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Het Laegieskamp

HET LAEGIESKAMP

Geacht bestuur,
Met verwijzing naar onze brieven d.d.

23 februari j.l. nr. Ha/A 3259.3 en 19
maart 1973, nr, Ha/A 3383.2 delen wij U

het volgende mede.

Aangezien het Laegieskamp vanuit na-

tuurwetenschappelijk oogpunt van grote
waarde is, heeft dit gebied onze volle-

dige aandacht. Wij streven er dan. ook

naar de levensgemeenschappen ven het

Laegieskamp te behouden. Wij betreuren

het, dat u het gebied als oen "vergeten

natuurgebied" betitelt.

Wij hebben - in het kader van ons hier-

voor omschroven beleid - besloten tot

het doen treffen van do volgende voor-

zieningen:
1. het aanbrengen van een damwand in

het Laegieskamp. Het huidige water-

peil kan alsdan gehandhaafd blijven;
2, het verwijderen van de houten brug-

getjes in het "blauwgrasland”;
3. het construeren van een brug over de

sloot bij de hockeyvelden.
Tevens zal het publiek door middel van

een aantal aan te brengen borden er op

worden geattendeerd, dat het verboden

is:

a, aan bepaalde oevers in het Laegies-

kamp te vissen;

b, zich buiten de paden te bevinden;
c, honden los te laten lopen,
In uw rapport wordt gesuggereerd, dat

vanwege de gemeente niets wordt gedaan
om de waarden van het Laegieskamp in

stand te houden (blz, 32 en 33 van het

Laegieskamp-rapport). Wij wijzen u er

op, dat met het bestuur van de Vereni-

ging tot Behoud van Natuurmonumenten

regelmatige en goede samenwerking be-

staat omtrent het treffen van maatrege-
len ter instandhouding van het karakter

van dit gebied. Wij zijn dan ook van

mening, dat bedoelde passage in uw rap-

port achterwege had kunnen blijven.

Overigens is ons gebleken dat genoemde

vereniging bij de totstandkoming van uw

rapport niet betrokken is geweest, hoe-

wel in uw rapport het tegendeel wordt

gesuggereerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Bussum,

de secretaris, de burgemeester,
drs.A,J.Nx euwenhuizen A. Admiraal

.

In verband met de vakanties kan het be-

stuur zijn definitief standpunt ten op-

zichte van alle in deze brief genoemde

punten nog niet bepalen.

Het meende echter de bekendmaking van

deze brief in De Korhaan hierop niet te

moeten laten wachten en hoopt dat het

in het volgende nummer van ons orgaan

op deze zaak nader kan terugkomen.

Het bestuur
WILDE EEND DOODT BUIZERD.

Überlingen (Bodensee), 8 augustus 1973.

Een Wilde Eend met jongen zwom in de

Bodensee, toen een Buizerd zich op één

van haar jongen stortte. De moeder

stortte zich echter op de roofvogel zo-

dat deze het jong losliet, De Eend

hield de Buizerd zo lang onder water,

tot deze geen teken van leven meer gaf,

waarna ze opgewekt met haar voltallig

kroost wegzwom.

De zoöloog Rainer Ertel:"Dit was voor

mij een absolute sensatie. Zo ziet men

maar weer eens hoe ver öe moederzorg in

de dierenwereld gaat. De Eend in haar

zorg dacht er niet aan dat deze drie-

maal zo grote Buizerd' wel eens haar on-

dergang kon beduiden".

Bovenstaand Bericht uit het tijdschrift

"Bild Zeitung' 1 werd ons toegezonden

door ons lid, de heer J.de Jager, waar-

voor onze hartelijke dank.

Red,

Zoals reeds in de pers is gepubliceerd
heeft het gemeentebestuur van Bussum

gereageerd op het door de Vogelwerk-

groep uitgegeven rapport over het Lae-

gieskamp.
Het bestuur ontving onder dagtekening
van 29 juni 1973 het volgende schrijven.



Waar dennen roerloos bij elkander staan,

Waar konijnen dartel door de velden gaan.

Daar zal het jachtdomein

Van de machtige havik zijn.


