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Naardereng

Geinventariseerd door:

Verslag:

J, Klein, Zvaardemakerstraat 12 in Bussum, tel, 02159-13389.

Terreinbeschrijving:

a. ligging:

Het geïnventariseerde gebied omvat een gedeelte van de z.g.n, Naarder-

eng, gelegen in de gemeente Naarden en voorkomend op de topografische
kaart nr

a
26 G (Huizen).

Het wordt begrens door;

in het noorden; de kust van het Gooimeer;
in het oosten: de gemeentegrens tussen Naarden en Huizen;
in het zuiden; de autoweg Bestevaer tot aan de Zeeweg en van-

daar de denkbeeldige lijn naar de Driftweg ter

hoogte van huisnummer 87;
in het westen; de Oud Naarderweg tot aan de parkeerplaats Nim-

merdor, vervolgens de ten zuid- en noordoosten

van deze parkeerplaats lopende wegen en vandaar

de weg naar het IJselmeerpaviljoen Oud-Naarden.

b. oppervlakte: circa 80 ha.

c. eigendom en beheer:

Het gebied is voor een groot gedeelte in eigendom en beheer bij de Stich-

ting Gooisch Natuurreservaat,

In het noorden ligt een kampeerterrein ter grootte van + 4->5 ha, van de

Nederlandse Touristen Kampeer Club,

Gedeelten van het terrein zijn eigendom van de gemeente Naarden en Huizen

en var. particulieren.

d. gebruik:

Voorzover het terrein eigendom is van de Stichting Gooisch Natuurreser-

vaat is het, op enkele percelen bouwland na, bebost met hoofdzatelijk in

1945 docrgegroeid eikenhakhout en in 1948 en 1959 aangeplante grove den.

Verder bevinden zich aldaar aanplantingen van berken uit de jaren 1945,

1963 en 1964? Oostenrijkse den uit 1948, 1958 en 1960 en Douglasspar uit

1963 ( ten zuidwesten van de Oud Naarderweg ),
Het bouwland wordt gebruikt voor de verbouw van rogge en aardappelen.
Voorts worden Fijnsparren geteeld (kerstboomcultures), waarvan de aan-

plant uit verschillende jaren dateert.

Ten noorden van het rijwielpad langs de Gooimeerkust bevindt zich een

natuurlijke oevervegetatie van grasland, riet, wilgen en ruige onderbe-

groeilng*
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e. planologische bestemming:

Het noordelijk gedeelte, in het zuiden ruwweg begrensd door een lijn, lo-

pende langs de bebossing ten zuiden van de Eukenberg, de zuidpunt van het

kampeerterrein en vandaar in oosoelijke richting naar de grens tussen de

gemeenten Naarden en Huizen, valt onder het Bestemmingsplan Valkeveen,

vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Naarden d.d, 21 mei

1962, goedgekeurd bij besluit van Ged» Staten van 6 augustus 1963, nr.

137« In dit bestemmingsplan wordt aan dit terrein de bestemming "Bos en

heide" gegeven»

Het ten zuiden van bovenomschreven lijn gelegen geueexte valt in het Uit-

breidingsplan in hoofdzaken, vastgesteld bij besluit van de raad van de

gemeente Naarden d,d, 22 september 1958, goedgekeurd bij besluit van Ged,

Staten van 21 oktober 1959, nr, 399. In dit uitbreidingsplan luidt de be-

stemming van het gebied: "Agrarische doeleinden".

Methode:

Het terrein is geïnventariseerd volgens de z»g„nß territoriumbepalings-

methode.

Hiertoe werd in de periode van 10 maart t/m 8 juni 1973 het gehele ge-

bied nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van broedvogels.

De inventarisaties hadden plaats op:

10 maart van 6.30 - 11.30 uur;

17
~ ~

6.30 - 10,30

24 ft f>
6.45 ~ 11.00 ,

28
~ ~13.30 - 17.15

31
~ ~

5.45 - 10,45

15 april
~

6.00 - 11,45

23 ~ ~
5.45 - 10,45

30 april van 5.15 - 10,4.5 uur ;

6 mei
~ 5.15 - 10,4-5 ~ ;

13 ~ ~
5.00 - 10,4-5

~ ;

27
~ ~

4.30 - 10.15
„ ;

2 juni
~

4*15 - 7.15
~ ;

8
/f ff

3.4-5 - 9.30 }

Bij elke inventarisatie werd een ander vertrekpunt gekozen, waardoor werd

bereikt dat vooral soorten, die in de vroege ochtenduren optimaal plegen
te zingen, zo betrouwbaar mogelijk werden geteld.
Bovendien werd op een aantal andere dagen en uren nog een kort bezoek aan

het gebied gebracht.

Het gebied ten noorden van het rijwielpad langs de Gooimeerkust werd

slechts in zoverre in de inventarisatie betrokken dat alleen de vogels
werden genoteerd, die vanaf het rijwielpad konden worden waargenomen.

Om de telling met betrekking tot de Naardereng zo zuiver mogelijk te

houden, zijn deze waarnemingen in de hierna volgende broedvogellijst af-

zonderlijk vermeld.

Daar de inventarisatie van de kuststrook niet intensief is geschied, mo-

gen de vermelde gegevens niet als volledig worden beschouwd.

Het verdient aanbeveling deze aan te vullen met gegevens voortvloeiende

uit de inventarisaties van de Gooimeerkust.


