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„Natuurmonumenten” koopt het Deelerwoud

Tot dusver is het terrein, dat door een

wildraster omgeven is, voor het publiek

gesloten geweest. Het ligt in de bedoeling

van Natuurmonumenten het voor wan-

delaars open te stellen. Deze openstel-

ling zal vermoedelijk echter niet vóór

het komende voorjaar kunnen geschie-

den, daar na de overdracht voorberei-

dingen moeten worden getroffen om het

publiek te ontvangen.

Gezien het nationale belang van deze

aankoop heeft het Ministerie van Cul-

tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

toegezegd in de koopsom 50% te zullen

bijdragen. Gehoopt wordt dat ook de

provincie Gelderland een bijdrage in de

aankoopkosten zal verlenen ondanks het

feit, dat deze provincie de laatste jaren

al zoveel op natuurbeschermingsgebied
heeft gedaan.
Een aanzienlijk deel van de koopsom,

vermoedelijk in de orde van grootte van

twee miljoen, blijft ook dan echter onge-

dekt en zal dus voor rekening van Na-

tuurmonumenten komen. Deze Vereni-

ging, die de steun heeft van bijna 65.000

leden, is echter, financieel niet in staat

een dergelijk groot bedrag zo maar op

tafel te leggen. Het bestuur zal het risico

moeten nemen desondanks tot aankoop

over te gaan, teneinde het behoud van

deze belangrijke schakel in de natuurge-

bieden op de zuidelijke Veluwe te verze-

keren. Het stelt zich voor om voor het

ontbrekende bedrag een beroep op het

Nederlandse bedrijfsleven en op het pu-

bliek in het algemeen te doen. Ook bij

inzamelingsacties ten behoeve van het

behoud van natuurgebieden in vroegere

jaren is de vereniging nooit in de steek

gelaten. Hoewel deze inzameling pas over

enige tijd van start zal
gaan,

wordt hier

al vast het gironummer vermeld: 3 2 3 9 1

Natuurmonumenten, Amsterdam. (Lid-

maatschap minimum ƒ 7,50).

Bonte vliegenvangers broedden

bij Hilversum

Op Drakenburgh bij Hilversum konden

in 1966 twee broedsels van bonte vlie-

genvangers in nestkasten worden vast-

gesteld. Het Goois Nestkast Onderzoek

werd in 1966 op negen terreinen ver-

richt, waar in totaal 398 nestkasten wer-

den gecontroleerd. Er werden 332 broed-

sels (15 soorten vogels) aangetroffen,
waarvan 19,5 pet tweede. Van de in

totaal 2397 eieren vlogen 1209 jongen

uit. Voor serieuze belangstellenden zijn

nog enkele ex. van het uitvoerige verslag
over 1966 verkrijgbaar.

J. v. d. Geld Jr. en R. Beskers, Lange
Heul 59, Bussum

Naar wij vernemen heeft de Vereniging

tot Behoud van Natuurmonumenten over-

eenstemming bereikt over de aankoop

van een 1000 ha groot gedeelte van het

landgoed Deelerwoud
op

de Veluwe. Te-

zamen met de aankoop van de aangren-

zende Deelerheide, enkele weken eerder,
zal hierdoor een gebied van 1150 ha

aan de beschermde natuurgebieden op

de zuidelijke Veluwe worden toegevoegd.

Door deze aankoop, de grootste uit de

geschiedenis der vereniging, zal verbin-

ding tussen de nationale parken „Veluwe-
zoom” en „De Hoge Veluwe” tot stand

komen.

Het Deelerwoud is een buitengewoon

fraai, licht geaccidenteerd landschap van

heiden en bossen, dat een rijke wildstand

herbergt. Dit wijdse en woeste gebied

behoort tot de mooiste gedeelten van de

Veluwe.


