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Redactioneel

De ; roofvogels nemen deze keer een groot gedeelte van het blad

in beslags
de resultaten van de traditionele roofvogeltelling in februari, een ver-

slag over de Torenvalk-kasten in de Flevopolders in 1975 en een artikel

over de Buizerd in de Eempolder.

Een artikel over het nestkastenproject in het Gooi, over onze

Oeverzwaluwen en een inventarisatie van een terreintje te Blaricuu

brengen wij graag' onder uw aandacht.
" ’

Uw speciale aandacht willen wij ook vragen voor het volgende,

'ïn de Lepelaar (uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Be-
......

scherming van Vogels) van september/oktober zullen velen het artikel

hebben gelezens
"Keuze tussen vogels en pootaardappelen",

In de Waddenzee ligt voor de kust van Friesland het grootste

kweldergebied van Nederland. - '

Dit landschap, zomerpolder, kwelder en slik is zeer afwisselend

en een waar vogelparadijs.

Honderdduizenden eenden, ganzen, steltlopers zijn hier te vinden,
dit gebied is van internationaal belang.

De slikgronden zijn echter buitengewoon geschikt voor de verbauw

van pootaardappelen. Een aantal mensen vindt dat het gebied daarom

ingepolderd moet worden,

De gelegenheid doet-.zich nu voor omdat in het kader van de

Deltawet de zeedijk voor . het gebied moet worden opgehoogd.

Er wordt felle strijd gevoerd tussen voor- en tegenstanders.

Geen natuurliefhebber mag toestaan dat dit unieke gebied van 4000

hectare verloren gaat.
• ■

ü kunt en aoet uw steentje biidragen om het te behouden door voor

1 december te schrijven aanj

het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Van Alkemadelaan 85
Den Haag,

dat Noord-Priesland Buitendijks onder-geen beding'mag worden ingepolderd.

Nadere informatie bij Vogelbescherm, ng of de Waddenv^peniging,

De vakantie heeft iedereen achter de rug en wij hopen dat deze on-

danks de langdurige warmte van deze zomer voor iedereen naar wens is

verlopen.

In dit nummer vindt u dit keer achterin het programma voor onze

ledenavonden en een aantal gevarieerde excursies. Wij hopen op een grote

opkomst en zien als redactie graag een verslagje hiervan van u tegemoet.
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