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Jaarverslag 1973 van de subgroep Zuidelijk Flevoland

Vergaderingen:

Tellingen: De tellingen langs de Zuiddijk van de polder worden dit

jaar éénmaal in de 14 du.gon uitgelee' d.

De publicatie van de telgegevens, die in een reeks van

jaren werden verzameld, en die in één of meerdere versla-

gen in Limosa zouden worden geplaatst, kon' . door tech-

nische en financiële moeilijkheden dit jaar nog niet

plaats vinden. Naar een oplossing voor dit probleem wordt

nog steeds gezocht.

Gooikust

tellingen:

Met het tellen langs de Gooimeerkust aan de Gooise kant

werd dit jaar een oegin gemaakt. Nadat deze gegevens met

die van de Zuiddijk zijn gecombineerd zal kunnen worden

vastgesteld of deze tellingen, zoals ze nu worden uitge-

voerd, nuttig zijn geweest voor de inventarisatie van het

Gooimeer.

Almere:
Gebleken is dat er bij het opstellen van de bestemmings-

plannen in de polder Zuidelijk Flevoland aanmerkelijk meer

aandacht wordt besteed aan het behoud van bestaande natuur-

gebieden in de polder en zal men zorgen voor een overgang

van de stadskernen van Almere naar dbze natuurgebieden,
In het algemeen kan worden vastgesteld dat mede door de

door onze groep uitgeoefende druk, de inzichten bij de be-

heersinstanties van de polder duidelijk aan het veranderen

zijn. Onze werkgroep zal bij het ondernemen van eventuele

verdere akties met deze gewijzigde inzichten dan ook reke-

ning houden.

Zanddijk: In verband met het tot 'natuurreservaat’ verklaren van de

Zanddijk zijn ter bevoegden plaatse vragen gesteld ever

doeltreffende afsluiting, kontrole bij overtredingen en

het verstrekken van vergunningen aan onze leden voor het

doen van waarnemingen»

Leden: Het aantal leden van de subgroep (15) is door de Gooikust-

tellingen uitgebreid. Een lid is, door permanente afwezig-
heid. tijdens de vergaderingen, afgevoerd.

Bestuur: Tijdens de laatste bijeenkomst werd door de heren Blonet

en Kok de wens te kennen gegeven hun funkties van resp.

voorzitter en "technisch" secretaris te willen neerleggen.
Voor hen in de plaats werden de heer Koel als voorzitter

en Mevr, ‘A,C, Hartlief als secretaresse gekozen.

J. Koel

Er werd dit jaar 5 maal vergaderd, n.l. op 10-1, 27-3,

15-5, 9-10, en 11-12. Het geplande schema “een bijeen-

komst om de 2 maanden” bleek in verband met de vacantie-

spreiding niet haalbaar.


