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Wat er in 1978 op het gebied van de Natuur-en milieubescherming

allemaal door de Vogelwerkgroep gedaan is

In April bemerkten we dat de gemeente de 2 Doodweg wilde gaan ver-

breden waardoor de landelijkheid geheel verloren zou gaan.Tevens zou

den vele bomen moeten verdwijnen.Door ingrijpen (telefoneren,brieven
schrijven nenz.) van verschillende personen is het rigoreuze kappen

en asfalteren ingeruild voor een bescheiden aanpak.

Enige weken later bleek een tientallen meters lange meidoornhaag

zodanig vernield te zijn dat deze struiken verwijderd moesten worden.

Als antwoord op onze brief aan B.&.W. v.Bloemendaal vernamen wij dat

een aannemersbedrijf dit op zijn geweten had. Voor herstel zal gezorgd

worden, zodat trekkende vogels in de toekomst weer beschutting kun-

nen vinden tussen de bollenvelden.

April had nog meer voor 'orïS ïh"pfftt"d.~
J

F'affi.'Barnaart-eigenaar van o.a.

een camping a/d 2 Doodweg verzocht G.S. vergunning voor de aanleg

van een kano-visvijver a/d 2 Doodweg. Deze aanlegzou zeer ten koste

van het landschap gaan, tevens zou de weg dan toch nog verbreed

moeten worden vanwege de zware vrachtwagens en last but not least

zou weer een groot weiland voor de vogels verloren gaan. Gelukkig
deelde G.S. ons standpunt en werd de vergunning geweigerd. Nog was

het in Vogelenzang niet rustig,want we kregen van'verschillende

V.V.ers klachten over geluidshinder in de A.W.duinen van zwaar mo-

torengeronk. Dit heidens lawaai bleek veroorzaakt te worden door

speciale crossauto's en motoren,die de weekends bezig waren op de

Prov. weg no.1 naby de Zilk.Om van deze overlast verlost te raken,

gingen er brieven naar Prov.Waterstaat en naar het Hoofd v.d.Politie

v.iloordwijkerhout.Door P.W. werd zeer positief gereageerd,zodat maat-

regelen zijn genomen om dit lawaai in te perken'.
Kei. Toepassing van art. 19 op de Wet Ruimtelijke Ordening voor de aan

leg v. tennisbaan a/d Vogelenzangseweg.Hoeweldeze tennisbaan ille-

gaal
s
h^S'l9^?'V^

cHoch bezwaar gemaakt vanwege het feit dat goedkeur-

ing nog meer illegale tennisbanen in de hand zhl werken. G.S. hebben

geen goedkeuring gegeven.

Op 25 April kwamen afgevaardigden van K.N.N.V.,A.C.J.N.,N.J.N.,

Ver.Milieudefensie enV. W. G.Haarlem voor het eerst bijeen. Verschil-

lende van deze afgevaardigden zijn" tevens contactpersoon van Contact

Miliéubescherming Noord-Holland (C.M.ÏÏ.) Punt" Zijn er mogelijkheden

aanwezig tot meer samenwerking onderling. Resultaat; nauwer contact

aangaande inventariseren van terreinen en elkaar voorlichten over

belangrijke bestemmingsplannen,zonodig samenwerken. Op 13 November

kwam deze "Regioraad Zuid-Kennemerland" opnieuw bijeen. Tijdens deze

vergadering werd besloten gezamenlijk bezwaar te maken tegen verschil

lende punten van het ontwerp-streekplan Amsterdam-Noordzeekanaal Ge-

bied 'ANZKG).

In Februari 1978 hebben we een bezwaarschrift gemaakt tegen bestem-

migsplan ”van Koeduin tot Houtvaart” in Bloemendaal.Hierin maken

wij bezwaar tegen de bouw van twee bungalows in een waardevol gebied

je.Omdat in 1976 al een bouwvergunning is afgegeven is de bouw

niet meer tegen te houden.

In April: Bezwaarschrift tegen de aanleg a/d Elswoutlaan:De vergun-

ning voor deze aanleg is door Gedeputeerde Staten (G.S.) afgewezen.

