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SNUF, SNUF... HET IS WINTER
In deze Nieuwsbrief de gebeurtenissen van de
afgelopen periode en een greep uit de berichten
die jullie ons toestuurden.
Velen van jullie hebben de TIEN JAAR
MEETNET REPTIELEN-DAG in Nijmegen
op 22 november meegevierd. Mooie dag met
wervelende dia-shows en schitterende films.
We zullen een wat sjiekere Nieuwsbrief gaan
maken waarin de presentaties van die dag een
plaatsje krijgen. Dat is gepland voor het
volgende voorjaar, omdat we dan tegelijkertijd
de hele reeks van tien jaar trendberekening
kunnen tonen.
Voor nu: FIJNE FEESTDAGEN en tot horens
en ziens in 2004.

De redactie

Metapopulatie ringslangen Amsterdam onder hevige druk
Rel in Muiden – Ringslang verliest opnieuw groot deel van leefgebied

Belangrijk onderdeel van het
leefgebied van de ringslang aan het
IJmeer is de Muiderzeedijk samen met
het aangrenzende bos van de oude
kruitfabriek, tegenwoordig Kruitbos
genoemd. Het Kruitbos is ca. 55
hectare groot. Een prachtig oud
loofbos waar honderden ringslangen
voorkomen, net als heel veel vogels.
Zo zijn er bijvoorbeeld al heel lang
ijsvogels te zien. Over de bestemming
van het Kruitbos is een geweldige rel
gaande.

twee partijen
Eigenaar van het Kruitbos en tevens
projectontwikkelaar, samen met B&W
van Muiden vormen de ene partij
versus

Bewoners van Muiden samen met de
gemeenteraad van Muiden vormen de
tegenpartij.
Het geschil betreft de toekomstige
invulling van het Kruitbos.
Er hangt een prijskaartje aan de grond
ter hoogte van 21 miljoen Euro. De
bedoeling van B&W en
Eigenaar/projectontwikkelaar is om er
hoogbouw neer te zetten: kantoren en
2000 woningen voor uitbreiding van
Muiden. Hiervoor moet 80% van het
bos worden gesloopt.
De bewoners onder aanvoering van
Fred Wynnubst hebben zich onder de
naam Nee-meermin gegroepeerd. Zij
willen het grootste deel van het bos
behouden, kleinschalige laagbouw
toelaten van niet meer dan 400 à 500

woningen. Zij worden gesteund
door 1300 medebewoners en
vinden de gemeenteraad van
Muiden aan hun zijde.
Een serieus conflict waar
donderdag 18 december een
openbare Raadsvergadering aan
wordt gewijd.

compensatie?
Na de Vijfhoek, èn de rand van
Zeeburg, èn de Strekdam, is het
Kruitbos het volgende grote
onderdeel leefgebied Ringslang
dat op de schop gaat.
Wij zijn erg benieuwd hoe het
verlies aan natuur deze keer
gecompenseerd wordt.

december 1995, Kruitbos
Muiden.
Ringslangmonitoorder
Meyer laat de plekken zien
waar hij ’s-zomers
ringslangen ziet.


