
Afscheid van een jaar

Zelfs uit het Gooi kwam goed nieuws.
Zo werd o.n. besloten de Grensweg
niet aan te leggen. Onze eigen Vo-

gelwerkgroep behaalde een sucees

door de KRO een voet dwars te zet-

ten, zodat deze niet in het Spanders-
woud zal gaan bouwen, maar uit zal

moeten wijken naar een ander gebied.
Minder plezierige berichten konden

v/e in 1972 ook vernemen. Rijksweg 27
werd voor het verkeer opengesteld en

eiste al spoedig zijn eerste Gooise
dierenlevens op. De gemeente Hilver-
sum kreeg nog net op het eind van

1972 toestemming om de Hilversumse
Meent bouwrijp te maken en zoals U

krant hebt kunnen vernemen
is daar al een begin mee gemaakt.

Och ik zou nog wel een tijdje-door
kunnen gaan met het opsommen van al-
le prettige en onprettige zaken, die

in het afgelopen jaar hebben plaats

gevonden, maar het heeft geen zin

om hier zo lang terug te blikken

terwijl er weer een kersvers jaar

voor ons ligt. Een jaar, dat ook

weer heel wat problemen met zich

mee zal brengen. De gasboringen in

het Waddengebied, de toenemende re-

creatiedruk op de natuurgebieden,
de milieuvervuiling, de uitbreiding
van de steden en'de dorpen, het

groeiende wagenpark; er is zo veel.

Er is zo veel dat onze laatste res-

ten natuur bedreigd. Laten we er in

1973 het beste van maken. Als ieder

zich volledig wil inzetten om de

natuur te behouden en te beschermen

dan moet het kunnen.

Rest mij nog U een heel voorspoedig
1973-toe te wensen, een jaar waar

we straks met veel genoegen op kun-

nen terugzien.

KI.

Nog maar kort geleden hamen we af-

scheid van 1972. Het was een jaar,
waarin veel is gebeurd, maar waarin

ook veel niet is gebeurd. Verheu-

gend nieuws kwam uit België, waar

de vogelvangst aan banden werd ge-

legd. Het zal nog wel enige tijd
duren voordat de vangst geheel is

gestopt, maar de eerste stap is ge-
zet. En nu maar hopen dat andere

landen, zoals Italië snel het voor-

beeld van België zullen volgen.
Ook uit eigen land kwamen gunstige
berichten. Natuurmonumenten kreeg
het geld bijeen voor het Deelerwoud

en kocht o.a. het Zwanenwater. De

Leidse Baan, de geprojecteerde au-

toweg tussen Leiden en Den Haag, is

voorlopig van de baan. (Deze weg was

dwars door een prachtig duingebied
geprojecteerd!). De weg tussen Al-

melo en Delden door het natuurge-
bied Twickel zal niet worden aange-

legd. De provincie Drente kreeg er

een beschermd natuurgebied bij van

maar liefst 3000 ha.: het beekdal

van de Drentse Aa, een initiatief

van de provinciale overheid. Een

voorbeeld voor de andere provincies.
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