
Blik in de toekomst

We kunnen dan kiezen: of doorgaan

overeenkomstig het huidige beleid

(waar werkers voor nodig zijn) en

onze leidende positie ten aanzien

van milieu- en natuurbeheer en het

actieve vogelwerk in het Gooi hand-

haven en continueren, of wegzakken
in de vergetelheid en Indutten tot

een gezelligheidsvereniging, waarin

uitstapjes en dia-avonden voor de

verstrooiing zorgen.

Het hier geschetste beeld wordt

stellig bewaarheid; de oplossing
ligt bij de leden!

De tijd dringt en het is beslist

noodzakelijk dat zich ruim voor de

jaarvergadering een aantal leden

beschikbaar stelt voor functies in

het bestuur of in de subgroepen en

voor kleine onderzo.ekjes. 0 Q ! i ! ! !
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NATUURHISTORISCH RAPPORT OVER EEN

DEEL VAN HET SPANDERSWOUD.

Naar aanleiding van de plannen, die

de K.R.O. koestert om haar studio's

te verplaatsen naar een bosgedeelte

van het Spanderswoud, besloot de

Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. tot

het opstellen van een natuurhisto-

risch rapport. Het onderzochte ter-

rein ligt tussen de Lage Naarderweg
en de Bussummergrintweg en is ca.12

ha groot, waarvan bijna, de helft

wordt ingenomen door de Wereldom-

roep en de onlangs gebouwde toren

van het Video Schakelcentrura van de

PTT. Gedurende de maanden juni en

juli 1972 werd het bosgebied onder-

zocht door enkele leden van onze

vogelwerkgroep, die de botanische

en ornithologische gegevens vast-

legden.

Het rapport bevat een botanische

inventarisatielijst. Er werden 32
boomsoorten en 49 overige planten-
soorten aangetroffen. Enkele inte-

ressante bloemsoorten, die werden

aangetroffen zijn: Breedbladige

Wespenorchis, Rondbladig Winter-

groen en Bosbes, welke laatste in’t

Gooi beslist niet algemeen is. De

ornithologische inventarisatielijst

bevat ook interessante soorten. Als

broedvogels komen hier voor (tussen
() het vermoedelijke aantal broed-

paren): Torenvalk(1), Houtduif(4),
Ransuil(1), Grote Bonte Specht(l),
Witte Kwikstaart(1), Winterkoning
(1) Merel(4), Zwarte Roodstaart(1),
Roodborst(2), Zwartkop(2), Fitis(2),
Koolmees(3), Pimpelmees(1), Kuif-

mees(1), Stasrtmees(1), Boomkruiper
(2) Vink(4), Ekster(l) en Vlaamse

Op de vergaderingen beraadt het

bestuur zich regelmatig over de

positie die onze vogelwerkgroep

temidden van de tientallen andere

vogelwachten en -werkgroepen in

Nederland inneemt. De uitingen,

publicaties en andere activiteiten

in aanmerking genomen, komen we er

bij vergelijking niet eens zo on-

gunstig af en wordt tegenover de

buitenwereld de schijn gewekt, dat

de werkgroep een soepel draaiende

organisatie is, die vele actieve

leden kent. Lichten we de zaak in-

tern door, dan werken enkele sub-

groepen goed en wordt de rest met

hangen en wurgen overeind gehouden.
Totaal doet nog geen 20% van de

leden ergens aan mee!

De bottle-neck zit in het feit dat

door natuurlijk verloop wel leden

afvloeien, maar nauwelijks inbreng

van fris bloed plaats vindt en el-

ke keer weer dezelfde leden overal

voor moeten opdraaien. Wanneer ik

in de toekomst kijk en een verge-

lijking trek met het Rijnmondgebied
gaat volgend jaar alarmfase 3 in.
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Gaai(1). Totaal aantal broedparen ca

34, wat duidt op een gem. dichtheid

van iets meer dan 5 paar per ha. Er

werden ook enkele Kruisbekken waar-

genomen.

Enkele reacties op het rapport.

Van de heer A.J.J.Pleyte d'Ailly, de

zoon van de vroegere eigenaar van

dit bosgedeelte, werd een brief ont-

vangen, waarin hij schrijft, dat de

Bosbessen, die hier groeien, er se-

dert 1917 staan. In de zomer van dat

jaar heeft hij en zijn familie een

kleine pol Bosbessen meegenomen uit

Hattem en hier in het Spanderswoud

geplant. Een heel andere reactie op

het rapport stond in de K.R.O.gids
Studio (nr. 36 pag. 26). "Vooral de

professionele Gooise natuurbescher-

mers zijn bang dat een nieuwe Kro-

vestiging in het bedoelde gebied 'n

onherstelbare aantasting van het e-

venwicht ter plaatse tot gevolg zou

hebben. Dat kunnen die natuurvorsers

nu wel zeggen, maar waarop baseren

zij die sombere veronderstelling?,
zo vroegen anderen zich af,""De he-

ren ornithologen staan er bljjkbaer
niet bij stil, dat de Kro bij wijze
van kompensatie in het nieuwe pand
onderdak zal bieden aan een zeker

niet minder bonte verzameling zeld-

(vervolg op pag 13)



zame vogels, wier uitbundige wijze

van fourageren de Hilversumse mid-

denstand ook in de toekomst beslist

geen windeieren zal leggen. ¥/e ge-

ven het maar in overweging,..", al-

dus het programmablad Studio.

Deze reactie in Studio slaat na-

tuurlijk nergens op. Het geeft wel

een beeld hoe er door sommigen over

de natuurbescherming en de natuur-

beschermers wordt gedacht. Maar wie

schetst mijn verbazing, toon ik in

Studio nr. 42 een artikel las, dat

door Herman Post werd geschreven
naar aanleiding van het KRO-pro-

gramma Gamma over bedreigde vogels,
(Herman Post is do redacteur van

rubriek "De Binnenkant" in Studio

waarin de reactie op ons rapport

was geplaatst!!). Ra een verhaal o-

ver de Grevelingen vervolgt Post in

bovengenoemd artikel:"Een triest

verhaal, en zo zijn er meer te ver-

tellen. Wie iets van vogels weet,
kan in zijn eigen omgeving nagaan

welke vogelsoorten de laatste jaren
sterk in aantal zijn teruggelopen
of misschien zelfs helemaal verdwe-

nen," En elders in zijn artikel

schrijft hij over de zaad- en in-

sekten etende vogels:"Haar het

staat vast, dat ook die behoorlijk
te lijden hebben onder de verslech-

tering van het milieu."

Wij geven U deze twee totaal ver-

schillende stukjes van Herman Post

maar even in overweging

Red.
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