuurbeschermingssecretaris. Omdat dit weinig bekend is,zal ik U

in dit artikel uitleggen wat deze functie inhoudt en wat ik tot

nu toe binnen deze functie heb gedaan.

De inhoud die binnen deze functie gegeven wordt,hangt af van ener-

zijds de rol die ilc zelf aan deze functie geef en anderzijds van

ingebrachte stimuli om deze functie gestalte te geven.
Wat dat laatste betreft heb ik mij met name door de enquête-
resultaten laten leiden.Van de geenquêteerde leden waren 13%

lid om de vogelbescherming c.q. vogelbelangen te dienen,en 0,8%
wilde wel in een eventueel op te richten natuurbeschermingscom-
missie. Daarentegen was 43% lid om contacten met anderen op te doen

samen te vogelen en ervaringen uit te wisselen.

Het voorgaande was voor mij geen hoopvolle basis om binnen de

Vogelwerkgroep al te ambitieuze plannen te smeden om tot een

natuurbeschermingscommissie te komen.

Jammer is het wel,dat in zo een grote vereniging gericht op

beleving van vogels en natuur,zo weinig initiatief is om datgene
waar we thans van genieten ook voor de toekomst veilig te stellen.

De natuurbeschermingssecretaris binnen onze werkgroep is derhalve

een wat eenzame en enigszins verdrietige persoon geworden.
Maar het is nooit te laat om U met natuur-en vogelbescherming te

gaan bemoeien.Wat heb ik nu gedaan de afgelopen maanden.

Het Deltavliegen,ook wel zeilvliegen genoemd,vindt sinds enkele

jaren plaats boven de zeereep tussen ijmuiden en Bloemendaal.

De gemeente Velsen en Rijkswaterstaat gaven ook dit jaar weer

een vergunning af voor het seizoen 1983-1984.Deze zeilvliegers
landen af en toe in de zeereep en erger is,zij verstoren zowel

in de trektijd als in de vroege broedtijd veel vogels,t.g.v. hun

roofvogelsilhouet.
Als Vogelwerkgroep hebben wij hiertegen protest aangetekend en

e.e.a. aangekaart bij Natuurmonumenten,die als direct belangheb-
bende getroffen wordt.

Als ik op een ochtend door Midden-Heerenduinen loop, bedenk ik

dat nog niet zo lang geleden plannen bestonden om de wijk ”Zee-

wijk” van IJmuiden uit te breiden, de duinen in.

Op de plankaart van het toëmalige uitbreidingsplan, dat overigens
als vigerend bestemmingsplan geldt, doorkruisen vakantiebunga-
lows de huidige vogelrijke struwelen van dit gebied. Autowegen en

voetpaden vervangen de reewissel en hotels stonden geplanned,
daar waar in maart de Wulpen jodelen.
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Een natuurmonument en een Nationaal Park (de Kennemerduinen)
moeten geen attractie hebben,die niet in overeenstemming is met

het natuurbeheer.

Aangezien de zeilvliegerij tot op heden met een proeftijd vliegt,
is het zaak dat natuurbeschermingsinstanties-en verenigingen,
zoals de VWG,blijven ageren bij Rijkswaterstaat en de Gemeente

Velsen.Zo kan de natuurbescherming bij de afgifte van een defi-

nitieve vergunning via een AROB-procedure opnieuw reageren.

Ook als individu kunt U een zeer belangrijk steentje bijdragen,
door een brief te schrijven aan de gemeente Velsen en/of Rijks-
waterstaat met daarin uw grieven t.a.v. het zeilvliegen.U kunt

dan spreken over het detonerende aspect binnen een natuurreser-

vaat,de trek/broedvogelverstoring of de door de overheid aan dit

gebied gegeven bestemming nationaal park.
Voorts verzoek ik U te letten op overtredingen,zoals het landen

in de zeereep of het niet voeren van duidelijke stamboeknummers.

Mocht U dit signaleren,dan hoor ik dat graag van U.

Waar wij verder tegen hebben geprotesteerd is de voorgenomen aan-

leg van een uitrit voor een aan te leggen tennispark op de Els-

woutslaan.Aangezien deze laan één van de mooiste lanen is van

Bloemendaal,mag deze niet belast worden met extra drukte en is

het een inbreuk op de harmonie van het landgoed Elswout met de

Elswoutslaan.

Naast dergelijke actie gerichte onderwerpen,houdt de Vogelwerk-

groep zich ook bezig met onderzoek dat ten doel heeft te onder-

zoeken in hoeverre er sprake is van beinvloeding van vogels door

antropogene oorzaken.

Zo ligt het in de bedoeling om gedurende dit najaar en in het

vroege voorjaar de reactie van trek/broedvogels op zeilvliegers
te bestuderen.Een onderzoek dat reeds plaats vindt,is het bege-
leiden van de windturbine in Heemstede,waarover Johan Stuart meer

zal vertellen.

Mocht U echter vragen hebben over mijn verhaal of suggesties
om mijn taak meer inhoud te geven,dan hoor ik dat gaarne.
En natuurlijk is het erg prettig als U bereid bent om mijn werk

te ondersteunen.

Henk Wijkhuisen


