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Natuurbescherming, ook een taak van onze vogelwerkgroep

BUNDELING VAN KRACHTEN BIJ NATUURHISTORISCHE VERENIGINGEN.

Reeds geruime tijd bestaat bij een aantal natuurhistorische

verenigingen en vogelwerkgroepen, werkzaam in Noord-Holland,

de gedachte om tot een bepaalde vorm van onderlinge samen-

werking te komen op zakelijk,organisatorisch en ideëel ge-

bied met behoud van ieders volledige zelfstandigheid.
In maart 1969 is informeel overleg gevoerd tussen een aantal

zuster organist les in onze provincie. Op grond van de kon-

struktieve gesprekken die zijn gevoerd, werd besloten een

eerste algemene oriënterende bijeenkomst te beleggen in Alk-

ma ar.

BELANGSTELLING

Een dertigtal verenigingen waaronder jeugdbonden C.J.N.,
K.J.N. en N„JoNo,de afdelingen Alkmaar, Bergen en Haarlem

van het I»V,N., de afdelingen Alkmaar,Haarlem, Hoorn en Zaan-

streek van de K.NoN.V., de afdelingen Alkmaar, Purmerend,

Zaanstreek en Heiloo van het N.I.V.O.N®, alsmede de Vogelbe-

scherming swacht Zaanstreek en de Vogelwerkgroepen Cnstricum,
Haarlem en Noordhollnnds Noorderkwartier toonden hun belang-

stelling en lieten zich vertegenwoordigen door de voorzitter

en de sekretrris. Tijdens het zeer geanimeerd gesprek bleek,

er in de eerste plaats behoefte bestaat aan een natuurbe-

schermingswerkkommisie die een signalerende en adviserende

taak is toebedacht waar het betreft natuurbescherming szaken

in Noord-Holland die opportuun zijn of kunnen worden. Door

middel van een overkoepelende organisatie waar een dergelijke
kommissie onder resorteert, kan elke vereniging haar eigen in

breng hebben» Daarnaast zal er een uitwisseling van gegevens

plaatsvinden op organisatorisch gebied.

NATUURBESCHERMINGSKOMMISSIE

Uit de aanwezigen werd een voorlopige natuurbesoh armingskom-

missie geformeerd die tot doel kreeg op korte termijn advies

uit te brengen over de te volgen gedragslijn en organisatie.

Tot voor kort hield onze vogelwerkgroep zich voornamelijk

bezig met het inventariseren van gebieden die ornithologisch

belangrijk leken, en het tellen van trekvogels langs de kust.

Dit zal ook één van de hoofdtaken blijven van de werkgroep,

maar nu is toch de tijd aangebroken om ook meer aktief te

worden op het terrein van natuurbescherming. Als hier name-

lijk niets aan gedaan wordt, dan valt er over enige tijd

niet veel meer te inventariseren want vooral in ons overvol-

le Zuid-Kennemerland valt het ene na het andere mooie natuur-

gebied ten offer afgravingen, bebouwingen, massa-rekreatie

en aanleg van wegen.

Daarom is het verheugend dat men besloten heeft tot:
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In deze voorlopige kommissie hebben zitting F„J.v.d.Bergh te

Alkmaar namens de afdelingen van de K0N0N0V.,M„van Herp te

Krommenie namens de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek,G.R.
Monsees te Bergen namens de vogelwerkgroepenjHoGoVan Oostveen

te Purmerend namens de afdelingen van het NoIoV„0»No en

PoJ.Soheringa te St.Maartensvlotbrug namens de afdelingen van

het IoVoNe Het voorlopige kontaktadres is p/a. Pinksterbloem-

weg 22 te Bergen NHo

Inmiddels zijn er twee vergaderingen geweest, die beide door

een afvaardiging van onze vcgelwerkgroep werden bezocht, al-

waar wij onze medewerking hebben toegezegd.

V/ie van onze leden wil vaste afgevaardigde worden voor de

vogelwerkgroep Haarlem? (opgeven aan mevroG„Bloem). Zijn
taak zal zi jn het verzamelen van klachten en gegevens over

wanbeheer of vernielingen van terreinen in Zuid-Kennemerland,
en deze doorgeven aan de hierboven genoemde nntuurbescher-

mingskommissibe die zal gaan werken onder de naam "Contact

Natuurbescherming Noord-Hollanfl"=

Redaktie.


