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Voorstel tot uitbreiding van het Honden-aanlijngebod

Onze Vogeluerkgroep kreeg hierover een schrijven van de rentmeester van

het Gooisch Natuurreservaat, de heer ing, Dhont, Wij werden uitgenodigd
onze mening naar voren te brengen t.a.v, de voorgestelde plannen.

Na enig onderling overleg bleek dat het bestuur zich in z'n geheel acht-

er de voorgestelde maatregelen van het G.N.R, kon stellen.

Het bestuur is van mening dat de maatregelen een betere bescherming zul-

len geven aan de broedvogels, van met name onze heidevelden, zoals Veld-

leeuweriken, Boompiepers, Patrijzen, Korhoenders on Wulpen,
Wel ziet het bestuur enige technische moeilijkheden. De maatregelen zul-

len namelijk alleen dan effect sorteren als de controle erop aanzienlijk

uitgebreid wordt. Het aanlijngebod werd in het verleden nogal eens gene-

geerd 1 Het G.N.R, zou er dus goed aan doen om naast de uitvoering van de

nieuwe maatregelen ook het toezicht in haar gebied uit te breiden.

Bij de uitvoering van de plannen behoort volgens de V.W.G. tevens een

goede voorlichting aan het publiek.

Tot 15 januari 1976 kon een ieder reageren op de G.N.R,-plannen. Wij ho-

pen dat de aangekondlgde maatregelen nog in 1976 van kracht zullen worden.

Namens het bestuur,

J. Harder voorzitter

Zoals u reeds uit de plaatselijke dagbladen hebt kunnen vernemen, heeft

het bestuur van de Stichting "Het Gooisch Natuurreservaat" voorgesteld

het aanlijngebod voor honden uit te breiden.

Uiteraard geldt dit voorstel alleen voor de terreinen van het G.N.R..

De afgelopen jaren was er reeds een gebodsbepaling van kracht voor een

aantal heide- en bosgebieden. Zoals bekend werd het aldaar hondenbezit-

ters verboden, tijdens de periode van 15 maart-15 juli, hun hond los te

laten lopen. De nieuwe G.N.R. voorstellen beogen een uitbreiding van de-

ze terreinen. Bovendien wordt voorgesteld het honden-aanlijngebod voor-

taan het gehele jaar van kracht te laten zijn in de bosgebieden rond het

Hilversums Wasneer, Dassenbos, Snitshuizerbos, Hengstenberg en Bosberg.


