
Hel Vogeljaar 42 (1994) 3120

Aandacht voor door Pierre Maréchal

Stichting Bomen Over Leven

- mensen stimuleren een manier van leven te

kiezen die de natuur zo min mogelljk schade be-

rokkent

-
hen aan te moedigenintensief bomen/boomza-

den en struiken te planten
- mensen te belonen vanwege hun verdiensten

voor de natuur

- kennis van de natuur op mensen over te bren-

gen en natuurbeleving te stimuleren.

Een opvallende actie vond in april van dit jaar

plaats toen een bloemenspeciaalzaak in Zoeter-

meer (Los Flora) door de stichting Bomenstand

werd verheven. Dit omdat de spits werd afgebe-
ten bij de verkoop van ecologisch verantwoord

geteeldebloemen in de regio. Het gaat om zoge-

naamde Geabloemen, die alleen worden geteeld

in het seizoen waarin zij van nature bloeien.

Men kan deze stichting financieel ondersteunen

door overmaking van f 25,- per jaar(jongeren tot

18 jaar f 15,-, organisaties betalen f 50,- per

jaar). Het postbanknummer is 4 032 484. Nade-

re informatie: Stichting Bomen Over Leven, post-

bus 7124, 2701 AC Zoetermeer.

Nederlandse Steltloper Werkgroep

’ln november 1976 organiseerden Mennobart

van Eerden en Peter Key een eerste tandelijke
tellingvan Goudplevieren... In de zetfde periode

startte Arend van Dijk een onderzoek naar de

binnenlandse pleisterplaatsen van Regenwul-

pen’. Dit deze initiatieven, zo lezen wij in een van

de nieuwsbrieven van de Nederlandse Steltlo-

perwerkgroep, is de gelijknamigewerkgroep ont-

staan. De werkgroep is inmiddels een aparte

sectie van de Nederlandse Ornithologische

Unie. Enkele projecten zijn: binnenlandse moni-

toring, het verloop van de doortrek, biotoopkeu-

ze tijdens de trek, aantalsveranderingen en bij-

voorbeeld telmethodiek. De werkgroep werkt

mee in Europees kader en kan zich verheugen in

een groeiendebelangstelling.Bij het doornemen

van enige nieuwsbrieven lezen wij artikelen en

berichten over zaken zoals: polygamie bij Schol-

eksters, kleurringen en kleurringcombinaties
van Nederlandse Grutto’s, telverslagen maar

ook artikelen over ervaringen in Guinee-Bissau

en in Aziatisch Rusland. In de ’Nieuwsbrief wor-

den ook berichten opgenomen over rapporten
en mededelingen met betrekking tot inventarisa-

tie, beheer en onderzoek. Door f 10,- over te ma-

ken op postbanknummer 1 663 602 ten name

van G.J. Gerritsen, Zwolle kan men lid worden.

leder lid ontvangt twee maal per jaar een

Nieuwsbrief, uitnodigingenvoor studiedagen en

men kan in georganiseerd verband meewerken

aan nuttig onderzoek, Nadere informatie Gerrit

Gerritsen, Julianastraat 40, 8019 AX Zwolle.

Logo van de stichtlng.

Stichting Bomen Over Leven wil de feiten over

de treurige toestand van het milieu en de leven-

de natuur niet wegpoetsen.Ze wil de zaken posi-

tief benaderen door te wijzen op al hetgeen ge-

beurt om veranderingen te bewerkstelligen. In

1991 kwam de stichting voor het eerst in het

nieuws met een boomzadenplan.

Men werd gestimuleerd thuis zelf boomzaden op

te kweken of in de voile grand te planten. Er werd

via de media en bij tatloze organisaties gehoor
gegeven aan de oproep. In 1992 werd actie ge-

voerd onder het motto ’hou een kwart voor een

boom apart’. Men werd opgeroepen een kwart

van het geld hetgeen zij in december aan vuur-

werk wilden besteden, te besteden aan de aan-

koop van een boom of struik. Deze acties passen

binnen de doelstellingenvan deze organisatie, te

weten:

illustratie die het postpapier van de werkgroep siert.


