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Vogelwerkgr ”Haarlem” Haarlem, 26 februari 1968.

secr. Van Ewijckweg 4,

Santpoort Zuid

Het College van Burgemeester

en Wethouders van de Gemeente

Haar Iem.

Geacht Co I Iege,

Dit terrein, gelegen tussen de Vondelweg en het Noorderbuiten-

spa ar ne is, niettegenstaande het zo
dicht bij onze woonwijken

is gelegen, van buitengewone natuurwetenschappelijke waarde.

Het is het laatste
gave, zeldzame weide-gebied dat onze stad

is gebleven; hier behoort naar onze mening beslist niet in de

natuur te worden ingegrepen.

Hier kan, zonder dat men de beschi kking heeft over een zei I- of

speedboot, door vele stadgenoten worden genoten tijdens
een gezonde wandeling van de rijke flora, fauna en avifauna.
En voor deze genieting is het gebied T zoals het nu is-

beschikbaar en dat niet slechts in de zomermaanden, zoals voor

de watersport zal gelden, maar evengoed - em soms meer nog -

in de herfst, in de winter en in het voorjaar.
Het gehele jaar door is het terrein uniek.

Wij menen dat dit gebied in de huidige ongeschonden s+aat

moet worden bewaard. Dit klemt temeer omdat de gemeente Amsterdam,
in het kader van het herstel en de bevordering van de natuur-

huïshoudïng van diegemeente, een dergelijk terrein in het

Amsterdamse Bos met veel kosten en moeite heeft gecreëerd.

De vogelwerkgroep Haarlem, onlangs in vergadering bijeen, is in

zeer enstige mate verontrust over een plan van de gemeente
Haarlem om het fraaie natuurterrein, genaamd ”Heks loot en omgeving”

een bepaalde recreatie te bestemmen.

Wij mogen
het gemeentebestuur beleefd, maar dringend verzoeken

aan deze plannen geen uitvoering te geven. Door de bouw van een

jachthaven en door bestemming van dit zo bijzonder fraaie

weide-gebied voor de watersportrecreatie zal de natuurhuishouding
hier volkomen worden afgebroken en vernietigd.
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Wij mogen, wat onze eigen gemeente Haarlem betreft, een vergelijking
trekken met de Haarlemmer Hout. Wij weten dat de werkzaambeden

die daar geschieden beslist nodig zijn. Niettegenstaande velen

betreuren dat veel natuurschoon hier moet wijken geschiedt dit

echter ïn het kader van behoud van Den Hout. Echter... de toestand

met betrekking tot de Heksloot is wezenlijk anders. Indien dit

terrein, ten koste van enorme bedragen, wordt afgegraven en als

wat ersportreereatiegebied wordt ingericht, dan is het als

natuurgebied helaas verloren. Onherstelbaar.

Wat de avifauna van de Heksloot en omgeving betreft delen wij U

mede, dat onze VogeIwerkgroep hierover uitgebreide gegevens bezit.

Ettelijke broedvogeIs vinden hier hun domein, waarbij wij
vooral willen attenderen op de broed- en stoe i p I aat sen van de

Kemphaan. Het isheIemaaI geen zeldzaamheid om op slechts één

wandeling door dit gebied 35 a 40 soorten vogels aan te treffen.

Vele leden van onze VogeIwerkgroep hebben gedurende vele jaren
meerdere natuurgebiden - ook buiten onze landsgrenzen - bezocht

en zij kunnen U uit hun ervaringen verzekeren dat er weinig
gebieden natuurh i stor isch zo uniek zijn als het onderhavige

gebied.

Wellicht ware te overwegen de toegang tot het gebied te vergroten:

Dit zou kunnen geschieden door de aanleg van een natuurpad voor

wandelaars. Een en ander werd door de natuurwacht

"zuid KennemerI and" reeds geopperd in het radio-programma
"Weer of geen weer" van Bert Garthof.

Onze Voge I werkgroep is gaarne bereid deze aangelegenheid

mondeling of schriftelijk toe te lichten.

Wij hebben dit schrijven tot U gericht, omdat wij naar

onze stellige overtuiging hiermede het algemeen belang dienen.

Omdat wij onze mening gaarne
willen toetsen aan die van anderen

hebben wij een gelijkluidende brief gezonden aan:

de fractieleiders van de politieke partijen in Haarlem

het Staatsbosbeheer

de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

de Natuurbeschermingscommissie Zuid Kennemerland

de Koninklijke f.'atuurh i stor i sche Vereniging,. afd Haarlem

het Rijksinstituut voor VeIdbioIogisch Onderzoek (Rivon)

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van V-gels.

Hoogachtend,

VOGELWERKGROEP "H ARLEM".


