
Professor Voous in N70

Hij stelt, dot de hedendaagse mens in zijn strijd om het

natuurbehoud zich tevens bezig houdt met de lootste voorwoorden

waaronder mensen op deze wereld nog kunnen leven. En dot in Hederlond

-en in de nabije toekomst steeds sterker- het er met de natuur uiterst

kritiek voorstoot. "Daarbij komt, dot bepoolde mensen, zegt hij, de

toekomst von ons lond olleen moor zien ols industrialisatie.” Hij

constateert, dot de eenzijdigheid gemokkelijk,mootschoppelijke
politieke moeilijkheden oproept. "Wot nu verloren goot, door zol het

nageslacht de wrange vruchten von plukken,” zegt hij.
Professor Voous pleit voor het behoud von het Zoonse weide-

vogelgebied, een londschop, met een dichtheid oon weidevogels in de

broedtijd, zoals dit nog moor weinig wordt oongetroffen, moor ook hier

dreigt de industrialisatie binnenkort conflictsituaties te scheppen.

Hij noemt het Zoongebied -zeker de overwinteringsplootsen von de wilde

gonzen- hoost von internationaal belong, Want veel von deze gonzen

zijn broedvogels von Noordwest-Siberië. '*De overwinteringsgebieden

liggen in de regel nogal kwetsbaar, zegt hij. Dit geldt ook voor de

graslanden en de oevergebieden von de Zeeuwse- en Zuidhollondse

eilanden, de ‘‘kustgebieden” rond het IJsselmeer en delen von de IJssel-

meerpolders.”

Een groot overwinteringsgebied dreigt bijvoorbeeld verloren

te gooh, lezen we verder, door vestiging von Shell-chemie oon de

Moerdijk, De bereidheid von de Dienst voor de IJsselmeerpolders om

bepoolde gebieden voor wilde gonzen te vinden biedt don weer positieve

aspecten en het Comité H-'70 zol onverkort bij de regering blijven

hameren op de internationale noodzaak om de overwinteringsplootsen

voor wilde gonzen in Nederland veilig te stellen. En nogmaals herhoolt

professor Voous, dot de Zoonse weidevogelgebioden ook in Europees

opzicht onovertroffen zijn en dus met olie zorgen dienen te worden

omringd.

Misschien mogen we in dit verbond een erg utopisch voorstel

doen: Stel nu eens voor dot b.v. Ruslohd bereid zou zijn een bepoolde

bijdroge oon onze Nederlandse regering te geven voor de instandhouding/

uitbreiding von overwinteringsgebieden in ons lond voor ''hun' 1 gonzen?

Een dwaas idee? Dit zou zeker een eenvoudige stimulerende vorm von

intemotionele somenwerking kunnen zijn» Er wordt toch ook geld ge-

reserveerd voor onontwikkelde gebieden? Waarom niet, in wat kleiner

In "Trefpunt" -februari 1970- uitgave van het ministerie

van C.R.M., komt een artikel voor van professen K. N. Voous, voor van

het Comité N-'70. Het lijkt me van belang om ook in "De Korhaan"

enkele passages hieruit aan onze lezers door te geven.

"Natuurbehoud is een essentieel deel van het welzijnsbeleid",
zegt professor Voous. Hij meent, dat de mens toch steeds afhankelijk-
zal blijven van de natuur. Voedsel, water, atmosfeer om te ademen,
maar zeker ook in geestelijk opzicht. "Inmiddels heeft me n vastgesteld,
schrijft hij, dat als mensen dichter op elkaar gaan leven, het aantal

geesteszieken toeneemt. Zonder variatie van alles wat men in de

natuur ziet, zonder enige recreatie en zonder enige rust, moet aan

de mentale gezondheid van de mens beslist afbreuk worden gedaan."
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formoot, voor elkoors vogelgebieden? De kwestie is, hoe zo’n idee

oon de mon te brengen.

In dit zelfde blod don ook nog dit;

Dot er een Europees hondves.t voor het woter bestoot. Misschien don ook

eens een duidelijk, goed functionerend Europees hondvest voor de

vogels?

En vervolgens notities von de”Werkgroepen wilden gonzen!’ s

"Met de Aon, Ned. Jagersvereniging en de Ver. tot Bescherming von

Vogels ie een- ofsprook gemookt, dot de jocht op gonzen in Zuidelijke
Flevolond wordt gesloten, opdot deze vogels ongehinderd hun voorkeur

voor bepoalde poldergebieden kunnen zoeken.

de directie IJsselmeerpolders is een voorstel ingediend
tot inrichting von een wilde-gonzenreservoot in Zuidelijk Flevolond.

Zo is ook. bij de Uotuurwetenschoppelijke Commissie en de lïotuur-

bescherraingsrood een urgentielijst ingediend voor gonzen-pleister-

plootsen bij het en het Horingvliet, terwijl getracht

wordt een rustgebied in Goosterlond te vinden voor grote aantellen

Grouwe Gonzen. Ook werd aondocht gevroogd voor de Louwerzeepolders
ole pleisterplaats voor Brondgonzen en wellicht broedgebieden voor

Grouwe Gonzen.

Aon ideeën in ons lond monkeert het dus zeker niet. Moor

om ze door de politiek heen uit de verf te krijgen: Misschien hestoon

door ook ideeën voor?

til.
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