Bezwaarschrift best. plan Duin & Daall”: In dit best. plan krijgen de

eigenaren van grote ”buitens” gelegenheid om woningen te vergroten

of te vervangen door meerdere woningen en uitbreiding van aanleg

van zwembaden enz. Dit zal ten koste gaan van veel bomen en vaak

oudere bomen.Hiertegen zijn we in beroep gegaan. De procedure is nog

niet afgerond: 23 Maart a.s. is er een hoorzitting bij G.S.
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Gebied(ANZKG).Daar de afgevaardigden van K.N.N.V. ,A.C.J.W. ,N.J.N.
niet in de gelegenheid waren om in. deze vrij moeilijke materie te

duiken werd besloten dat de afgevaardigden van de V.W.G. het be-

zwaarschrift zouden opstellen.De Ver .Milieudefensie liever

zelf een bezwaarschrift indienen.Het gezearoenlijke bezwaarschrift

met de voorlopige- en aanvullende nota over het Recreatieschap

Spaarnwoude is naar allerlei belanghebbende instanties en personen

gestuurd.

In 1978 zijn verschillende enthousiaste natuurbeschermers van de

A.C.J.N. en V.W.G. en de huurders van het Kostverlorenpark bij elkaar

gekomen om tot een goede aanpak te komen om Kostverloren te behou-

den. De.eigenaren willen dit park verkavelen voor bungalowbouw. Deze

bijeenkomsten resulteerde in een Stichting Kostverlorenpark,zodat een

betere aanpak van de problemen voor de hand ligt. Door gebrek aan i

tijd zit.de afgevaardigde v.d. V.W.G. niet in de Stichting.

In 1974 werd o.a. door de V.W.G. bezwaar gemaakt tegen de geplande

weg door Lindenheuvel en 't Vlakje. (T 71) • In■ Januari 197.8 gingen

we naar Den Haag om ons standpunt a.d. Kroon toe te lichten. Achter-

af was dit niet nodig omdat G.S. zijn bèslissihg opnieuw wilde bekij-

ken. Een reuze giller als je bedenkt dat zeker 15 mensen naar Den

Haag getogen waren (de meeste zijn ambtenaren) om daar te horen dat

G.S. nu zijn standpunt zal herzien. Faar de tijd en moeite die de voor

bereidingen kosten ben je wel kwijt.

Omdat het bomenbestand langs de openbare wegen in de Gemeente Bloe-

mendaal zich in onze ogen niet in zo'n goede welstand bevindt, heb-

ben enige enthousiaste V.W.G.ers een inventarisatie verricht. Hierbij
werd vooral gelte op verdwenen bomen in rijen, bomen ingepakt in as-

falt en bomen in aangestampte aarde. Dit is in kaart gebracht en daar

ipee naar de commissievergadering v.Publieker Werken gestapt. Dit

resulteerde in een onderhoud met de directeur v.P.W. en het hoofd

van Plantsoenen.Op hun verzoek is in samenwerking met de Ver. ,: Ons

Bloemendaal" najaar '78 opnieuw een overzicht gemaakt, zodat bekeken

kan worden wat verbeterd is in een half jaar. Binnenkort gaat een

kleine groep weerd met beide heren babbelen over resultaten en ver-

wachtingen.

In 1978 zijn verschillende brieven over fauna-en vegetatiebeheer in de

A.W.D. gezonden aan de directeur, Deze correspondentie is nog niet af

gesloten.

In voorgaande jaren is o.a. door de V.W.G. bezwaar gemaakt tegen be-

bouwing van het Land v.Schie in Heemstede. Op 24 Oktober gingen we

weer eens naar Den Haag om ons standpunt aan de Kroon toe te lichten

Hoewel de belangrijkheid van het weiland voor fouragerende-en trekken-

de vogels erkend werd, vond ook de Raad v.State de woningnood zo groot

dat toch goedkeuring voor de'bouw werd gegeven.

Op 1 Februari 1977 maakte V.W.G. en C.M.N. bezwaar tegen de bouw van

een Kinderdagverblijf in het ongeschonden oude binnenduin a.d.Boekero-

deweg.Op 5 Oktober 1977 moesten wij dit bezwaar mondeling toelichten.

