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Hondenaanlijngebod in het Gooisch Natuurreservaat

Protesten kwamen er echter ook. Met name de Kynologenclub Gooi- en Eem-

land keerde zich heftig tegen de uitbreidingsplannen. Zij wist zich boven-

dien. gesteund door enekele honderden handtekeningen.

Gevolg; de zaak werd voorlopig uitgesteld.

Voor- en tegenstanders hebben echter gezien dat het beter is gezamenlijk

rond de tafel te gaan zitten.

Kort voor de hoorzitting over het hondenaanlijngebod werd een gezamenlijk

voorstel aan net GNR gestuurd. Resultaat van dit gezamenlijke voorstel

is dat het GfiE zal onderzoeken of zij dit als basisvoorstel kon gaan

hanteren.

Re letterlyke tekst volgt hieronders

Rekening houdende met eikaars belangen hebben ondergetekenden naar aan-

leiding van de vóórvergadering d.d. 24 novemberj.l, in de Oosterkerk te

Hilversum, in verband met het aanlijngebod, gemeend voor de hoorzitting

op 30 nove,ber a.s. het volgende globale voorstel vaar voren te moeten

brengen.

1, Algehele afsluiting (dus voor alle publiek) van een gedeelte van de

Wastarheide en Bussumerheide, ten behoeve van de fauna en in het

bijzonder van de Korhoender en de Wulp gedurende het hele jaar. Het

omliggende gebied zou dan voor een ieder toegankelijk kunnen blijven

op de aan te geven paden.

2. Voor wat betreft de andere gebieden het honden-aanlijngebod in de oude

vorm te handhaven. Het is noodzakelijk, dat terreingedeelten, waar

Wulp, Bergeend en Houtsnip broeden gedurende de periode van 15-3

tot 15-7 een aanlijngebod moet gelden. Voor wat betreft het domicilie

van het Ree zal dit gebod het gehele jaar van kracht moeten zijn. Niet

in aanmerking komende gebieden moeten daarentegen blijven of openge-

steld worden.

3. Voor alle voerhet publiek vrij toegankelijke terreinen geldt, dat de

mensen op de aangegeven paden moeten blijven en de honden los mogen.

4. Om zo snel mogelijk tot een goed effect te kunnen komen, stellen

wij voor bovenstaande voorstellen vóór het broedseizoen 1977 te

verwezenlijken.

Voor verdere uitwerkong van de plannen zijn wij bereid dit in nauwe samen-

werking met Uw Stichting te doen, daar wij dit inderwerp reeds langer ~in

studie hebben genomen.

Aangezien wij deze brief zeer waardevol vinden, hebben wij deze brief aan de

pers en aan alle belanghebbenden verzonden.

Inmiddels tekenen wij met de meeste hoogachting,

W. Knoppers, voorz. K.C. Gooi- en kernland; J.M. Schmal-Teunissen, secr. K.C.

Göói- en kernland; J. Taapken> controleur vogelwet en natuurbescherming;

M. Frederikso, Kerngroep MfTieu Defensie Naarden-Bussum; J, Harder,

voorz. vogeiwerkgroep 't Gooi en omstreken; P. v.d. Poel, vice-voorz.

Vogelwerkgroep 't Gooi e.0.; D. Visser, Leefmilieu 1 t Gooi.

Zoals een ieder zal weten is eind 1974 door de Stichting het Gooisch

Natuurreservaat een voorstel gedaan tot uitbreiding van het huidige

aanlijngebod voor honden.

Dit voorstel werd in het algemeen door de "milieugroeperingen" positief

ontvangen. Ook onze Vogelwerkgroep betuigde haar instemming.


