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Vereniging behoud de Hekslootpolder

Waarom en hoe word ik lid?

In het rapport zijn bijlagen opgenomen met een duidelijk overzicht van

de meer bijzondere plantensoorten; de broedvogels en hun aantallen van

1982 t/m 1985; de maximale aantallen van de belangrijkste doortrekkers

en/of wintergasten in 1975-1985 per maand en als laatste een lijst van

alle vogelsoorten, die in de Hekslootpolder hebben gebroed of zijn

waargenomen.

Daarnaast wordt ook kort ingegaan op de zoogdieren, vissen en amfibieën.

Het rapport is te bestellen door overmaking van ƒ7,50 (incl. porto) op

postgiro 5038962 t.n.v. de Vereniging, Karei Doormanlaan 132, 2024 HP

Haarlem, onder vermelding van 'milieurapport'.

Onlangs werd een belangrijk succes behaald. De Provincie wees bij de

vaststelling van het streekplan Amsterdam-Nbordzeekanaalgebied in jan.

1987 de wens van de gemeente Haarlem om in de Hekslootpolder 1100-1700

woningen te bouwen af. Daarnaast liet de Provincie, in de voordracht bij

In het voorgaande artikel heeft u kunnen lezen dat de Hekslootpol-

der een belangrijk weidevogelgebied is. Er zijn echter veel bedrei-

gingen van deze polder (woningbouw, surfplas). Gelukkig werd in 1985

door verontruste buurtbewoners en vogelaars de ’Vereniging behoud de

Hekslootpolder’ opgericht, die een snelle groei doormaakte tot meer

dan 300 leden op dit moment en die door middel van allerlei acties, ex-

cursies en rapportages flink in de publiciteit kwam. De belangrijkste

doelstelling van de vereniging is: ”het bevorderen van de instandhou-

ding van de Hekslootpolder als open gebied met behoud en zo mogelijk

verbetering van de milieu-oecologische waarden van de polder”.

De werkgroep milieu van de vereniging stelde onlangs een rapport over

de Hekslootpolder samen, getiteld: ’het natuurlijk milieu van de Hek-

slootpolder’. In dit rapport wordt op een duidelijke manier de ’Ont-

staansgeschiedenis en de vorming van het landschap’ behandeld (hfdst. 1)

en vervolgens worden de ’Planten en hun leefgemeenschappen behandeld

(hfdst. 2). Het belangrijkste hoofdstuk (voor vogelaars), hoofdstuk 3,

behandelt de ’Dieren en hun leefgemeenschappen’. Hierin worden uitvoe-

rig de broedvogels beschreven, maar ook de trekvogels en de wintergas-

ten. Meerdere kaarten en tabellen maken het verhaal helder en begrijpe-

lijk.
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het ontwerp Streekplan, aan het Recreatieschap doorschemeren ook niet

zoveel te voelen voor haar plannen voor een surfplas voor intensieve

recreatie in de polder. De Provincie denkt meer aan extensieve recre-

atie zonder de enorme finaciele investering, die het graven van een

surfplas met zich meebrengt (geschatte investering inclusief infra-

structurele werken (wegen e.d.): ƒ 82 miljoen). Het Recreatieschap kan

echter haar plannen proberen door te voeren of kan eventueel andere

plannen ontwikkelen.

DAARCM: Als u ook de zeer vogelrijke Hekslootpolder wilt behouden voor

zijn huidige bewoners, de weidevogels, wordt dan lid van de Vereniging

Behoud de Hekslootpolder. Het lidmaatschap van de Vereniging behoud de

Hekslootpolder is ƒ 10,=.U krijgt dan het hiervoor besproken rapport

gratis en elk kwartaal het Hekslootnieuws. Huisgenoten kunnen lid wor-

den voor ƒ2,50. Overboekingen op giro 5038962 onder vermelding van

'nieuw lidmaatschap'.
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