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Het Spanderswoud, park of natuurgebied?

Betreft; onderhoud Spanderswoud

Aan de gemeenteraad van Hilversum

Raadhuis

■ Hilversum

Hilversuia, 6 april 1977
Geachte dames en heren,

Het bestuur en de leden van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken

zijn diep geschokt door het kappen van beuken in het Spanderswoud,

Wij betreuren het ten zeerste dat er ondanks de gedane toezeggingen

van gemeentelijke zijde, de bosbouwkundige werkzaamheden te stoppen, er kort-

geleden toch een overhaast begin gemaakt is'met het vellen van een groot

aantal onvervangbare en beslist nog niet nutteloze beuken.

Opnieuw vragen wij ons af wanneer het gemeentebestuur nu eens werke-

lyk naar de natuurbeschermers gaat luisteren en met hen wil overleggen.
En wanneer er dan overleg gepleegd kan worden is het toch dringend gewenst
dat dit overleg plaats heeft vóórdat de betreffende werkzaamheden uitgevoerd

zijn. Slechts dan kan er eerst sprake zijn van echt overleg.

De Vogelwerkgroep het Gooi e.o. vraagt zich nu in de eerste plaats

af welke de beweegredenen van de gemeente Hilversum kunnen zijn geweest

om ondanks de gedane beloften toch een begin te maken met het vernietigen

van weer een stukje van onze Gooise natuur.

In de tweede plaats willen wij een beroep doen op U, raadsleden,
deze zaak grondig te onderzoeken, aangezien U toch tot taak heeft de

bevolking van Hilversum te vertegenwoordigen en zoals U stellig zult weten

een zeer groot deel van deze bevolking erg begaan is met het wel en wee

van het Spanderswoud.
Vertrouwend op Uw medewerking in deze,

Naraens de Vogelwerkgroep het Gooi e.0,,

Hoogachtend, J. Harder

J. Harder

Meteorenstraat 45

Hilversum

In afschrift aan;

Leefmilieu het Gooi

Contactraad voor de Natuurbescherming' I tGooi

Dagblad de en Eemlander

Zeals we allemaal in de krant hebben kunnen lezen en zelf in het Spanders-

woud konden aanschouwen heeft de gemeente Hilversum gemeend een aantal nog

waardevolle beuken te moeten kappen.

Een en ander was voor het VWG-bestuur aanleiding om onderstaande brief aan

de gemeenteraad te sturen.


