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weest om alle relevante informatie 
over veldwerk in Nederland te bun
delen. Hopelijk zal dit de samen
werking bevorderen en het langs el
kaar heenwerken verminderen. 

Het blad wil een medium zijn 
voor alle actieve Nederlandse veld 
ornithologen. De bijdragen zullen 
daardoor ook wel eens wisselend 
van kwaliteit zijn. Het redactie
beleid zal erop gericht zijn de au
teurs te begeleiden om hun resul
taten zo goed mogelijk te presen
teren. De inhoud van Limosa zal be 
staan uit originele bijdragen, kor
te mededelingen, verenigingsnieuws 
met dus onder andere de Nieuwsbrief 

van SOVON/COV en samenvattingen 
van de themadagen van de N.O.U.; 
verder zullen er literatuurover
zichten worden opgenomen van de pu
blicaties in de regionale vogeltijd
schriften en van de publicaties van 

SBB, RIN, NIOZ en RIJP; boekbespre
kingen en actuele berichten. In 1983 
zal een gehele (dik~e) aflevering 
worden gewijd aan het verslag van 
vijf jaar werk van de Club van Zee
trekwaarnemers. 

Indien u nog twijfelt, dan kunt 
u een proefnummer aanvragen bij 

Limosa 
p/a Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer 
Kemperbergerweg 67 
6816 RM ARNHEM 

Bij het bovenstaande adres kunt u 
zich ook opgeven voor een abonnement. 
Het abonnementsgeld dient te worden 
overgemaakt op postgiro 4298649, 
ten name van Limosa, Kampen. 

DE RUILVERKAVELING WATERLAND TS AANGENOMEN 

Een grote meerderheid van de stemmers over de Ruilverkaveling van Waterland 
(zie de Gierzwaluw 20 (1982), 1 (1),) heeft TEGEN dit onzalige plan gestemd, 
het plan is dus aangenomen .•.•. want zo werkt de verouderde wetgeving nog 
steeds in het belang van de groot-grondbezitter. Hoewel 62% van de uitge
brachte stemmen tegen waren, bezaten de voorstanders 71% van de in het plan 
betrokken gronden en dus helpt er geen lieve moeder meer aan. Uw en ons kos
telijk Waterland gaat eraan. Buitengewoon verbijsterend is het dat onder de 
vóór-stemmende grootgrondbezitters twee officiële natuurbeschermingsorgani
saties waren namelijk het Noordhollands Landschap en Staatsbosbeheer. Tesamen 
bezitten zij 14% van het grondoppervlak en met het bezit van de eveneens 
voorstemmende gemeenten er waterschappen heeft dit de doorslag gegeven. 
Natuurmonumenten (met 3% van het grondbezit) heeft zich van stemming onthou
den. Het is allemaal om je diep te schamen ...•. Verheugend was dat er zelfs 
onder de boeren grote weerstand tegen de 'in hun belang' voorgenomen verka
veling is: van de boeren met meer dan 10 ha grond stemde 47% tegen. Hopelijk 
zal de grote weerstand, die nu dus gebleken is, de plannenmakers tot enige 
voorzichtigheid manen . Een inderhaast opgericht aktiekommitee van 'Veront
ruste Burgers' (een bekend medelid weet hier meer van .... ) zal zich nog 
driftig inspannen om te redden wat er nog te redden is, maar in feite is de 
strijd voor de grutto's en de orchideeën verloren. 