Eind Decmber '77 kregen we bericht dat G.S. ons standpunt deelde en

goedkeuring weigerde.Wij verheugd, maar het bestuur van het kleuter-

dagverblijf ging in beroep en met de Wet A.R.O.B. begon de procedure

opnieuw. In Oktober 1978 moesten we weer ons standpunt toelichten

(lees verdedigen) Tot onze verwondering ging G.S. nu wel accoord met

de bouw.Alleen moest de Commissie v.d. Ruimetelyke Ordening nog toe-

stemming geven,zodat we op 8 Decmber nog eens ons standpunt gingen
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Hoewel alle Statenleden ach en wee riepen en de natuur zonodig be-

houden moet blijven was het toch ook heel zielig voor die kindertjes
zodat toch dat verblijf maar gerealiseerd moest worden.Alle alterna-

tieven die we gergeld aangedragen hadden werden van de tafel geveegd.

Deze hoorzitting duurde vier en half uur.Het enige wat we nog kunnen

doen ,is een A.R.O.B.procedure bij de Kroon aanspannen. Iedereen kan

zich vast wel voorstellen dat elke keer opnieuw bezwaar maken of

toelichten betekent opnieuw inwerken in de materie. Dit alles kost

erg veel tijd.

In Haart 1978 is een lijst van waargenomen vogels in het gebied Grote

Braak,Slikvelden en het naastgelegen kanaal ten Noorden v.d.Spoor-
lijn Halfweg-A'dam samengesteld uit gegevens van verschillende V.W.ers

dierer geregeld komen. Deze lijsten zijn naar allerlei instanties

gegaan,zoals Staatsbosbeheer7 afd.Natuurbehoud, K.N.N.V.-Y.W.A'dam

en C.M.N.'

Een ander groepke V.W.G.ers hebben met elkaar een nota over het ge-

bied Mooie Nel en omg. en Heksloot geschreven. Dit in verband met

de voorgestelde•uitbreiding v.d. Mooie Nel.In deze nota brengen we

de ornithologische waarde van het gehele gebied naar voren, gestaafd

met lijsten van broed-en trekvogels.Vanwege de beperkte tijd stuurden

we eind December een voorlopige in, die gevolgd werd door een aanvul-

lende eind Januari '78.

In Oktober 1978 werd een werkgroep genaamd "Werkgroep Duinbehoud

Zuid-Kennemerland" opgericht om gezamenlijk een rapoort op te stellen.

Met.dit rapport hopen we de desbetreffende instanties en statenleden

te kunnen overtuigen dat infiltratie in de Kennemerduinen,Kraans-

vlak en Duin Pc Kruidberg uit de boze is.Om deze werkgroep van de grond

te krijgen, moesten we vaak bijeenkomen(meestal één keer in de week).
In deze'werkgroep zitten afgevaardigden van Ver.Milieudefensie,St.
Duinbehoud h Waterwinning uit Leiden,Vegetatiegroep Kennemerduinen,

Studenten uit Wageningen,AsC.J.N. en V.W.G. Binnenkort hopen we het

rapport uit te geven.Als bijlage komt nog een speciaal rapport over

de faunistische-en vegetatiewaarde.

Ook is er in Oktober van dit jaar een groepje Milieu-en Natuurbescher

mers bijeen gekomen om te praten over samenwerking betreffende milieu

educatie. Het is nl. zo, dat de Gemeente Haarlem wel wil praten

daarover, maar niet met allerlei groeperingen. Uit dit oogpunt moet

er een overkoepelend orgaan komen die namens allerlei groepen kan

optreden. Hierbij wordt vooral gedacht aan milieu-reducatief centrum.

Helaas komt dit orgaan moeilijk van de grond vooral omdat de belangen

van de vele groepen ver uitéén liggen.

Als ü deze summiere opsomming gelezen hebt, kunt U zich waarschijnlijk

voorstellen dat er veel werk is verzet. Langs deze weg wil ik graag

alle medewerkers aan-één of meer "projecten" hartelijk danken en spreek

ik de wens uit dat vele V.V.G.ers in het komend jaar weer hun mede-

werking willen verlenen. Ook "nieuwelingen" zijn van harte welkom om

met "iets" te helpen.

Wilt U over een onderwerp meer weten, vraag het gerust aan de

natuurbeschermingssecretaresse,

Trini Heidweiller


