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Het programma excursies en contactavonden: 

Zondag 23 mei: Duin en Kruidberg en Kennemerduinen. 
Verzamelen om 7.00 uur aan de ingang van Duin en Kruidberg. Wie op de fiets 
wil komen verzamelt om 5.30 uur bij het station Sloterdijk. 

Vrijdag 21 mei: Vogelgeluidenavond door Kees Hazevoet in het Paviljoen in het 
Amstelpark. Aanvang 20.00 uur. 

Bij zonder heden weekend Twente 8 & j rmQ.Î... ' 

We verblijven in de uniek gelegen jeugdherperg" 't Huis te Brecklenkamp", 
Jonkershoesweg 10, Brecklenkamp, tel. 05412 - 9206. 
Meenemen: Lakenzak of slaapzak, 

Laarzen en kleding voor alle weertypen 
Lunchpakket voor zaterdag 
Paspoort 

Vertrektijd: zatermorgen 6.00 uur vanaf het Stadionplein bij de Febo. 
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WATER land wordt water LAND ALFRED BLOK 

op 15 april a.s. komt het RUILVERKAVE- van het landschap. Het is duidelijk dat 
LINGSPLAN WATERLAND in stemming bij de in ieder geval de eerste vier doelstel
grondbezitters en het ziet er naar uit lingen volstrekt strijdig zijn met het 
dat dit plan aangenomen zal worden. handhaven van de natuurlijke waarden in 
Ondanks de ekonomische malaise rolt de het gebied en hoe men het aandurft met 
ruilverkavelingswals onbelemmerd door dergelijke uitgangspunten te spreken van 
ons land en Waterland is gewoon de een proefprojekt voor de inrichting van 
volgende in een niet aflatende reeks. de nationale landschapsparken, is een 
Onder het motto van "ons land ge- raadsel. 
schikt te maken voor de toekomst" Het plan en de daarbij verstrekte 
wordt heel Nederland systematisch her- voorlichting en propaganda ("de Ruil
ingericht en worden landschappen, die verkavelingskrant") wemelt van de voor-
gedurende vele eeuwen gevormd zijn, stellen tot "verbetering van het wegen-
grootschalig gelijkgeschakeld. net", "verbetering van de bereikbaarheid 

Gezien het gebrek aan aktie onder van kavels en bedrijfsgebouwen", "verbe-
de Amsterdamse vogelaars lijkt men tering van de waterbeheersing", etc., 
nauwelijks te beseffen wat er gebeuren etc., zaken die toch moeilijk te rijmen 
gaat. Daarom hier nog wat feiten: het zijn met de doelstelling van natuurhand
ruilverkavelingsplan Waterland omvat having. Waar deze laatste uitgewerkt 
ruwweg het gebied tussen Amsterdam, wordt vallen al gauw termen als "waar-" 
Volendam, de Beemster en Zaanstad, of "zo mogelijk". 
bijnaJ1500 ha., waaronder dus een Om de gedachten te bepalen hier een 
aantal van de belangrijkste weidevogel greep uit de cijfertjes: voorgesteld is 
gebieden van Europa (u weet wel het een algemene grondwaterverlaging met 20 
Varkensland, Ilperveld, Oostzanerveld, cm en in de agrarische gebieden (2/3 van 
Wormer- en Jisperveld, etc.). De be- het totaal dus!) 70 cm. Voorts is voor
doeling is dat 2/3 van het totale ge- zien in de aanleg van 45 km fietspad (weg 
bied een volledig agrarische bestem- rust in nu nog stille polders), 7000 m 
ming krijgt, terwijl het overblijvende verharde insteekwegen, 28000 m toegangs
gedeelte als reservaats- of beheersge- ·eg (naar kavels en gebouwen) en verbre-
bied min of meer in de huidige staat ing en verharding van de huidige land-
zal word~n bewaard. Er is weinig fan- egen tot 3,5 of 4,5 m breedte. In dit 
tasie nodig om je voor te stellen wel- egenplan zijn o.m. opgenomen een land-
ke toekomst de vogels tegemoet gaan, eg annex fietspad dwars door het Ilpe~ 
die de pech hebben in poldertjes te eld (pal tegen het reservaat), drie in-
wonen die het op moderne leest ge- steekwegen.in het Varkensland, een fiets-
schoeide agrarische beheer te verduren ad langs de nu nog zeer stille Wormer-
krijgen. Het voorgenomen Nationale ringvaart en omleidingswegen bij Broek 
Landschapspark Waterland blijkt dus en Ransdorp. TEr wille van de "verbeter-
voornamelijk een agrarisch park te e" waterhuishouding is de stichting van 
zullen worden ••••• Laten natuurbescher 16 nieuwe gemaaltjes voorgenomen en 
mers dus maar niet al te optimistisch zullen de oude gemalen worden verbeterd. 
zijn over de -Veiligstelling van natuur Tevens worden talloze dammetjes en stu
gebieden in nationale landschapsparken!wen aangelegd en zal zoveel mogelijk 

Het ruilverkavelingsplan Waterland worden overgegaan tot een systeem van 
kent zes doelstellingen: het verbete- kleinschalige blokbemaling (iedere boer 
ren van de leef- en werkomstandigheden zijn eigen waterbeheersing of zoiets). 
in de landbouw, idem voor de ekonomi- Dit alles onder het uitdrukkelijk motto 
sche omstandigheden in de landbouw, van handhaving van wat typerend voor 
het vergroten van de rekreatie, de waterland is (je gelooft je ogen niet 
verbetering van het wegennet, handha- als je het leest). Van de te maken kosten 
ving van de natuurwaarden en, waar mo- wordt 92% door de overheid betaald de 
gelijk (u voelt de nuance) versterking est betalen de grondeigenaren. (to~ale 


