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Straatgras
geen tentoonstelling

maar een belevenis

HAVENNATUUR
door
Wethouder Herman van den Muijsenberg

Wat blijkt, kort om, is dat de natuur zich in het

opende op 20 september j.l. uavoNNaruu&
'geen
(ik citeer de uitnodigingskaart:)
tentoon-

havengebied toch overal nadrukkelijk

stelling, maar een belevenis die de bezoeker de

meeuwen (de grootste meeuwenkolonie ter

haven laat voelen en de vaak onverwachte

wereld), velden vol parnassia, zeldzarr'e varens

natuur laat zien'. Daarmee is geen woord teveel

in kademuren en vissende aalscholvers langs de

gezegd want uaveNNaruUR

Kop van Zud

is een bijzondere

manifes-

teert. Meer dan 60.000 broedende kleine mantel-

zr)n maar een paar voorbeelden

presentatie naar een idee van bureau BRS

van onverwachte natuur in de Rotterdamse

Premsela Vonk uit Amsterdam. Op basis van

haven. De beheerder van het gebied (het

het HavenNatuurPlan

Gemeentelijk Havenbedrijf

van hef Gemeentelijk

Rotterdam [cun])

Havenbedrijf Rotterdam, staat in 66n van de

wil daar bewuster mee omgaan en naast verster-

bovenzalen van de villa op een stapel naar teer

king van de economische concurrentiepositie

stinkend hout en temidden van trossen, kettingen

ook de kwaliteit van natuur en landschap ver-

en verkeersborden (die we in de stad nooit zien)

beteren. In het HavenNatuurPlan

een aantal geprepareerde vogels, zoogdieren en

uit waarom en hoe. Gezeten op echt haven-

planten. Een doorlopende diavoorstelling toont

meubilair en met uitzicht op flora en fauna van

beelden van havennatuur: weelderige planten-

de haven, kunt u dat plan eens rustig doorkijken,

groei in leidingstraten, langs oevers, kademuren

nog tot en met 5 april 1998.

en op schorren; braakliggende terreinen, zandverstuivingen en adembenemende vergezichten.
Vier deskundigen spreken via monitoren de
bezoeker toe over het spanningsveld tussen
economie en natuur dat in de haven wel mee
blijkt te vallen.

(havenwethouder)

Herman van den Muijsenberg

spreekt over een bewuster beheer van groen in
de haven, Ronald'W'aterman

(havenadviseur)

meldt dat allang met de aanleg van de tweede
Maasvlakte is begonnen en wijst met trots op
acht zeehonden die liggen te zonnen in'zijn'
slufter. Felix Janssen (havenindustrieel,

aRco

Chemie Nederland) vertelt temidden van een
dicht struweel van duindoorns en vlierstruiken
achter zijn fabriek dat dergelijke optieterreinen,
zolang ze ongebruikt braakliggen, ware paradijzen voor plant en dier zijn. Norman van Swelm
(ravenvogeldeskundige,

Ornithologisch

Station

Voorne) weet dat er veel natuur is opgeofferd
bij de aanleg van de haven maar dat somrnige
vogelsoorten er opportunistisch
er in grote aantallen voorkomen.

op reageren en

Kees Moeliker

legt het cHR
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