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Natuurbeschermingscommissie

Kapvergunningen en vogels

Wel staat in de Vogelwet dat geen broedende vogels mogen worden

gestoord. In de broedtijd zou je dus moeten oppassen met het uitvoeren van

kap- en dunningswerkzaamheden. Er zijn echter bedrijven die geen bood-

schap aan dit alles schijnen te hebben. Het werk is aangenomen en moet op

tijd af.

Half mei is de natuurbeschermingscommissie bij elkaar geweest. Tijdens die

bijeenkomst was het kappen in de broedtijd onderwerp van gesprek.

Gesuggereerd werd de kapverordeningen van de diverse gemeenten in ons

werkgebied op te vragen. Mocht in een kapverordening niets over kappen in

het broedseizoen vermeld staan, dan zouden we aan de bel kunnen trekken.

Zo kunnen we proberen voor elkaar te krijgen, dat in alle kapverordeningen

een kapverbod tussen 15 maart en 15 juli wordt opgenomen.

Ook grote terreinbeheerders kunnen worden benaderd en er op worden

gewezen, dat zij kap- en dunningswerkzaamheden voor half maart (laten)
uitvoeren. Immers dat kan in de bestekken worden opgenomen.

Vogels met stadse fratsen

'Vogels met stadse fratsen' is de titel van een inventarisatie van vogels, die

worden aangetroffen in drie stroken gebruiksgroen in IJmuiden. Op

donderdag, 4 september bood Fred Hopman, die het onderzoek verrichtte,
het eerste exemplaar van het rapport aan aan de 'groen-wethouder' van

Velsen. Plaats van handeling was het Pieter Vermeulenmuseum in IJmuiden,

dat midden in één van de onderzochte plantsoenen ligt. Een belangrijk plant-

soen, want het is een groene ader door IJmuiden, die van het duingebied

naar het Noordzeekanaal loopt.

Het afgelopen voorjaar kwamen er nog al wat klachten binnen over het

kappen van bomen in het broedseizoen.

Voorheen stond in de wet (of was het een goede gewoonte; dat is niet

helemaal duidelijk) dat niet werd gekapt tussen 15 maart en 15 juli. De tijden

en/of het betreffende wetsartikel schijnen veranderd. Het hele jaar door mag

worden gekapt. En daarvan werd vooral dit jaar na de lange winter dankbaar

gebruikt gemaakt.
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Tijdens die bijeenkomst werd uitdrukkelijk gewezen op het belang van een

ecologisch verantwoord beheer voor dit soort plantsoenen. Nu is het nog

een kaalgeschoren groene grasvlakte met wat boom- en struikgroepen.

Achter het museum ligt echter een wijk-natuurtuin. Het verschil tussen beide

beheermethodes en hun waarden voor de natuur is hier duidelijk
aantoonbaar. In de natuurtuin gonsde het van de insekten, fladderden de

vlinders rond en stonden planten vol zaad voor zaad-etende vogels. In het

plantsoen is het stil en bevolkten alleen wat Kauwtjes het kort-geschoren

gras.

Ecologisch (verantwoord) beheer wordt in steeds meer gemeenten belangrijk.
Ook de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en Velsen hebben dit

onderwerp op de politieke agenda staan. In een soort klankbordgroep bij het

maken van een visie op dat ecologisch verantwoorde beheer hebben

natuurorganisaties, waaronder de Vogelwerkgroep geparticipeerd.

Veel lokale pers was bij de overhandiging van het rapport 'Vogels met stadse

fratsen' aanwezig en onze Vogelwerkgroep kreeg daardoor ruime aandacht

in alle Velsense media.

Diet Veenendaal-Hannessen


