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Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek”

verslag over 1964

Inventarisaties

Onder leiding van onze medewerker, de heer Drs. D. Dekker, hebben veel

leden deelgenomen aan de inventarisaties van de weidevogelgebieden in de

Zaanstreek. Aangezien deze inventarisatie-gegevens een krachtige steun

vormen bij ons streven voor het behoud van de laatste mooie weidevogel-

terreinen in onze streek, hopen wij ook in de komende jaren op aller mede-

werking bij het inventariseren te mogen rekenen.

Propaganda

Ook dit jaar heeft ons lid, de heer W. Schepers, weer geheel alleen lezingen

georganiseerd namens onze vereniging voor de schooljeugd van de Zaan-

streek. Deze lezingen werden weer gehouden door de heer Simon de Waard,

zoals dat reeds jaren achtereen geschiedt en waarbij steeds duizenden

scholieren zijn betrokken.

Als er één ding is, waarmee wij bijzonder ingenomen zijn, dan is het wel,

dat er in de Zaanstreek en ook ver daarbuiten een zo grote belangstelling is

ontstaan voor de vorming van het Weidevogelreservaat ~De Reef”. Jaren-

lang heeft onze vereniging dit gepropageerd en wij kunnen thans met vol-

doening vaststellen, dat in dit verslagjaar 1964 de activiteit ten aanzien van

de aankopen voor dit reservaat met grote kracht is toegenomen.

Verheugend is het te kunnen vaststellen, dat reeds honderden op onze

kleurenfolder„De Zaanstreek is méér waard dan alleen een tunnel” hebben

gereageerd. Dientengevolge waren wij in staat reeds een bedrag van

ƒ 4.000,— over te maken aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming

van Vogels in Amsterdam, als bijdrage in de aankoopkosten van weilanden

in dit reservaat. Aangezien velen hun bijdrage in een langduriger vorm

hebben willen kenbaar maken, n.l. door donateur van onze Vogelbescher-

mingswacht te worden, zullen wij in de komende jaren onze bijdrage kun-

nen aanvullen, zodat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van

Vogels zich van een grote belangstelling èn financiële steun uit onze eigen

streek verzekerd weet.
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Deze jarenlange propaganda onder de jeugd is er waarschijnlijk de oorzaak

van, dat onze vereniging nimmer gebrek heeft gehad aan jeugdige leden.

Een omstandigheid, waarover de meeste verenigingsbesturen in de Zaan-

streek zich nogal eens beklagen!

Voor onze donateurs en leden verzorgden wij in het afgelopen jaar lezingen

van Jo van Dijk (Vogels van Gotland), Jan P. Strijbos (Reisindrukken

van Nieuw Zeeland) en van Simon de Waard (In het Land der Puszta’s).

In mei hielden we ook voor leden en donateurs weer onze twee traditionele

„nachtegalentochten” naar Castricum en in oktober organiseerden we een

trekvogel-excursie naar hetzelfde terrein. In samenwerking met de V.V.V.

„Zaanstreek” werden er verder drie wandeltochten langs de Nauernase

Vaart gehouden waarbij een prachtig overzicht kon worden gegeven

van het Weidevogelreservaat „De Reef” alsmede twee fietstochten door

de Wijde Wormer. Het aantal deelnemers bedroeg 154.

Uitsluitend voor leden waren de speciale attracties een zangvogelexcursie

in de vroege morgen naar Castricum en een trekvogelexcursie naar de

Knardijk. Wij traden voorts als gastheer op voor de Vogelwerkgroep

Castricum, die wij een tochtje in de omgeving van Westzaan konden aan-

bieden.

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde vijf maal en het aantal ledenvergaderingen be-

droeg, inclusief de jaarvergadering, drie. Wij willen hieraan toevoegen, dat

wij de grote opkomst bij de ledenvergaderingen, die ons uiteraard veel

genoegen doet, menen te
mogen toeschrijven aan de korte kernachtige ver-

gaderingen, die niet langer dan een uur in beslag nemen en die de laatste

maal na de pauze b.v. werd gevolgd door een wedstrijd in vogelkennis.

Verder woonden onze afgevaardigden in april de vergadering bij van de

Commissie Samenwerking Vogelbescherming, zodat het contact met vele

verenigingen op het gebied van de Vogelbescherming in Nederland op

dezelfde prettige wijze als voorheen is onderhouden. Het moet ons hierbij

van het hart, dat wij nu na enige jaren verkenning van onze wederzijdse

standpunten hopen op een grotere, ook naar buiten tredende activiteit

van deze commissie.

Samenstelling bestuur

Tengevolge van de grotere activiteit en de groei van de vereniging, bleek

het noodzakelijk het bestuur uit te breiden met twee leden, n.l. de heren

Bakker en Scheepbouwer. De heer Sjollema, die jarenlang bijzonder
serieus onze penningen heeft beheerd, vond, dat de tijd gekomen was om

als penningmeester af te treden, doch hij gaf gelukkig tevens de wens te

kennen in het bestuur van de vereniging te blijven. In de heer Scheep-
bouwer vonden wij een bekwame nieuwe penningmeester.
De heer Laan zag zich, helaas, genoodzaakt voortijdig zijn functie als
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secretaris neer te leggen en wij vonden ons nieuwe bestuurslid de heer

Bakker bereid zijn werkzaamheden in ieder geval tot de jaarvergadering

in 1965 over te nemen. Per 31 december was de samenstelling van het

bestuur als volgt:

Voorzitter: J. Albers

2e Voorzitter: M. van Herp

Secretaris: (voorlopig) A. Bakker

2e Secretaris: W. Happe

Penningmeester: O, Scheepbouwer

2e Penningmeester: W. de Haas

Commissarissen; D. Dekker, F. Sjollema en J. Laan

Onze vereniging telt thans 94 medewerkers en 569 donateurs.

Aan het einde van dit jaar kunnen wij niet nalaten al onze medewerkers

hartelijk dank te zeggen voor hun activiteit. Zonder anderen tekort te doen

zouden wij toch even apart willen noemen ons lid, de heer A. Smit, die zich

van week tot week bezighoudt met de werkzaamheden aan het museum in

de Vissershopschool, dat helaas ondanks de inspanningen van diverse bij de

Federatie van Zaanse Natuurliefhebbers aangesloten verenigingen wel in

de nok van de school, maar nog steeds niet „van de grond komt”.

Er zal in het nieuwe jaar op nog ruimere schaal dan voorheen aandacht en

begrip van gemeentelijke en provinciale bestuurders moeten worden ge-

vraagd voor de natuurterreinen in de Zaanstreek. Wij zullen niet mogen

nalaten een ieder, die over het wel en wee van onze streek mede beslist,

over de waarde van deze terreinen voor te lichten.

De stem van natuur- en vogelbescherming, die bij de voorbereidingen van

het Structuurplan niet werd gehoord, zal niet mogen zwijgen. Nu de ont-

wikkeling van onze streek voor een groot deel zal worden besproken in de

z.g. „Noordzeekanaal-commissie”, waarbij ons weidevogelreservaat opnieuw
in het geding komt, zullen wij in het komende jaar onze aktie met ver-

dubbeldekracht in deze richting dienen voort te zetten.


