LEZINGEN & EXCURSIES – 2de kwartaal 2018
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de
L&E-commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring.
Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website.
Zondag 8 april: Dagexcursie ‘Veluwezoom, Empense- en Tondense
Heide en Beekbergerwoud’.
Excursieleider: Robert Ketelaar.
Vertrek achterkant station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 18.00 uur.
Woensdag 11 april: Algemene Ledenvergadering in ‘De Kern’.
Dinsdag 21 april: Lezing met beelden: ’10 jaar stadsvogelbescherming’.
Spreker: Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming. Zie stukje verderop
in dit blad. Tevens sluiting van de jubileumtentoonstelling, zie elders in dit
blad.
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 28 april: Dagexcursie ‘Texel’.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek achterzijde station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 20.15 uur.
13 t/m 19 mei: Weekexcursie ‘Midden-Elbe’
Excursieleider Kees Roselaar.
Inschrijving is gesloten, de deelnemers hebben bericht gekregen.
Zondag 10 juni 2018: Dagexcursie ‘Zouweboezem’.
Excursieleider: Hans Stapersma.
Vertrek achterkant station Castricum: 6.00 uur; tot ca. 17.00 uur.

Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Juli
Aug
Wo 14 nov

Ad hoc excursie Nachtzwaluwen ‘Schoorlse Duinen’
Ad hoc excursie bollenveldjes
Algemene Ledenvergadering in ‘De Kern’.

Lezing: ’10 jaar Stadsvogelbescherming’.
Spreker: Jip Louwe Kooijmans.
De wijze waarop mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke
mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk
gebied. Voor sommige diersoorten is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekende voorbeelden uit de vogelwereld zijn de gierzwaluw en de
huismus. Maar ook sommige zoogdiersoorten, vooral vleermuizen, zijn
sterk aan steden gebonden. Daarnaast zijn er allerlei (muur-)planten die in
steden goed gedijen. Sommige daarvan komen in Nederland zelfs uitsluitend in stedelijk gebied voor.
Het stedelijk landschap is dynamisch en verandert soms snel, dan weer
geleidelijk. Door renovatie, sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding past de
mens de stad steeds weer aan veranderende wensen en mogelijkheden
aan. Hierdoor krijgt ook het leefgebied van de stedelijke flora en fauna een
ander aanzien. Soms ten gunste van een soort, maar tegenwoordig
meestal niet in het voordeel van typische stadbewoners.
Effectieve bescherming van vogelsoorten richt zich op de belangrijkste
populaties en de leefgebieden. Voor dieren die in de stad hun belangrijkste
leefgebied vinden, moet de bescherming dus plaatsvinden binnen de grenzen van de stad.
In 2006 startte Vogelbescherming Nederland als eerste ter wereld een
beschermingsplan voor stadsvogels. Dat is inmiddels 10 jaar geleden, wat
is er sinds die tijd bereikt ?

