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f, 7>50 per jaar voor huisgenootleden.

Zij, die slechts f, 12,50 overmaakten, worden verzocht een aanvul-

lende betaling van f. 2,50 te dóén op postgiro 2529179 t.n.v. de

Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi Bussum.

VOGELZANGEXCURSIES VAN HET GOOISCH NATUURRESERVAAT

Evenals voorgaande jaren organiseert de stichting Het Gooisch Na-

tuurreservaat dit voorjaar weer een tweetal vogelzangexcursies, te

weten op zaterdag 13 mei en op zaterdag '20 mei. Voor deze excursies

worden enkele 'excursieleiders gevraagd. Leden die een excursie

kunnen en willen leiden, kunnen zich opgeven bij de secretaresse

van de Vogelwerkgroep, Mw. R. de Wijs-Tabois,Stalpaertstraat 10 te

Hilversum. Opgave gaarne zo spoedig mogel-ijk; Het vertrekpunt van

beide excursies is Crailoseweg hoek Langhuizerweg bij Huizen. De

vertrektijden zijn, voor de excursie van- 15 mei: 5* 30 uur en voor

die-van 20 mei: 5-00 uur.

BEBOUWING HILVERSUMSE MEENT

De bebouwing van de Hilversumse Meent is gedurende de laatste maan-

den nog al eonssin het nieuw geweest.
.

,
Ook de Vogelwerkgroep is niet erg gelukkig,met de plannen hier e$n

nieuwe woonwijk te stichten. Gevreesd wordt voor. het voortbestaan

van de broedgelegenheid van enkele schaarse tot zeer schaarse broed-

vogels, zoals de Europese kanarie, de Goudvink en de Bosuil.

Dit was voor het bestuur aanleiding een bezwaarschrift tegen het

bestemmingsplan in te dienen. Helaas is dit bezwaarschrift op for-

mele gronden niet-ontvankelijk verklaard; het was door een kleiné

onachtzaamheid niet bij. de juiste gemeentelijke instantie inge-
diend.

.

Desondanks hebben burgemeetser en wethouders van Bussum uitvoerig
aandacht besteed aan de door ons ingediende bezwaren en hebben

deze ook in de openbare raadsvergadering onderwerp van bespreking

uitgemaakt, B. en w. waren van mening dat in de geprojecteerde

bebouwing nog voldoende gelegenheid tot broeden overbléef.

Daartegenover heeft het bestuur gesteld dat bij uitvoering van de

plannen.een zo diepgarnde verandering in de biotoop zou plaats

hebben, dat dit niet zönder nadelige gevolgen zou kunnen blijven.

Wel is uit de correspondentie, dié over deze .kwestie met het ge-

meentebestuur is gevoerd, als positief'punt naar voren gekomen,
dat hij de uiWerking en de uitvoering van het bestemmingsplan

,

aandacht aan onze bezwaren zal worden besteed en dat de Vogelwerk-

groep in staat zal worden gostedd t.z.t, nadere adviezen te geven

omtrent de beplantingen, waardoor het hopelijk-mogelijk zal

De penningmeester verzoekt ieder, die nog niet de contributie vol-

deed, dit alsnog per ommegaande te doen op postgiro 2529179 t.n.v.

Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi te Bussum, verder blijkt,
dat een groot aantal leden nog niet bekend is met de nieuwe contri-

butie-regeling. Voor hen geven wij hieronder de regeling nogmaals:

f. 15,-- per jaar voor ELK lid, behalve huisgenootleden.
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zi jn de 'schade'’ tot
'

een minimum te beperken.

Het spreekt vanzelf dat het bestuur met erkentelijkheid van deze

mentaliteit van het gemeentebestuur heeft kennis genomen.

J. Klein

VOGELRESEWAAT KE OVERSCHEENSCHE POLDER

Zoals in de plaatselijke pers reeds is vermeld, is door de Vogel-

werkgroep het Gooi e.o. met de grondgebruikers van de Ke verdijksche
Overscheensche polder overeenstemming bereikt over de bestemming

van de weilanden van deze polder tot vogelreservaat.

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, die het in-

stituut "Vrij Vogelreservaat" heeft ingevoerd en in leven houdt,
heeft zich achter ons initiatief gesteld en is bereids overgegaan

tot erkenning van deze bestemming.

Op 16 maart j.1. zijn de bekende borden geplaatst, juist op tijd
om de rapers van kievitseieren er op te attenderen dat dit in

deze polder niet meer is toegestaan.

Met het polderbestuur is overeengekomen dat de VWG actief bij
dit-nieuwe reservaat betrokken blijft. Zij zal het gebied nauw-

keurig en frequent inventariseren. De bij haar aangesloten Contro-

leurs Vogelwet zullen toezicht uitoefenen. Verder kan hulp worden

geboden bij nestbescherming en kan advies worden gegeven voor

alles w rat met de bescherming van de in dit gebied voorkomende

vogels samenhangt.

Voor hen, die ter plaatse niet zo goed bekend zijn, de polder ligt
tussen de rijksweg I vanaf Naarden tot Muiderberg en de ringdijk

van het Nanrdermeer en is + 235 ha. groot.

J. Klein
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