
Vrije Vogelreservaten

in de Eempolder

Het bestuur zal afgaande op de kaspositie per I Januari, zich be-

raden op de vraag of Vogebescherning enkele borden kan worden aan-

geboden (uitsluitend bestemd voor de Ëempolder) on te plaatsen bij

het reservaat.

Ten slotte citeren wij uit de "Lepelaar".

Konden wij in het vorige nunner van De Lepelaar zeggen dat de "Vrije

Vogelreservaten" een succes zijn, thans durven wij te beweren dat

zij neer dan dat, dat zij heel groot succes beloven te worden.

Waaraan wij deze boude uitspraak ontlenen ? Die leiden wij af uit

het feit dat vierenvijftig grondgebruikers, allen woonachtig ‘in de

gemeente Eennes, unaniem hun gronden in de organisatie van de "Vrije

Vogelreservaten" hebben ingébracht, waardoor een aaneengesloten ; j
reservaat van maar liefst ha tot stand kwam.

Het zal onze leden bekend zijn dat dit gebied, de zgn» Eempolders
tot een van de allermooiste en rijkste gebieden van ons land mag

worden gerekend. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat met deze aan-

winst een belangrijke stap vooruit is gezet op het gebied van de

bescherming van weidevogels.

Dit succes is mede te danken aan de.' niet aflatende propaganda die

ons lid de heer Bakker te Ee»rn onder de boeren voor het stichten

van "Vrije Reservaten" heeft gemaakt.

Hiermee is het totale oppervlak van de bij de vereniging ingeschreven |

reservaten tot ca. 1500 ha gekomen. Nog ligt een groot aantal oon- •.>

vragen op afhandeling te wachten.

Onze oproep in het vorige nummer tot het steunen van de "Vrije Reser-

vaten" door het schenken van een bord v-ond goede weerklank.

Nadat onze werkgroep enkele jaren geleden de kwestie van de weidevo-

gelbescherming (nestbescherners e.d.) gipg-propageren onder de bo-eren

in de Eempolder, ontstond er een merkwaardige opeenvolging van gelijk- j,
gerichte acties : een comitl Vogelbescherming Eempolder (waar geble-

ven?), Vogelbescherming met de reservaten en onlangs weer een initia- 1

tief vanuit Soest waar iemand een met een fraaie benaming opzet-|

te. Onze vraag? Kan dat nu niet allemaal samengaan, in het belang

.van .... de vogels ?

“Vogelbescherming heeft succes gehad met haar pogingen in de Eempolder
te komen tot “Vrije Vogelreservaten”, Dank zij de activiteiten van

“Vogelbeschermer” zal liefst ha grond het komende voorjaar uit-

sluitend bestemd zijn voor vogels. (verbod op zoeken van eieren)

Een gelukwens van onze kant is best op zijn plaats vooral ook,
omdat de weidevogelstand in de Eempolder de afgelopen jaren schrik-

barend is terug gelopen.
Zoals bekend voorden wij reeds mot enig succes - acties onder de

veehouders voor het plaatsen van nestbeschermers e.d. Wij distanci-

eerden ons vervolgens van activiteiten in de polder in verband met

plannen in de gemeentelijke kring om te komen tot een eigen (Eemnes
comité voor de polder. Van het comtité vernamen wij niets meer.
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