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Dag vogels!

Cijfers zijn weer nodig om een inbreng te krijgen bij de makers van streek-

plannen, die tot nu toe alles wat de Zaanstreek aan natuurschoon bezit, van de

aardbodem willen vegen.

Het gevecht dat de Zaankanters voor die prachtige weidevogelgebieden hebben

geleverd en nog leveren is een schoolvoorbeeld van moderne vogelbescherming.

Letterlijk alles wordt aangepakt om de vogelbeschermingsgedachte en de stand-

punten ten aanzien van de weidevogelreservaten uit te dragen.
Om maar eens enkele van de vele werkzaamheden te noemen: voorlichting via

de plaatselijke pers, door middel van lezingen op scholen en bij andere

organisaties, het organiseren van wandel- en fietstochten langs of door vogel-
rijke gebieden, tochten per rondvaartboot, bestudering van streekplannen, en

bij behandeling van die plannen het bezoeken van gemeenteraadsvergaderingen
en vergaderingen van de Provinciale Staten.

Verder het opstellen van bezwaarschriften tegen die plannen en niet te ver-

geten het zenden van uitvoerig documentatiemateriaalover de broedvogels van

de Zaanse weidegebieden aan alle gemeenteraadsleden van de tien Zaan-

gemeenten alsmede aan alle leden van de Provinciale Staten. Dank zij deze

activiteiten kregen de weidevogels meer aandacht dan voorheen bij deze

gelegenheden het geval was. Doch van een serieuze behandeling is helaas nog

geen sprake. Weerlegging van de opgestelde feiten, worden afgedaan met de

dooddoener; onze deskundigen denken er anders over. De namen van die

deskundigen blijven in de mist!

De liefde voor de vogels moet toch wel diep zitten om ondanks deze moeilijk-

Het is volstrekt niet de bedoeling een overzicht te geven van het werk, dat door

leden van de Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” in de achter ons liggende
25 jaar is verricht, aldus de mening van het jonge bestuur van de kwarteeuw

oude vereniging. Het zou de indruk wekken, dat we met een zekere weemoed

een periode afsluiten en in feite geen nieuwe visie voor de toekomst hebben.

Dat zou zeker door de vele actieve werkers niet worden gewaardeerd, want die

verwachten actie en plannen voor de toekomst.

Het bedrijven van vogelbescherming, vooral te midden van een verstedelijkt

gebied, is een enerverende bezigheid geworden, die aanpassing vereist. Eén van

de voornaamste bezigheden uit de beginperiode van de vereniging was b.v. de

controle op overtredingen van de Vogelwet, waarbij de controleurs-Vogelwet
een opvoedkundige taak hadden. Deze werkzaamheden vormen thans maar een

onderdeel van de vele taken. Tot de voornaamste taken behoren nu de inven-

tarisatie werkzaamheden, die uitgebeeld worden in cijfers.
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heden door te gaan en al die werkzaamheden te blijven doen, want het is de

minst plezierige kant van de vogelliefhebberij. Het is heel wat fijner alleen

naar vogels te kijken met kijker en camera, of tochten te maken naar mooie

vogelgebieden.
De Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” beschikt gelukkig over een groot

aantal leden, dat bereid is alles aan te pakken, wanneer het er op aan komt de

weidevogels te beschermen.

Een bewijs dat hun werk gewaardeerd wordt is wel het grote aantal bij de

vereniging aangesloten leden en donateurs.

’n Stimulans ook om door te gaan met het propageren van de vogelbescher-

mingsgedachte en dat doen ze. Reeds maandenlang hebben velen in hun vrije

tijd gewerkt aan de voorbereiding van de grote jubileumtentoonstelling in de

Lindeboomschool te Koog aan de Zaan.

Deze vogelbeschermingsshow kreeg als titel: DAG VOGELS!

Kennelijk geïnspireerd door de dagelijkse kinderprogramma's op de televisie.

Onbezorgde en vrolijke mensen trekken in dat programma per woonwagen

door de vrije natuur. Aan het slot van ieder avontuur groet de hoofdfiguur
van het t.v.-spel de vogels, de bloemen én de duizenden kijkende kinderen

ofwel
...

de mensen van straks.

„DAG VOGELS” betekent dus geen afscheid aan de vogels, alhoewel het er

in de Zaanstreek veel op begint te lijken, wanneer nog meer natuurvernietigende

plannen worden uitgevoerd.
DAG VOGELS is een uitdaging aan allen die de vogelbescherming nog steeds

niet serieus nemen en een opwekking voor velen om de gelederen van de

jubilerende vereniging te versterken.

Daarom rekenen de Zaankanters op veel bezoek ook van buiten de streek. Dat

bezoek is mogelijk van 13 april tot en met zondag 21 april a.s. Bijzonder inter-

ressant zijn ook de vogeltochten per rondvaartboot door de weidevogelgebie-
den, waarvoor reeds jaren vanuit heel Nederland grote belangstelling bestaat.

Mede in verband met het jubileum zijn opnieuw in samenwerking met de

Zaanse V.V.V. een groot aantal tochten georganiseerd waarbij als het ware de

garantie wordt gegeven, dat men de weidevogels prachtig te zien krijgt.
De Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” is één van de eerste vogelbescher-

mingswachten, die in ons land zijn opgericht en zij is tevens een vereniging,
die intensieve strijd levert voor het behoud van een internationaal vermaard

weidevogelgebied.
Haar vogelbeschermingsshow „DAG VOGELS” toont duidelijk aan dat de

vereniging jong en modern is, met een duidelijke visie op de vogelbescherming
van de toekomst.

De show wordt opgeluisterd door een tentoonstelling van schilderijen van onze

medewerker Rein Stuurman, zelf een Zaankanter, al woont hij sinds ongeveer

een kwarteeuw in het Gooi. Op zaterdag 13 april is de show geopend van

16.00-22.00 uur. Op 14 t/m 20 april van 10.00-22.00 uur en op 21 april van

10.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 75 ct en voor

kinderen 25 ct.

J.A.


