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Het Vrije Vogelreservaat

deKeverdijksche en

Overscheensche polder

W.el willen zij hun volle medewerking ver-

lenen, maar dan in vrijheid.
Nu heeft dat inderdaad tot resultaat ge-

leid, De.vogelstand is in de polder zien-

derogen vooruitgegaan. Door het plaatsen

van borden zijn de eierrapers weggebleven
en de vroege broedsels tijdig uitgekomen.
Het bewerken van de percelen weidegrond
kon hierdoor zonder oponthoud verlopen.

Zo zijn dn de boeren dn de vogelvrienden
beiden aan hun trekken gekomen. Uit ge-

sprekken met de grondgebruikers is konen

vast te staan dat het betreden van be-

schermde gronden door onbevoegden niet

meer is voorgokomen.

Tijdens mijn rondes heb ik gezien dat

zich in de polder bevonden: Kieviten,
Zwarte Sterns, Scholeksters, ¥/atersnip- i
pen, veel Fazanten, Blauwe Reigers, Hout-

duiven en Zwarte Kraaien, alsmedo veel

Wilde Eenden. Ook werden Hazen en Reeën

waargenomen, De rust in de polder wordt

gekenschetst door het feit dat ik oen

kievitsnest heb gevonden met vier eieren

op nog geen drie meter van de openbare

weg. Wat de Zwarte Kraaien betreft, deze ,
nemen in aantal sterk toe en zouden voor j

de vogelstand een bedreiging kunnen gaan

vormen. Een afschot zou m.i, zeker op z'n

plaats zijn, maar wie gaat dat verzorgen

en betalen? Misschien is de gemeente

Naarden te benaderen om de vuilnisstort-

plaats eens aan te pakken, want daar vin-

den deze rovers een rijke voedingsplaats.

Ook de Wilde Eendenstand neemt toe, wat

door de boeren wordt gezien als een scha-

de aan gras- en hooiland.

Voor zover is te bemerken, wordt het vo-

gelreservaat door de boeren wel geaccep-

teerd en dat is op zich al een verheugen-

de mededeling.

Bussun, 20' februari 1973,

H.F. Roelofs+jr.

controleur-Vogelwet 1936'»

Willemslaan 15, Bussum,

Opmerkingen van het bestuur.

Het verslag van de heer Roelofs is enigs-
zins verkort weergegeven. V/at het tekenen

van de overeenkomsten betreft, kan worden

vermeld dat in de kringen van de Ned.

Ver, tot Bosch, van Vogels wordt.bestu-

deerd hoe men de Vrije Vogelreservaten

een nieuwe vorm met meer inhoud kan ge-

ven, Het bestuur wil liever niet op deze

vormgeving vooruit lopen en de overeen-

komsten laten tekenen wanneer de nieuwe

opzet bekend is.

Ee veronderstelde bedreiging van de Zwar-

te Kraai heeft in natuurbeschermingskrin-

gen de volle aandacht. Zo lang nog niet

bekend is dat de predatie van deze soort

invloed heeft op de broedvogelstand van

de polder heeft het weinig zin maatrege-
len te nemen. Bovendien schijnen jachtge-

rechtigden uit de omgeving af en toe op-

ruiming te houden onder de kraaiachtigen.

Niet onvermeld mag blijven dat in de

nacht van 31 maart op 1 april kwaadwilli-

gen het overgrote deel van de borden in

de polder hebben verwijderd en zoek ge-

maakt. Een viertal leden van de VY/G heeft

in de dagen hieropvolgend intensief gepa-

trouilleerd, maar kon geen aanknopings-

punten ontdekken, die tot enig resultaat

Zoals bekend is in het vroege voorjaar

1972 het Vrije Vogelreservaat Keverdijk-

sche en Overscheensche Polder gesticht

door de grondgebruikers van genoemde pol-

der. Dit is geschied op initiatief van de

Vogelwerkgroep “Het Gooi e.o.” en uiter-

aard onder supervisie van de Nederlandse

Vereniging tot Bescherming van Vogels. Mij

is verzocht de controle en het toezicht

in deze polder op mij te nemen.

Veertien dagen na het totstandkomen van

het reservaat werd mij verzocht samen met

de heren Jansen van het polderbestuur en

Wijnaendts van Vogelbescherming een rond-

gang te maken langs de grondgebruikers

van de polder met het doel de overeenkom-

sten te laten tekenen. Deze overeenkom-

sten moeten de zekerheid geven dat het

reservaat blijft voortbestaan. De grond-

gebruikers meenden echter dat zij hier-

door in hun vrijheid worden belemmerd.
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leidden. Ook de gemeentepolitie van Naai-

den, die onmiddellijk werd gewaarschuwd

en extra controles heeft uitgevoerd,
heeft nog geen opheldering kunnen ver-

schaffen. In de vrije periode werden geen

eierzoekers en -rapers waargenomen. Aan

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming

van Vogels is verzocht zo spoedig raogeljjk
het nodige aantal nieuwe borden ter be-

schikking te stellen.


