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De Kokmeeuwenkolonie van

het Hilversums Wasmeer

Het grote probleem is dat het van oor-

sprong voedselarrae ven door de steeds

meer toenemende vervuiling als gevolg
van de uitwerpselen van de Kokmeeuwen

geen geschikt biotoop meer blijkt te

zijn voor een aantal plantensoorten,
die in het Gooi niet gemist mogen wor-

den. Bovendien gingen de Kokmeeuwen de

randen van het ven als broedterrein ge-

bruiken met als gevolg beschadiging en

verdwijnen van de daar aanwezige vege-
tatie en het uitwijken van andere al-

daar' broedende vogelsoorten.

De vraag is: moet de kolonie verdwijnen
of kan deze zo worden ingeperkt, dat de

nadelige gevolgen' tot een minimum wor-

den teruggebracht.
In het rapport wordt deze vraag van

verschillende zijden belicht. De con-

clusie luidde dat door het verdwijnen

van de kolonie een schaarse soort als,
de Geoorde Duut op den duur daar niet

meèr zal gaan broeden; dat andere soor-

ten zich zullen handhaven of misschien

zelfs uitbreiden; dat het gebied voor

excursies onaantrekkelijk wordt; dat

het water geleidelijk weer voedselarm

zal worden en dat de vegetatie zich zal

herstellen. Daarentegen zal het gevolg

van het reduceren van de kolonie zijn

dat dè Geoorde .Puut vermoedelijk zal

kunnen blijven broeden; dat het excur-

siebezoek kan worden gehandhaafd; dat

er een toename mogelijk is van broeden-

de steltlopers; dat do watersituatie

zich voor een groot deel zal herstellen

en dat planten van voodselarme milieus

zich zullen herstellen of vestigen.

Aangedrongen werd, alvorens tot ingrij-

pende maatregelen over te gaan, contact

op te nemen met het Rijksinstituut

voor Natuurbeheer en advies te vragen

van zowel botanici, hyörobiologen als

van ornithologen Ook zou bet aanbeve-

ling verdienen een onderzoek te laten

instellen naar de zo belangrijke factor

als de voedselsituatie van het ven. Het

verheugt ons dat de rentmeester van de

stichting "Het Gooisch Natuurreservaat"

op onze suggesties is ingegaan en nader

advies heeft gevraagd van het Staats-

bosbeheer. Pit heeft op zijn beurt ken-

nelijk het R.I.N, benaderd, want bij
brief van 5 juli 1972 deelde de plv,

consulent bij het Staatsbosbeheer voor

het natuurbehoud ons mede dat het rap-

port aan het R.I.N. was voorgelegd, dat

terzake het volgende berichtte;

"De maatregelen, zoals voorgesteld in

het rapport 'Kokmeeuwperikelen in het

Hilversums Wasmeer" zijn ons inziens

zeker aan te bevelen. Wij verwachten

inderdaad een gedeeltelijk herstel van

de oorspronkelijke levensgemeenschap,

terwijl de avifauna er wel bij zal va-

ren en de recreatieve betekenis van het

reservaat niet verloren zal gaan,

De uitvoering van de plannen zal overi-

gens niet eenvoudig zijn. Het is nood-

zakelijk de broedgelegenheid bij de

Knuppelbrug te herstellen, omdat de

resterende 500 paar anders uit bota-

nisch, ornithologisch en recreatief

oogpunt op de verkeerde plaats blijven

zitten. Indien wij daartoe in de gele-

genheid zijn, willen wij het herstel

van de levensgemeenschap door middel

van een onderzoek volgen. Hierbij den-

ken wij onder andere aan het maken van

een nieuwe vegetatiekaart, doch we on-

dersteunen eveneens het voorstel, de

voedselsituatie te laten onderzoeken.

Misschien zal blijken, dat de reduce-

ring tot 500 paar niet voldoende is;

een en ander moet over enkele jaren

nog eens bekeken worden,"

Met belangstelling wachten wij nu af tot

welke maatregelen de leiding van de stich-

ting zal overgaan. Wij ontveinzen ons niet

dat een en ander niet eenvoudig is, maar

achten het van groot belang dat getracht
wordt een beperking van de kolonie te be-

werkstelligen, zodat het Hilversums

Een opmerking in het jaarverslag over

1971 van de rentmeester van de stich-

ting “Het Gooisch Natuurreservaat” over

de nadelige gevolgen van de zich steeds

uitbreidende kokmeeuwenkolonie in het

Hilversums Wasmeer was voor de vogel-

werkgroep aanleiding een studie te la-

ten verrichten inzake de verschillende

aspecten rond deze kolonie.

Het resultaat hiervan, samengebracht in

een rapport van de hand van D.A.Jonkers

werd als bijdrage in de discussie toe-

gezonden aan het G.N.R.
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Wasmeer zijn aantrekkelijkheid dn uit

vogelkundig dn uit botanisch oogpunt

blijft behouden.

Het bestuur.


