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Bijeenkomsten, symposia

Arctisch weekend:

Mens en milieu in het poolgebied

De interesse voor het veelal onbekende en vaak

nog ongerepte Noord- en Zuidpoolgebied met

zijn bedreigingen, is nog steeds groeiende.

Het populair-wetenschappelijkprogramma wordt

ingevuld door een groot aantal deskundigen, die

meestal beroepshalve het Noord- of Zuidpoolge-
bied heeft bezocht en of bestudeerd.

Veel aandacht zal worden geschonken aan de

specifieke planten- en dierenwereld, de geogra-

fie, kunst en cultuur en de bijzondere omstandig-
heden om in deze gebieden te kunnen overle-

ven.

Naast de vele voordrachten zullen er ook dia- en

videopresentaties worden vertoond met betrek-

king tot het polaire gebied.
Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan

bod zullen komen:
*

Nederlandse activiteiten op Faraday (Zuid-

pool)
*

Het fokken en trainen van poolhonden (Hus-

kies)
*

Opgravingen op Deception Island (Zuidpool)
*

Nova Zembla, een nieuwe kennismaking?
De kosten voor dit gehele weekend zijn: f 149,50

per persoon of f 292,50 per (echt)paar. Deze

prijs is inclusief twee overnachtingen, alle maal-

tijden, koffie en thee in de Jeugdherberg te

Soest.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: Paul &

Truus de Groot, Aggelenstraat 17, 1483 TA De Rijp,
02997-1397, giro 2 903 464.

KNNV-lezingendag

'Red ons rivierenlandschap’

Op zaterdag 10 oktober 1992 organiseert de af-

deling Utrecht van de Koninklijke Nederlandse

Natuurhistorische Vereniging een lezingendag

over de bedreiging van het landschap van onze

grote rivieren door dijkverzwaring en ontgron-

ding.
Een deel van de dijken in het rivierengebied is

reeds versterkt. Dit is gepaard gegaan met groot-

schalige afbraak van natuur en dijkwoningen.

Vele kilometers moeten echter nog worden ge-

daan en hier bestaat de kans nog om het zó te

doen dat natuur en cultuur langs de rivieren zo

veel mogelijk gespaard en zelfs worden ontwik-

keld. Een lezingenreeks moet meer bekendheid

aan de problemen en hun oplossingen geven.

Er zal ook een lezing over de vogels worden ge-

houden.

Ter afsluiting van de dag zullen de sprekers zit-

ting nemen in een panel, zodat een discussie

met aanwezigen in de zaal kan plaatsvinden.

De lezingendag wordt gehouden in Het Veerhuis te

Nieuwegein van 10.30 tot 17.00 uur. Dit zalencentrum

nabij de Lekdijk is gelegen aan de Nijenmonde 4 en is

gemakkelijk te bereiken via de afslag Nieuwegein-Zuid
van de rijksweg A2. Met openbaar vervoer is het 100

meter vanaf het eindpunt van de sneltram Utrecht/

Nieuwegein-Zuid, vanaf het Centraal Station, Utrecht.

In het zalencentrum zijn eenvoudige lunches te bestel-

len. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Kees Mars-

man, De Bilt, 030 - 202 382 of Willem Spee, Hurwenen,

04182 - 1407.

In verband met de lezingen worden twee excursies ge-

houden. Op zaterdag 12 september een vogelexcursie
naar de Blauwe Kamer onder leiding van J. Steenman.

Vertrek om 10.00 uur bij de Grebbesluis. Aantal deelne-

mers voor deze ochtendexcursie is beperkt. Opgeven bij
José Dols, 08376 ■ 12 390.

De tweede excursie wordt op de fiets gehoudenop zon-

dag 11 oktober. De route (circa 32 kilometer) voert langs
de Waal en Maas naar lokaties van het natuurbescher-

mingsproject Fort Sint Andriessen. Vertrek vanaf NS-

station Zaltbommel om 10.15 uur. Fietsen kunnen wor-

den gehuurd. Daarom verplicht aanmelden vóór 26 sep-

tember bij Willem Spee, 04182 - 1407.

