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Ons aller inzet wordt gevraagd...

A.J» Beintema nam hoofdstuk 4 "Vogels van het Maardermeer" voor zijn

rekening en gaat onder andere wat dieper in op het voorkomen van de

Lepelaars, Aalscholvers, reigers, Krooneenden en Baardmannetjes in dit

voor Europa unieke gebied.

J,G,de-Zeeuw behandelt "De invloed van de recreatie op de broedvogelpopu-

latie van de Kortenhoefse-Plassen". Achtereenvrv. komen speciale stu-

dies van het Naardermeer, het gebied nond Kortenhoef en het Wijde Blik, de

Ankeveense Plassen, Botshol en de Virikeveense Plassen aan de orde.

De stofomslagen van de boeken worden steeds mooier en is van dit boek

zelfs aan beide zijden benut. Op de voorzijde siert een Lepelaar op het

nest met twee jongen van Fred.P.Hazelhoff. Zonder meer een prachtige om-

slagfoto, maar wij zouden nestfoto's liever wat minder aandacht willen

geven.

Het is niet het eerste hoek waar de Lepelaar in de afgelopen jaren als

'paradepaardje' op de omslag van een hoek werd gebruikt, We zijn ons af

gaan vragen of deze, en andere soorten zoals Aalscholvers en Purperreigers
wel de meest nodige bescherming genieten die zy verdienen, De vraag wordt

momenteel vaak gesteld of de waarde van het Naardermeer wel hoog genoeg

wordt geschat...

Op 22 april 1976 werden wij opgeschrikt door het bericht dat er brand in het

Naardermeer was. Gelukkig werden de kolonies van Lepelaars en Aalscholvers

niet direct bedreigd. Lat betekende een herademing, maar tegelijkertijd
werden wij met onze neus op de feiten gedrukt. Het had toch maar één haar

gescheeld of we waren één der grootste en beroemdste kolonies in West-

Europa kwijt geweest. En we vroegen ,ons af of we dan toch nog té noncha-

lant omspringen met een dergelijk kostbaar nationaal, ja internationaal,

onvervangbaar bezit. Wij dachten dat deze brand door een zeer toevallige

samenloop van omstandigheden was veroorzaakt. Le afgelopen maanden blijkt

echter de brandweer al zeker vier maal uitgerukt te zijn voor een bermbrand

langs de spoorbaan en veroorzaakt door treinen. En nu ontstond er 15 mei

wederom een brand, waarbij het overslaan van het vuur naar de kolonies van

Lepelaars en Aalscholvers ten tweede male'dreigde. -
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Circa 40 leden

van het IVN die langs de spoorbaan een brandvrije zone aan het maken waren

konden nog op tijd alarm slaan. Een kleine kolonie Blauwe Reigers zou enige

schade geleden hebben. Zo‘n zeldzaamheid blijkt dat nu dus ook al niet te

zijn dat het langs de spoorbaan door het Naardermeer brandt. Niet alleen

brand, maar ook een sterke rookontwikkeling in de richting van de kolonies

zou verstoring in.de hand kunnen werken en rampzalige gevolgen kunnen heb-

ben. , .
i

In het totaal spreekt men nu ovör tientallen verbrande hectares op het

Naardermeer en wij maken ons ernstig zorgen over het feit of wij het aa.n de

toevalligheid moeten overlaten dat onze kolonies met de grotere vogelsoorten

in het Naardermcer voldoende bescherming en veiligheid genieten.

Ook het dagblad 'De Gooi- en Eemlander* uitte haar ernstige bezorgdheid in

haar nummer van 19 mei 1976. Er zou een soort rampenplan moeten worden

georganiseerd. Men zou bootjes klaar moeten hebben liggen om niet alleen

het vuur te lijf te kunnen gaan, maar om tevens een'beschermende haag rond

In de noordoosthoek van de randstad Holland bevindt zich een uniek

stuk natuur dat direct in het werkgebied van onze vogelwerkgroep ligt.

Het zijn de Noordelijke Vechtplassen waarover kortgeleden een boek is ver-

schenen dat uitgegeven wordt door de Commissie voor de Vecht en het

Oostelijk en Westelijk Plassengebied. Vanzelfsprekend dat ook de betekenis

van de planten- en dierenwereld ruimschoots wordt behandeld.
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de kolonies te kunnen trekken van boten die van daaruit het vuur

tegemoet kunnen treden.

Het mag niet van toevalligheid afhangen dat we onze vogelkolonies

van het Naardermeer zouden kunnen behouden.

Zo zijn er in ons land talloze andere situaties en toestanden wat

betreft natuur- en vogelbescherming, waarover wij ons afvragen of deze

wel voldoende naar waarde worden beoordeeld.

Zijn wij ons wel terdege bewust wat er zoal in onze natuur- en vogelbe-

schermingsorganisaties afspeelt?

Er zijn veel onderwerpen waar we ons mee bezig moeten houden, waar we

warm voor lopen en waar we terdege voor moeten oppassen. Er wordt té

vaak met de meest waardevolle bezittingen gemarchandeerd op een wyze

die wij niet kunnen tolereren.

Zo zullen wij ook de bescherming van de vogels zo goed mogelijk trachten

door te voeren zonder ons van de wijs te laten brengen of ons op zijwe-

gen te begeven.

Daarom is het ook zo belangrijk dat we met de broedvogelinventarisaties

in onze werkgebieden doorgaan en daarom is het ook zo prettig dat

een groot aantal leden zich hebben ingezet voor onze grote inventari-

satie-actie in het moerasgebied ’t Hol te Kortenhoef.

Wij zullen ons sterk moeten blijven inzetten voor, in de eerste plaats,

oze eigen omgeving omdat wij hier vooreerst tot de beste resultaten

kunnen komen.

Jaap Taapken

p.s. Het boek 'De Noordelyke Vechtplassen' 400 pagina's, waarvan er

60 met foto's, kaarten, grafieken en andere illustraties kost

ƒ 30» — (voor leden van Natuurmonumenten ƒ 24» —).


