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Uniek weidevogelgebied wordt geschonden!

Door Jan Albers

We wagen 't er dus op en confronteren

u vanaf nu, via „Het Vogeljaar” — de

door eendrachtige samenwerking tot

stand gekomen spreekbuis van verschil-

lende verenigingen — met een dreigend
gevaar voor onze weidevogels.

In snel tempo worden broedgebieden
van weidevogels in de Zaanstreek aan-

getast en wel
op verschillende manie-

ren.

Zij, die dit gebied bezocht hebben, zul-

len begrijpen, welk een enorm verlies

dit is. Aan bescherming van de weide-

vogels in deze streek geeft de Neder-

landse Vereniging jaarlijks ongeveer

25% van haar bewakingskosten uit,

terwijl de Vogelbeschermingswacht
,,Zaanstreek” gedurende 15 iaar kosten

noch moeite heeft oespaard deze be-

scherming te ondersteunen.

Aan de noodzakelijke uitbreidingsplan-
nen van de Zaangemeenten werd reeds

veel geofferd en daarvoor dienen we

volledig begrip te tonen. Men zou zich

kunnen voorstellen, dat zulk een dicht

bevolkingscentrum wel extra zuinig zou

omspringen met het restant van het

enige natuurschoon, dat het rijk is!

Helaas, enkele gemeenten schromen niet

om op onverantwoorde wijze dit natuur-

schoon te ontsieren en te vernietigen

o.a. door stukjes rietland en laag gele-

gen landjes te misbruiken voor storting
van stadsvuil.

Bovendien worden of zijn de voor boe-

ren niet goed bruikbare stukjes land

door particulieren opgekocht, die daarop

eveneens vuil storten, afkomstig van de

vele industrieën.

Hoog laaien de vlammen van die vuil-

nisbelten op; honderden kraaien en

zilvermeeuwen vinden er een tafeltje-

dek-je en als ze er door dagelijkse vuil-

stortingen tijdelijk verjaagd worden,

zwerven ze door heel het veld met de u

welbekende gevolgen.

Het derde gevaar schuilt in de plannen
om op het Zwet en omgeving motor-

boten-races te houden en er wellicht

zomerhuisjes te plaatsen. Daar kunnen

we het dan voorlopig mee doen.

U bent misschien in de stemming om

het u niet zo erg aan te trekken: het is

per slot van rekening ver van u af.

Bedenk dan, dat we door deze opvatting
in een nog gevaarlijker situatie komen

te verkeren, want de in de Zaanstreek

gesignaleerde verschijnselen, doen zich

ook elders in ons land voor.

Om te beginnen: het is van het grootste

belang, dat u daarvan melding maakt!

Het constateren alleen, u eraan ergeren,

of er zich ongerust over maken, valt te

waarderen, maar het brengt geen oplos-
sing of redding! Denk eens aan onze

voorvechters om het behoud van het

Naardermeer. Wat hebben zij niet veel

bereikt in een heel andere tijd. Zij heb-

ben niet aan ons verdiend, dat wij nu

verslappen!

Het is een echt Nederlands belang
weidevogelreservaten te hebben, waar-

voor uiteraard financiële offers worden

gevraagd. Kunt u en wilt u die brengen?
Bent u bereid u daarvoor in te zetten?

Zo ja, betuig ons dan adhaesie en de

redactie van uw tijdschrift is gaarne be-

reid deze actie vorm te geven.

Het is misschien niet aardig om juist in

dit nummer, waarin de sfeer van het

60-jarig jubileum van onze Nederlandse

Vereniging tot Bescherming van Vogels
overheerst, een alarmkreet te laten

weerklinken.

Wellicht is er het gevaar aan verbon-

den, dat de kreet niet gehoord wordt

temidden van dit „feestgewoel”, maar er

is ook de kans van uit de toon vallen en

misschien daardoor de aandacht krijgen,
die zo dringend nodig is.
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Vogelwerkgroep K.N.N.V. en N.J.N.

Op 7 maart werd een bestuursvergadering ge-

houden te Delft. Het nieuwe bestuur werd als

volgt samengesteld:

A. K. T. Mulder, Wallerstraat 43, Delft (tel.

01730-21367) voorzitter: T- Taaoken. Utrechtse-

straatweg 43. Hilversum (tel. 02950-6391 ) secre-

taris: A. H. Hessels. Hyaclnthenlaan 34 rood,

Haarlem (giro 67.3131 nenningmeester; R. Nor-

de. Radboudlaan 10. Bussum: T. M Fiedelri)
Dop, Koninginneweg 7. Amsterdam. Beide laat-

sten: leden namens de N.J.N.-sectie.

Er wordt aiqemeen behoefte oevoeld aan een

realement. Hiervoor is een reolemenfscommissie

gevormd, die in samenwerking met het hoofd-

bestuur van de N.J.N, en K.N.N.V. het regle-

ment moet opstellen.

Deze commissie is als volgt samengesteld: secre-

taris: T. Taaoken Hilversum; namens de N.J.N.:
D. Frendenthal. Utrecht pg H. Kruuk. De Bilt:

voor de plaatselijke werkgroepen: F. Bloem.

Bentveld, en de nat. hist. secr, der K.N.N.V.:

W. F. van Vliet. Wageningen.
Het reglement zal voorgelegd worden aan een

algemene vergadering, waarop tevens een defini-

tief bestuur zal worden gekozen.
Het contrihntietijdvak wordt veranderd van

1 april tot 31 maart in van 1 ianuari tot 31

december. Het contributieiaar 1959 loopt dus

van 1 april tot 31 december, waarvoor ƒ2,—

voor leden en ƒ 3,— voor „niet leden der N.J.N.

of K.N.N.V." moet worden betaald. Met ingang

van 1 ianuari 1960 wordt de contributie echter

resp. ƒ 2,50 voor leden en ƒ 3,50 voor „niet

leden der N.J.N. of K.N.N.V.”. Zij ontvangen
hiervoor tevens ..Het Vogeljaar".

