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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
De reigeractie voor de 150 reigers in Midden-Beemster werd een groot succes.  
Ruim ƒ 14.000,-- kwam voor het behoud van deze kolonie binnen, waardoor het 
voortbestaan nu weer voor jaren verzekerd is ................ 

(Spiegel der natuur) 
 

-------------- 
 

De Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland heeft verslag uitgebracht over  
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het blijkt dat de meeste wateren matig  
tot sterk vervuild zijn..........Gunstige uitzonderingen zijn de Linge, de 
Braassem en de Kaag  

(Ned.Heidemij) 
 

-------------- 
 

Ex-minister Udink (Verkeer en Waterstaat) heeft op vragen van Tweede Kamerleden 
geantwoord, dat het plan tot inpoldering van de Dollard opnieuw onder de loep  
moet worden genomen. Gedeputeerde Staten van Groningen vinden echter dat het  
uit 1966 daterende dijk- en kanalenplan moet worden uitgevoerd. Dit plan houdt  
in, dat de afwatering van Oost-Groningen en Drenthe geschiedt via een kanaal,  
dat gaat lopen tussen de huidige Dollarddijk en een nieuw aan te leggen dijk  
in de Dollard en dat eindigt met een sluis op de Punt van Reide. 
Dan is er ook nog het gemalenplan, wat inhoudt, dat bij Nieuw Statenzijl aan de 
Nederlands-Duitse grens een gemaal wordt gebouwd. 
Omdat men in 1966 veel economische voordelen (scheepvaart, landbouwgrond) van  
het dijk- en kanalenplan verwachtte, werd besloten dit plan uit te voeren.  
Intussen is het scheepvaartaspect geheel weggevallen en Staatsbosbeheer heeft  
een plan om de vrijkomende ingepolderde gronden aan te kopen om er een "natuurgebied"!! 
van te maken, omdat de landbouwgronden veel te veel gaan kosten.  
Bij uitvoering van dit plan zal een onvervangbaar natuurgebied verloren gaan,  
omdat juist die gebieden ingepolderd zullen worden waar 75% van de NW-Europese  
kluten hun hoogwatervluchtplaatsen hebben, voedsel zoeken en voor een groot  
deel ook broeden. Verder is het gebied een belangrijke pleisterplaats voor de 
trekvogels uit noordelijker streken. Het is wel wat vergezocht om eerst onver- 
vangbare natuurgebieden in te polderen, om er na de inpoldering weer natuurge- 
bieden van te maken, die van weinig of geen belang zijn voor de oorspronkelijke 
vogelbevolking. Als men nu zou overschakelen op het gemalenplan, blijft het 
natuurgebied gespaard en is men, ondanks de reeds gemaakte kosten, nog miljoenen 
guldens goedkoper uit........ 

(HP, AD) 
 

-------------- 
 

Een kraanvogel,Clara geheten, zit in de dierentuin van de Engelse stad Bristol  
al 5 weken op een appel te broeden, die ze voor een ei aanziet. Clara ontfermde  
zich over de appel toen één van haar twee eieren uit het nest werd gehaald.  
Dit ei is mechanisch uitgebroed. 

(Spiegel der natuur) 
 
 

-------------- 
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De gemeenteraad van Radford, een bergstadje in de Amerikaanse staat Virginia, heeft 
besloten de ongeveer 150.000 spreeuwen in de stad te gaan uitroeien, omdat de  
vogels door hun uitwerpselen een gevaar voor de gezondheid zouden vormen. Deskundigen 
moeten de vogels gaan besproeien met een oplossing die de veren ontvet, waardoor 
zij door kou of hitte langzaam doodgaan  

(Spiegel der natuur) 
 

-------------- 
 
De tegenstanders van de bochtafsnijding van de Waal bij Nijmegen hebben onver- 
wachte steun gekregen uit schipperskringen. Als die bochtafsnijding door zou  
gaan, zal er grote schade toegebracht worden aan de Ooypolder als natuur- en 
landbouwgebied. Een woordvoerder van de Kon. Schippersvereniging twijfelt aan de 
economische noodzaak van die bochtafsnijding. Er zijn bovendien geen aanwijzingen  
dat op dit gedeelte van de Waal het aantal ongelukken een piek vertoont....... 

(AD) 
 

 
-------------- 

 
Het stropen neemt hand over hand toe, vooral in de Brabantse Kempen en in de  
Meierij, waar in de uitgestrekte bossen zeer veel konijnen en reeën voorkomen.  
De stropers gaan op steeds grotere schaal te werk. De opbrengsten van één nacht  
stropen zijn soms ƒ 1000,-- of meer. Hierdoor kunnen zij gebruik maken van zeer  
snelle wagens, die vaak nog voorafgegaan wordt door een knokploeg gewapend met  
zeisen, rieken en knuppels om eventuele politiemensen op een afstand te houden.  
De meeste boeren durven de politie niet meer te waarschuwen als er op hun land  
wordt gestroopt, omdat zij liever niet te maken willen krijgen met de steeds  
erger wordende represaillemaatregelen van de stropers. De politie staat vrijwel 
machteloos omdat zij over te weinig mankracht beschikt ....... 

(Telegraaf) 
 

-------------- 
 
In een voorstad van Bremen dacht men weken achtereen dat het in een oud huis  
spookte. Allerlei deskundigen werden erbij gehaald. Er werd 's nachts gewaakt en 
overdag stonden drommen mensen uit de omgeving "het spook" te bespreken. Het  
raadsel werd opgelost toen iemand van de diergaarde uit Hamburg kwam kijken. Hij  
vond een uil, die zich achter een balk verschanst had en allerlei spookachtige 
geluiden veroorzaakte.......... 

(Spiegel der Natuur) 
 

-------------- 
 
Samengesteld door  
L. van Duyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




