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Voorwoord van de commissaris der koningin

in de provincie friesland

Op haar beurt moeten de verantwoordelijke instanties begrip vragen voor

het beleid waarvoor zij zich zien geplaatst in het krachtenveld welvaart-

welzijn. Men mag haar Salomo’s wijsheid toewensen met als basis de

mens als centrale figuur in én als hoeder van de Schepping.
Om bij deze provincie en op het specifieke terrein van uw lezerskring
te blijven, volgens velen brandt het gele of rode licht reeds voor het

unieke Waddengebied, dat onder andere als vogelreservaat van inter-

nationale betekenis is.

Het behoud van dit gebied staat terecht in het centrum van de belang-

stelling, waarbij het vooral gaat om de vraag hoever penetratie, bijvoor-

beeld uit recreatieve of economische oogmerken kan gaan, zonder een

wezenlijke aantasting te veroorzaken.

Dit vraagstuk stelt de overheid voor moeilijke, in haar gevolgen soms niet

te voorspellen, beslissingen.

Moge dit nummer getuigen van de grote vogelrijkdom en van het vele

natuurschoon in het algemeen in deze provincie.

Friesland heeft gelukkig in dit opzicht veel te bieden en hoopt dit, mede

door een gericht beleid, te kunnen blijven doen.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland

Het 25-jarig bestaan van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten,

is aanleiding tot het uitgeven van dit Friesland-nummer van ’Het Vogel-

jaar’. Een verheugend blijk van de sterke band tussen kringen die zich

met natuurstudie en natuurbescherming bezighouden.
Van de gelegenheid die de redactie mij bood bij’ dit nummer een voor-

woord te schrijven zij onthief mij terecht van een ornithologische bij-

drage wil ik graag gebruik maken om iets te zeggen over dat deel

van natuurstudie en natuurbescherming dat mijns inziens van groot al-

gemeen belang moet worden geacht, zonder overigens aan de andere

facetten iets te kort te willen doen. Ik doel hier op het milieubeheer.

Het is immers vanuit uw kringen dat in grote eensgezindheid, lang voor-

dat voor anderen het groen op geel sprong, werd gewezen op de gevaren

die ’al wat leeft en groeit’ in deze wereld, de mens inbegrepen, bedreigen
door o.m. urbanisatie, industrialisatie en door het moderne leefpatroon.

Deze waarschuwingen tegen roofbouw op en verontreiniging van het

milieu worden nu serieus genomen.


