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Redactioneel
Wat gebeurt er toch ontzettend veel op gebied van natuur en vogels. Je slaat de krant 

open en je leest weer iets nieuws.

Zo wint Albert Beintema de Jan Wolkers Prijs van 2016 met zijn boek ‘De grutto’. 
Lezenswaardig boek over een prachtig beest. Maar ondertussen is het vrijwel overal 
stil geworden in onze weidegebieden: het gaat heel slecht met de Grutto, onze nati-
onale weidevogel. Op onze groene weilanden (lees: droge strakke groene ‘lakens’) 
produceren we veel te veel melk, maar er zit bijna geen leven meer in, er bloeit geen 
boterbloem en je hoort er geen weidevogel meer. Dat heet tegenwoordig ‘landschap-
spijn’…..en ik voel er in mee.

Nu weer wat positiever vogelnieuws: we weten steeds meer van de trek van een jon-
ge Blauwe Kiekendief dankzij kleine GPS-zender*). Maar intussen was 2016 wel een 
heel slecht jaar voor broedende blauwe kieken en Velduilen, omdat er zo weinig 
Veldmuizen waren. En ja, Ruben Smit - de maker van de natuurfilm Nieuwe Wilder-
nis, ooit begonnen met BMP-en in onze eigen regio! - gaat weer een nieuwe film 
maken, dit keer over het Waddengebied **). Intussen blijft minister Kamp bij zijn 
voornemen om gas te winnen in het Waddengebied. Hoe lang blijft het landschap 
daar nog mooi en natuurlijk? ***)

Kortom, enerzijds allemaal prachtige kunst en verhelderend onderzoek en mooi 
mensenwerk over onze mooie natuur, anderzijds deprimerende berichten over aller-
lei onheil (ook mensenwerk!) die dit moois bedreigt; onheil dat we maar ten dele 
kunnen afwenden. Dit gevoel heb ik voor het eerst ervaren, toen ik middelbare 
scholier was en dit was mede mijn motivatie om biologie te gaan studeren. Zoveel 
jaar later is er enerzijds veel ten goede gekeerd, anderzijds maak ik me nog steeds 
zorgen. En dat is mede mijn motivatie om me in te blijven zetten voor de natuur, 
juist in de eigen regio, dus ook voor de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland: prak-
tische denkers en doeners die veel voor elkaar kunnen krijgen. Mooi werk, dus. In 
dit nummer van de Fitis leest u daarover. Veel leesplezier!

*) https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23004

**) https://www.youtube.com/watch?v=Mhc6wMy62zo

***) www.geeftegengas.nl