Symposium ’Our Migratory Waterfowl

Tomorrow'

Onder bovenstaande titel organiseert de Neder-

landse delegatievan de International Council tor

Game and Wildlife Conservation (CIC) op 23 en

24 september 1992 te Amsterdam een symposi-

um voor de jagers in de landen langs de Western

Palearctic Flyway en streeft er naar over-

eenstemming te bereiken over de verantwoorde-

lijkheden en de werktuigen voor een eigen wa-

terwildbeheer. Ook zal daarbijworden betrokken

het raakvlak met de ecologische, wettelijke en

politieke principes van het ’Wise Use-begrip’, uit-

gaande van de uitvoering van het 'Bonn Ver-

drag'. Sprekers op het symposium zullen onder

meer zijn:
Dr. Heribert Kalchreuter, president van de CIC

Migratory Bird Commission: 'Watervogeljacht in

de Western Palearctic: een overzicht’.

Dr. Janine van Vessem, IWRB Waterfowl Divisi-

on: ’Watervogelpopulaties in het westelijk Pa-

learctisch gebied: status, ontwikkelingen en be-

schermingsprioriteiten’.

Dr. Gerard Boere, 'Western Palearctic Flyway

Project’ van de Nederlanse regering: 'Western

Palearctic Flyway-beheer gebaseerd op 'Wise

Use'; doelen, middelen en factoren voor succes’.

Dr. Henning Noer en dr. Jesper Madsen, Natio-

nal Environmental Research Institute, Rdnde,

Denemarken: 'Analyses van verschillende

doodsoorzaken in watervogelpopulaties'.
Dr. Suzanne Biber-Klemm, 'Wettelijke conse-

quenties van het Verdrag van Bonn?

Raymond Pouget. president CIC Werking Group

Het Arctisch Weekend 1992 is een symposium,

bedoeld voor een ieder, die belangstelling heeft

voor het (sub-)arctische en antarctische gebied.

Dit jaar vindt dit plaats van vrijdagavond 13 no-

vember tot zondagavond 15 november in de

Jeugdherberg te Soest.

De Werkgroep ter voorbereiding van dit jaarlijkse

symposium, organiseert reeds meer dan tien

jaar dergelijke weekends en nodigt hierbij be-

langstellenden van harte uit.
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on Western Palearctic Waterfowl: 'Rapporten

van de Western Palearctic Flyway-gebieden'.
Professor dr. Ruud Drent, Universiteit van Gro-

ningen,Nederland: 'Principes van populatie-ont-

wikkelingen’.

Hervé Lethier, Bureau Ramsar Convention: 'Be-

scherming van wetlands binnen het Ramsar 'Wi-

se Use’-begrip’.

Inlichtingen over dit symposium zijn verkrijgbaarbij
The Migratory Waterfowl Foundation, Heidestein 7, 3971

ND Driebergen, 03438-21 795.

Traditioneel zeetrekweekend te

Camperduin, 13-15 november 1992

In het weekend van 13-15 november 1992 wordt

het traditionele zeetrekweekend georganiseerd
door de werkgroep Club van Zeetrekwaarne-

mers. Het doel van het weekend is om contacten

tussen zeetrekwaarnemers en geïnteresseerden
te bevorderen en kennis en ervaring uit te wisse-

len. Op de vrijdag-en zaterdagavond zal een in-

teressant programma worden gepresenteerd ter-

wijl zaterdag en zondag overdag zeetrek wordt

geteld bij de telpost op de Hondsbossche Zee-

wering. Op het programma, dat nog niet defini-

tief is, staan onder andere de volgende presenta-

ties/lezingen: zeetrek bij Cabo Finisterre (Noord-

west-Spanje), foerageervluchtenvan de Noordse

Pijlstormvogel bij Cape Clear (lerland), duikers

aan de Nederlandse kust, zeetrekrecords van de

Nederlandse kust en een diapresentatieover het

hoe en wat van zeetrek in Nederland. Voorts

wordt er informatiemateriaal over zeetrek en de

Nederlandse Zeevogelgroep gepresenteerd en

de befaamde ’zeetreklimosa’, waarin verslag
wordt gedaan van de eerste zes jaar zeetrek, zal

ruim voorradig zijn f 7,50 voor hen die hier nog

niet de hand op hebben kunnen leggen. Ook

bestaat de mogelijkheid om oude halfjaarversla-

gen te bestellen (f 2,50 per stuk). Deze kunt u

vóór 1 november 1992 schriftelijk bestellen bij
Maarten Platteeuw en ze zullen op het weekend

voor u worden meegenomen. De kosten van het

weekend (slapen) bedragen f 40,-- per persoon.

