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Natuurbescherming: een nieuwe aanpak?

Waar de activiteiten traditioneel bestaan uit het schrijven

van brieven naar overheden en particuliere terreinbeheerders

bij zowel acute bedreiging als bij de ontwikkeling van de

ruimtelijke ordening, is er sprake van een langzame groei in

de richting van adviezen aan beheerders over de ontwikkeling,

instandhouding en beheer van de natuurlijke omgeving met als

uiteindelijk doel het zijn van een gesprekspartner. Maar wel

een met een eigen identiteit. Waar nodig zal 'harde' actie en

het zoeken van de publiciteit niet worden geschuwd. Steeds

geldt dat het niet gaat om de brief of actie, maar dat het om

het resultaat gaat.
Van de zijde van de natuurbeschermingscommissie werd aange-

voerd, dat het noodzakelijk is dat meer leden de stap maken

van het kijken naar en bestuderen van vogels naar het bescher-

men van vogels en de- natuur. Het is noodzakelijk dat er ver-

spreid over ons hele werkgebied leden actief zijn die fungeren

als 'ogen en oren'. Een mogelijke opzet kan gelijken op die

van de veldwerkcommissie door voor verschillende gebieden in

de regio groepjes te formeren. Tijdens de bijeenkomst is daar-

toe een basis gelegd voor de Haarlemmermeer en de binnenduin-

rand. Een ander lid wil aan nestbescherming van weidevogels
gaan doen in het weidegebied bij Vijfhuizen, een praktische
vorm van vogelbescherming met direct resultaat.

Er was op deze avond dus het nodige enthousiasme. De resulta-

ten zullen door de natuurbeschermingscommissie worden bespro-
ken, waarna - naar ik aanneem - een aantal nieuwe werkzaamhe-

den zal worden gestart.
Helaas moet ik dit stukje negatief afsluiten. Onze vereniging
heeft ruim 400 leden. Daarvan lieten er bij de enquête 32 we-

ten zich via de vereniging voor natuurbescherming te willen

Tijdens de grote leden-enquête in 1992 werd de bereidheid om

activiteiten op het gebied van natuurbescherming te ontplooien

gepeild. Zij die daartoe het juiste vakje hadden aangekruist

ontvingen een uitnodiging om op 2 november 1993 met de natuur-

beschermingscommissie van gedachten te wisselen. Omdat Martin

Smit kort voor de bijeenkomst door griep werd geveld, stond de

gedachtenwisseling onder leiding van Coen Looij.
In de statuten van onze vereniging is de bescherming van in

het wild levende vogels en hun natuurlijk milieu vastgelegd.
Indien op dit terrein naar buiten wordt getreden, geschiedt
dit zoveel mogelijk middels de Stichting Zuid-Kennemerland

Natuurlijk. Deze stichting is een samenwerkingsverband van

(bestuurs-)leden van Stichting Duinbehoud, Stichting Ecolo-

gisch Beheer, IVN, KNNV, Vereniging Behoud de Hekslootpolder

en onze Vogelwerkgroep.
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inzetten. Uiteindelijk verschenen er maar vijf op de bijeen-
komst. Als de vogels dat zouden weten zouden ze uit schaamte

onze regio mijden. Mensen meldt u aan voor dit noodzakelijke
werk. Het kost echt niet al te veel tijd. We laten het toch

niet zover komen dat de daadwerkelijke natuurbeschermers op

een rode lijst van bedreigde soorten komen te staan?
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