V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

.

O

Nieuwsbrief

Morgen gaan we allemaal weer stemmen. Denk daarbij goed na wat je stemt! De
natuur staat onder grote druk. De site www.natuurmonumenten.nl/natuurkieswijzer
kan je helpen een keuze te maken.
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Boottocht naar de Kreupel
Vanwege het grote succes van de vorige vogelvaartochten langs de
IJsselmeerkust en de Kreupel, organiseert FOGOL opnieuw twee excursies
in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, de KNNV afdeling
Hoorn en Staatbosbeheer. De vaartochten vinden plaats op zaterdag 12 en
zondag 13 maart vanuit de haven van Enkhuizen. Tijdens deze tocht
maken de opvarenden kennis met de bijzondere natuur van het IJsselmeer.
Als hoogtepunt varen we rond vogeleiland De Kreupel. Tevens zijn er
interessante lezingen. Tot 4 maart kunt u zich via www.fogol.nl aanmelden
en kosten de kaarten 22 euro per persoon. Daarna kunt u zich alleen nog
aanmelden en krijgt u de kaarten aan boord (extra kosten 5 euro).

ANIMO

EHS
De overheid bezuinigt drastisch op
het natuurbeleid en kiest daarbij
voor het kleiner maken van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Deze petitie pleit ervoor om vast te
houden aan de huidige omvang en
kwaliteit van de EHS.
Wel is het denkbaar om de periode
waarin de EHS klaar moet zijn te
verlengen wanneer bezuinigingen
dit noodzakelijk maken.

http://petities.nl/petitie/100ecologische-hoofdstructuur
Het bestuur roept alle leden
op deze petitie te
ondertekenen en door te
sturen.
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Een bruut filmpje uit de Biesbosch van
een Nijlgans die gepakt wordt door een
zeearend :

http://www.youtube.com/
watch?v=8bX0l1R8vhg

Negen Alkmaarse Natuur- en
Milieuorganisaties hebben zich
verenigd in koepelorganisatie
Stichting Animo. Animo voert
regelmatig overleg met onder
meer de gemeente Alkmaar over
zaken als groen, natuur educatie,
energiebeheer, duurzaamheid,
afval, verkeer,
natuurontwikkeling, economie en
ruimtelijke ordening.
We zijn op zoek naar iemand die
de VWG wil vertegenwoordigen
in Animo.
Wil jij de vogels en de natuur in
Alkmaar helpen of wil je meer
informatie wat Animo inhoudt
mail even met Cees Rietdijk:
icrietdijk@gmail.com
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