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Versicolortuin geopend

Week van het landschap:
Natuur dichtbij
De provinciale landschappen orga-

niseren van 16 f/m 24 september

voor de twintigste keer de Week van

het Landschap. Met het thema

Natuur Dichtbij willen de land-

schappen de aandacht vestigen op

het feit dat de natuur vaak dichter

bij ligt dan men denkt. Elk provinci-
aal Landschap heeft voor de gele-

genheid speciale wandel- en fiets-

routes uitgezet. Bovendien kunnen

door middel van excursies, tentoon-

stellingen en verschillende doe-acti-

viteiten zowel kinderen als volwas-

senen niet alleen actief genieten

van de natuur, maar ook van alles

te weten komen over de verschillen-

de natuurterreinen en de aanwezige

planten en dieren. Per provincie is

een Natuur-dichtbij-pocket ontwik-

keld, waarin de mooiste terreinen in

beeld zijn gebracht. Tevens wordt er

aandacht besteed aan vele vormen

van vrijetijdsbesteding.
Een uitgebreide folder met alle acti-

viteiten en bestelbonnen voor de

Natuur-dichtbijgidsen zijn op te vra-

gen bij tel. 030-6017205.

Wandeling Bargerveen

In het Bargerveen komen reptielen,

vogels, vlinders en libellen in groten

getale voor. Tijdens een excursie op

donderdagmiddag 7 september

worden deze bijzondere soorten uit

Tuineigenaren, kunstenaars en

hobbyisten in de gemeente Niedorp

nodigen u uit om op zaterdag 21

en zondag 22 augustus van 10.00

tot 1 7.00 uur te komen nazomeren.

De opengestelde tuinen variëren

van parktuin tof fruittuin en van cre-

atieve achtertuin tof weelderige

vaste-plantentuin. Een van de tui-

nen is de Versicolortuin. Een weel-

derige tuin van ruim 2.500 m 2 vol

verrassingen, gelegen in een lande-

lijke omgeving. Met roze-paars-

blauwe oevers, een witte tuin, een

vurige tuin en vele vastenplanten-

borders op kleur. Engelse rozen en

een natuurlijke vijver die zonder

folie is aangelegd. Verder een klein

vogelbosje, uitkijkdijkje, een kleu-

rencirkel met alle kleuren van de

regenboog en een vlindertuin vol

nectarplanten. Nieuw in 2000 is de

daglelietuin. Heel bijzonder is de

watermuur met veel zitjes om lekker

op uw gemak te genieten van de

nazomertuin. De entree van f 5,-

wordt gedoneerd aan De Vlinder-

stichting. Ga dus lekker nazomeren

in Niedorp en bezoek De Versico-

lortuin!
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de dierenwereld voor het voetlicht

gehooid. De boswachter van Staats-

bosbeheer zoekt ze op en vertelt er

allerlei leuke wetenswaardigheden

over. Natuurlijk vergeet hij ook de

bijzondere planten van dit hoog-

veenreservaat niet. Inlichtingen bij

boswachter Jans de Vries, tel.

0591-313572.

Particulier natuurgebied wint terrein

De particuliere natuurbeschermings-

organisaties in Nederland hadden

in 1997 in totaal 156 000 ha

natuurgebied in eigendom of

beheer. De afgelopen 15 jaar is

deze oppervlakte voortdurend toe-

genomen. De gebieden worden

beheerd door dertien organisaties:
de twaalf provinciale landschappen

en de Vereniging tot Behoudvan

Natuurmonumenten in Nederland.

Staatsbosbeheer heeft 225 000 ha

natuurgebied in beheer en/of

eigendom, bijna anderhalf maal zo

veel als de dertien particuliere orga-

nisaties bij elkaar.

Het aantal contribuanten van de

particuliere natuurbeschermingsor-

ganisaties is tussen 1990 en 1997

meer dan verdubbeld tot bijna 1,1

miljoen personen. Bijna 80% van

hen is lid van Natuurmonumenten.

Aan landschapsbeheer is in 1 997

meer dan 1,1 miljard gulden uitge-

geven. Onder de kosten van ter-

reinbeheer vallen alle kosten die

dienen om de ecologische of land-

schappelijke waarde van de

beheerde natuurterreinen in stand

te houden. Daaronder wordt zowel

het voorkomen van (verdere) aan-

tasting verstaan als het ongedaan
maken van reeds ontstane achter-

uitgang.
Voor het Rijk kwamen de kosten op

bijna 550 miljoen gulden. In dit

bedrag zijn de kosten van Staats-

bosbeheer begrepen. De kosten van

de particuliere organisaties bedroe-

gen tegen de 240 miljoen. In dat

bedrag zitten zowel de kosten van

terreinbeherende organisaties (138

miljoen) als die van de overige

natuurbeschermingsorganisaties (96

miljoen).
In 1997 droegen huishoudens 94

miljoen gulden bij aan contributies,

donaties en opbrengsten van bij-

voorbeeld loterijen. In 1993 finan-

cierden zij 44 miljoen. (Bron: CBS,

Kwartaalbericht milieustatistieken

2000/1)

Groene Maand

Een aantal groene organisaties
heeft de krachten gebundeld en

september omgedoopttot groene

maand. Gedurende deze maand

organiseren de betrokken organisa-

ties, verspreid over heel Nederland,

verschillende activiteiten op
het

gebied van natuurgerichte, duurza-

me recreatie. Wandelend, fietsend

of op
andere wijze kunt u ons land

verkennen. Daarnaast is er de

mogelijkheid om door middel van

natuurbeheerswerk actief bij te dra-

gen aan het onderhoud van natuur

en landschap. De meeste activitei-

ten zijn gratis of tegen een geringe

vergoeding toegankelijk. Een over-

zicht van alle activiteiten vindt u op

internet: www.groenemaand.nl.