Castricum

Vorig jaar werd de groep door de heer J. C.

Borstlap (Prinses Marqrietstraat 13, Castricum)

opgericht, waarbij F. Bloem heeft geholpen. De

groep bestaat uit 18 personen. Er is een inven-

tarisatie gehouden in een duinterrein (zie ..Het

Vogeliaar” jrg. 7, p. 101). In het najaar is er

elke dag vanaf eind september tot 9 november

trek waargenomen, waarbij gegevens met Haar-

lem werden uitgewisseld.

Haarlem

In het afgelopen jaar werden weer 2 stukken

van het Kennemerduinreservaat geïnventariseerd
en het gehele jaar aan het Kennemerduinmecr

waargenomen. Dit raakt steeds meer begroeid.
De waarnemingen werden gestencild uitgegeven

en aan de leden toegezonden.
Gedurende de najaarstrek vanaf eind september

tot begin november, werd iedere dag trek waar-

genomen, waarover een kort verslag in „Het

Vogeljaar” verschijnt. Deze groep houdt zich

ook bezig met het nestkastenonderzoek. Het aan-

tal van 140 nestkasten in de Kennemerduinen zal

dit jaar worden uitgebreid.

Tilburg

De actieve groep van 10 personen houdt zich op
het ogenblik voornamelijk bezig met het vangen

en ringen van vogels. De vinkenbaan had weinig

succes doordat de ligging verkeerd was. Met de

Japanse nylonnetten en grote klapnetjes had men

meer succes. In totaal werden 420 vogels ge-

ringd, w.o. 1 sperwer en 7 buizerden. Als merk-

waardigheid werd vermeld dat een watertal op

de vinkenbaan een keep trachtte te verorberen.

Utrecht

De groep ontplooide afgelopen herfst en winter

geen activiteiten, mede door de oprichting van

een nieuwe Vogelwacht o.l.v. Baron Van Lyn-
den en moeilijkheden met de vinkenbaan. De

Vogelwacht heeft enig werk van de groep over-

genomen. Het nieuwe bestuur met als secretaris

G. ten Have, Van de Palmstraat 21 te Utrecht

hoopt nieuwe activiteiten te ontplooien-

Wageningen

Het regelmatig vaste routes lopen gedurendehet

gehele jaar en aantekenen wat er waargenomen

wordt, wordt nog steeds voortgezet. Hieruit zijn

o.a. interessante gegevens gekomen over de

aankomst der soorten en bijzonderheden betref-

fende de bezetting van de territoria.

Het nestkastenonderzoek, voornamelijk betref-

fende
mezen,

wordt nuin samenwerking met Dr

Ir. H. N. Kluijver voortgezet. Er wordt gevangen

met Japanse nylonnetten en regelmatig, ook ge-

durende de winter, worden de nestkastbewoners

gecontroleerd op
aantal, geslacht, ringnummer

enz. Ook werden enkele verplaatsingsproeven
gedaan.

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie-sectie

Het onderzoek naar de betrekkingen tussen

enkele steltlopersoorten en hun voedselterreinen

werd ook verleden jaar voortgezet. Door mede-

werking van het Zoölogisch Station (Dr. J. Ver-

wey) te Den Helder was het mogelijk enkele

onderzoekers op het onderzoekingsvaartuig van

dit instituut te stationneren. Dit heeft belangrijke

gegevens over de verspreiding van de steltlopers
van het wad opgeleverd.
Een nieuw experiment was de zgn. „palentel-

ling”. Het wad wordt met behulp van paaltjes in

verschillende vakken verdeeld, die 12 uur lang
ieder kwartier geïnventariseerd worden. Er kon

zo een beeld gevormd worden van de daginde-

ling, die de diverse soorten erop nahouden.

Ook dit jaar (22/8—1/9) zal men het onderzoek

op Vlieland voortzetten. In samenwerking met de

Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels is een

onderzoek naar stookolieslachtoffers ingesteld.
Er wordt geteld aan de hand van verstrekte for-

mulieden. De gegevens worden uitgewerkt door

het RIVON te Bilthoven.

In samenwerking met het Vogeltrekstation wordt

de voorjaarstrek nader bestudeerd. Hierover is

nog zeer weinig bekend. Gedurende de Paas-

vacantie zijn hiervoor op de waddeneilanden

speciale posten bezet.

Dan hebben wij nog het zogenaamde „commissie-

werk”: lezingen verzorgen en excursies leiden

in N.J.N.-afdelingen, advies en hulp bij onder-

zoekjes enz. Het belangrijkste onderzoek dat zo

door de N.J.N. in de afdelingen gecoördineerd
wordt is het landelijke nestkastenonderzoek (zie
„Amoeba” jrg. 35, nr. 1, pag. 4—10) waarover

een jaarverslag en een voorlichting voor het

parasietenonderzoek is verschenen.

De Vogelwerkgroep hoopt verder nauwer samen

te werken met de Vogelwerkgroepvan de Chris-

telijke Jeugdbond van Natuurvrienden (secr. R.

Kapenga, Fernhautstraat 31, Kampen) en het op

tijd verschijnen van „Het Vogeljaar’ te bevor-

deren.


