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Omgevingsverordening
Allereerst het belangrijkste nieuws!
De nieuwe provinciale omgevingsverordening heeft tot afgelopen 22 oktober de gemoederen
flink beziggehouden. Zoals hier al eerder gemeld heeft de SVN daarop een zienswijze
ingediend, maar ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om tijdens de commissievergadering
daarover in te spreken. Afgelopen 22 oktober was het dan zover en heeft PS een besluit
genomen. Voorafgaand daaraan heeft de SVN samen met 24 organisaties nog een brief
geschreven om enerzijds hun steun uit te spreken voor het Bijzonder Provinciaal Landschap
maar anderzijds te wijzen op het gevaar van verstening van het platteland als een daartoe
ingediende motie wordt aangenomen.
Op 23 oktober stuurde Landschap Noord-Holland de volgende tweet de wereld in: PSNH stemt
in met Beschermde Provinciale Landschappen in Noord-Holland bij het vaststellen van de
Omgevingsverordening.
Geweldig nieuws, mede dankzij de inzet van velen.

Herstel en versterking NNN
Maar er is nog meer goed nieuws.
In de komende 5 jaren wordt door de provincie Noord-Holland jaarlijks 50 miljoen uitgetrokken
om 55 natuurprojecten te ontwikkelen: Programma Natuurontwikkeling 2021-2025.
In het najaar wordt de lijst van projecten bekendgemaakt. Geweldig nieuws voor de natuur en
voor al die mensen die daar zo van kunnen genieten.

’t Meertje Schoorl winnaar Gouden Roerdomp
Op 21 september j.l. kreeg initiatiefnemer Arno de
Lange uit handen van gedeputeerde Esther Rommel
(Natuur en Landschap) de Gouden Roerdomp
uitgereikt, samen met een geldprijs van € 2.500,00.
Door de Lange is het initiatief genomen om ’t Meertje
in Schoorl, nu nog een verwaarloosd meertje, aan te
pakken zodat het zich kan ontwikkelen tot een
aantrekkelijk natuurgebied, ook voor omwonenden.
“’t Meertje draagt in potentie ècht bij aan de lokale biodiversiteit, het landschap èn aan het
betrekken van de naastgelegen bewoners”, staat in het juryrapport te lezen.
Een goed voorbeeld dat wellicht goed doet volgen.

Het geheim van de zwerm
In een speciale uitzending van De kennis van nu
(NTR) werd aandacht besteed aan allerlei
onderzoek naar de geheimen van zwermen,
zoals die van spreeuwen. Dit programma was zo
bijzonder, extreem bijzonder zelfs, dat iedere
vogelliefhebber het programma zou moeten
hebben gezien. Heb je het gemist? Klik dan deze
link, wacht de advertenties af, en verwonder je.

Zwerm Roodbekwevers in Namibië, Wikipedia

Vogelaars zijn romantici
Gerard Ouweneel is een romanticus. Zijn nieuwe boek
getuigt daarvan, een verzameling van meestal
interessante, regelmatig leerzame, vaak herkenbare
anecdotes uit zijn 70 jarige bestaan als vogelaar. De
schrijver heeft bijzonder veel plezier gehad aan het
schrijven ervan; ook dat lees je.
Gerard Ouweneel is voor veel vogelaars een bekende
want 15 jaar lang was hij redactielid van De
lepelaar/Vogels, het gewaardeerde tijdschrift van
Vogelbeschermng Nederland. Een aan hem gewijde
Wikipedia-pagina spreekt voor zich.
Achteraf merk ik dat een belangrijke tip goed is beklijfd:
houdt een soort van vogeldagboek bij; noteer wat je hebt
gezien met zoveel mogelijk relevante info: wat, waar,
aantallen, omstandigheden en wat al niet meer. Gerard
Ouweneel kon daardoor meerdere malen oude
vogelgebieden laten herleven.

Vogelaars zijn romantici,
Gerard Ouweneel met beeldmateriaal van Elwin van der Kolk, KNNV Uitgeverij, 2020.

Groene Ster IJmuiden
In het verlengde van het Kustpact is de mogelijkheid geboden om op enkele plaatsen langs de
Noord-Hollandse kust natuur te ontwikkelen op het strand. Eén van die gebieden ligt bij
IJmuiden. Op initiatief van de SVN is een werkgroep van betrokken liefhebbers aan de gang
gegaan om daarvoor ideeën te genereren. Inmiddels hebben zij hun werk afgesloten met twee
publicaties: Manifest Kustnatuur IJmuiden, waarin de intenties van de werkgroep zijn
beschreven; Tussenrapport Kustnatuur IJmuiden, waarin een aantal ideeën zijn uitgewerkt. Een
brede groep van vertegenwoordigers van relevante organisaties gebruiken het tussenrapport als
de start voor een nieuw project dat als doel heeft om de ideeën uit te werken in een concreet
uitvoeringsplan. Kortom, we komen erop terug.

Iedereen blij en trots
Op 22 oktober nam PS haar besluit over het BPL.
De dag erna tweette Landschap Noord-Holland
erover en op 26 oktober maakte
Natuurmonumenten er in een nieuwsbericht 'van de
boswachter' melding van.
Het Noord-Hollandse landschap wordt voortaan
beschermd waardoor bijvoorbeeld met de
aanwezigheid van weidevogels rekening moet
worden gehouden.

SVN heeft met passend geduld nog enkele dagen gewacht. Maar vandaag willen ook wij blij en
trots iedereen laten weten dat het is gelukt: vanaf half november wordt Bijzonder Provinciaal
Landschap in Noord-Holland beschermd; waarvan acte!!
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