Hierbij is inbegrepen het eten voor de zaterdag
en de zondag (4 broodmaaltijden en 1 warme

maaltijd).

Opgaven graag
vóór 10 november bij: Maarten Plat-

teeuw, Paletstraat 26, 1825 KS Alkmaar, 072-622 649.

Het weekend wordt gehouden bij: J. de Boer, Jaagkade
3, Camperduin (Schoorl). Het vrijdag- en zaterdaga-
vondprogramma begint om 20.00 uur. Hierbij is iedereen

welkom, ook als u niet blijft slapen.

Symposium over cultuur en politiek

contra groeiend milieubesef

Op vrijdag 6 november 1992 houdt de Stichting
Natuur en Milieu een symposium ter gelegen-

heid van haar twintigjarig bestaan. Titel: Wind-

kracht 9, Cultuur en politiek als tegenkrachten

op weg naar de ecosamenleving.
Inhoud: Het symposium analyseert waarom we-

liswaar het milieubesef enorm is gegroeid, maar

wezenlijke veranderingen in produktie en con-

sumptie toch nog niet zijn doorgebroken. De

remmende factoren - van psychologische en so-

ciologische tot politiekbestuurlijke -
worden in

kaart gebracht. Verder worden aangrijpingspun-
ten voor verandering aangegeven. Het program-

ma bestaat uit voordrachten, videomateriaal en

een publiek debat.

Doelgroepen. Milieu- en consumentenorganisa-

ties, politiek, bestuurders, ambtenaren, manage-

ment bedrijfsleven, en anderen die actief betrok-

ken zijn bij het oplossen van de milieuproblema-
tiek.

Plaats: Jaarbeurscongrescentrum Utrecht, grote
zaal.

Kosten: f 125,- per deelnemer, inclusief lunch en

borrel na afloop.

Aanmelden en nadere inlichtingen bij Stichting Natuur

en Milieu, secretariaat Voorlichting, Donkerstraat 17,

3511 KB Utrecht, 030-331 328.

Internationaal symposium over

Zwarte Ooievaar in Letland

De Latvian Fund for Nature Project 'Black Stork’,

de Latvian Ornithological Society en de

ICBP/IWRB/lUCN Specialist Group for Storks,

Ibises and Spoonbills organiseren een First In-

ternational Black Stork Conservation and Ecolo-

gy Symposium dat zal worden gehouden van 19

tot en met 23 april 1993 te Jürmala, Letland.

Letland herbergt ongeveer tien procent van de

huidige wereldpopulatie van Zwarte Ooievaars

binnen zijn grenzen, bestaande uit negenhon-
derd tot duizend broedparen met een totale po-

pulatie van 2500 exemplaren.
Andere belangrijke centra voor de Zwarte Ooie-

vaar zijn gebieden in Wit-Rusland, Litouwen en

Polen.

Aanleiding voor het symposium is de sterke ach-

teruitgangvan de populatie van de Zwarte Ooie-

vaar in Letland.

Inlichtingen over dit symposium zijn verkrijgbaar bij
de Latvian Fund for Nature Project, 'Black Stork’, RO.

Box 677, 226047-Riga, Letland.

Excursies door Peazumerlannen langs
Waddenkust

Buiten het voormalige vissersdorpje Peasens in

Noordoost-Friesland liggen buitendijks de Pea-

zumerlannen. Als de route goed wordt gekozen,
komen alle elementen goed aan bod en blijkt het

onbekende gebied boeiend en afwisselend te

zijn.

De Stichting 'Het Groene Hart van Ternaard’

houdt in samenwerking met het Natuurmuseum

Dokkum samen met gidsen van het Instituut voor

Natuureducatie (IVN) excursies door het gebied.

De tocht begint in Moddergat, het tweelingdorp
van Paesens.

De excursies worden gehouden in maart, april,

september en oktober en zijn een onderdeel van

een compleet programma dat door de stichting

wordt aangeboden. Dit programma biedt onder

andere: overnachting in Ternaard, maaltijden,

uitgebreide voorlichting en excursie.

Nadere inlichtingen bij H. van den Bersselaar (be-

heerder), 05198 ■ 1360 of J. de Vries (voorlichter), 05190

- 97 318 (overdag) of 05198 ■ 1733 ('s avonds).


