
De Zanddijk

Hier komt nog de oorspronkelijke zoutflora voor en alleen dat al maakt het

waard, dit bovendien landschappelijk zeer aantrekkelijke gebied, de

bestemming van "natuurreservaat" te geven.

Een oproep in de "Korhoen" on gegevens over de Zanddijk, resulteerde

in een verrassende hoeveelheid gegevens.

De afgelopen maanden is door velen langdurig gewerkt aon het samen-

stellen van van het rapport*, dat nu gereed gekomen is, en een zeer ver-

zorgde indruk rvv»ict.

Het bevat -3« n volledige inventarisatie zowel op floristisch als op

ornithologisch gebied, een boeiende geschiedschrijving, diverse hoofd-

stukken over flora en fauna en een nogelijke beheersvorm, voorts een

aantal opmerkelijke uitspraken over hot natuurbehoud in het Gooi, en

tal van suggestie's.

Een lijst van medewerkers, een inhoudsopgave en een aantol foto's,

completeren het werkstuk.

De vogelwerkgroep heeft een flink bedrag in de uitgave moeten investeren,
" De Zanddijk" zal de gemeenteraadsleden van Naarden, alle'Gooise

gemeentebesturen ,
het gewest, enkele ministeries, do provincie en

diverse natuurbeschermingsinstan;bies worden toegezonden.

Een en ander gaat met zoveel kosten gepaard, dot het ónmogelijk is

gebleken de leden van onze vogelwerkgroep een gratis exemplaar aan te

bieden. Zij zullen echter tegen kostprijs (vernoedelijk f 2,50)
het rapport kunnen verkrijgen.

Geintresseerde niet-leden, zullen waarschijnliijk f6- noeten betalen.

Wij vertrouwen, dat de "Zanddijk" de nodige publiciteit zal krijgen,

In de Korhaan hopen wij het ornithologische gedeelte net de soortenlijst

op te neqen

Comite wintervoedering

De cineast Jan van de Kan zal dinsdagavond II november enkele films

vertonen voor het comité*’ wintervoedoring.

De avond wordt gegeven
in de aula van de Scholengemeenschap Godelinde

(tegenover het motel) te Naarden. De toega-ng is f 1,50.

Een van de films is opgenomen op het eiland Griend, en behandelt de

" Grote sterns ".

Tussen fort Ronduit van het vestingwerk Naarden en de uitspanning Oud-

Valeenveem ligt de Zanddijk.

Een restant Zuiderzeekust dat vrij gaaf bewaard is gebleven.
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