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Korhoenrustgebied

Het algemeen bestuur van het GNR wees ons voorstel echter van de hand, maar

beloofde wel een onderzoek te gaan doen naar zo'n "Korhoenderreservaat".

Het bestuur van uw Vogelwerkgroep heeft zich daarop, op 13 april 1977»

middels onderstaande brief, tot het Ryksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)
gericht om haar advies over onze gewenste uitbreiding van het Korhoender-

rustgebiedje te vragen.

Vogelwerkgroep het Gooi e.o.

Secr.:

Aan: Rijksinstituut voor

Natuurbeheer,

Afd. Advies en algemeen

onderzoek,

Leersum.

Onderwerp: Korhoenders

Hilversum, 13 april 1977

Geachte Heer,

u wellicht zult weten is het Gooi nog enige Korhoenders rijk. Deze

vogels bevinden zich vrijwel altijd op de Westerheide (+ 500 ha.) en Bussumer-

heide (+ 160 ha.). Deze beide terreinen‘zyh vrij toegankelyk voor wandelaars,
fietsers en ruiters.

Op de Bussumerheide mogen honden het gehele jaar door vrij rondlopen, op de

Westerheide raceten ze in de broedtijd aangelijnd zijn.
De recreatiedruk wordt door de eigenaar van het gebied, de Stichting het

Gooisch Natuurreservaat (G.N.R.), omschreven als intensief.

De (on)rust in beide gebieden wordt dus met name bepaald door boven-

genoemde factoren. Aan deze factoren moet echter nog een zeer belangrijke

ontwikkeling toegevoegd worden.

Het gehele natuurgebied is namelyk overal doorsneden door tientallen

illegale paden en paadjes. Naar onze mening is dit verschijnsel eigenlyk de

grootste bedreiging voor het gebied.

Teneinde de Korhoenders enige bescherming te geven heeft het G.N.R. in

het verleden op de Westerheide een terreintje van 4 ha* voor het publiek

afgesloten. Dit terreintje bestaat uit een voerakker en een stukje bos.

De Vogelwerkgroep het Gooi e.o. is van mening dat dit terreintje veel te

klein is om een werkelijke poging te doen de Korhoenders voldoende bescher-

ming te bieden, zodat zy zich hier ook in de toekomst kunnen handhaven.

Onze Vogelwerkgroep heeft begin 1977 een plan voorgelegd aan het bestuur van

de Stichting het Gooisch Natuurreservaat om het Korhoenderrustgebiedje op

de Westerheide te vergroten.

Volgens het bestuur van onze VWG is dit nog de enige mogelijkheid om de Kor-

hoenders ook voor de toekomst in het Gooi te kunnen behouden.
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Tezamen met andere milieugroepen is daarom aan het G.N.R. voorgesteld het

korhoenderrustgebiedje uit te breiden tot ca. 100 ha.

Deze 100 ha. zou dan niet meer vrij toegankelijk moeten zijn voor- het

publiek. Enige uitzondering hierop vormt een openbaar fiets-wandelpad dat

dwars door het gebied loopt. Mits men op dat pad blijft is dat volgens

ons op zich geen enkel bezwaar.

Op het omliggende terrein rond deze 100 ha. kunnen de toegangsbepalingen
in principe blijven zoals ze nu zijn. Bij afsluiting van 100 ha. zouden ook

andere vogelsoorten, zoals de Wulp die aldaar nog in 1 of 2 paar voor-

komt, er groot voordeel bij hebben.

De G.N.R.-reactie op ons "uitbreidingsvoorstel" was echter nogal nega-

tief. Men zag allerlei bezwaren. Als eerste van deze tegenwerpingen werd

aangevoerd dat Korhoenders aan de bedoelde 100 ha. niet genoeg zouden

hebben. Een en ander zou gebleken zijn uit onderzoekingen in Salland. Met

andere woorden het afsluiten van 100 ha. heeft geen enkel nut.

De Vogelwerkgroep liet Gooi e.o. is evenwel de mening toegedaan dat:

- onderzoekingen in Salland niet zondermeer opgaan voor de situatie el-

ders, c.q. het Gooi.

- het Gooi bestaat uit kleinschalige biotopen, waarin afsluiting van een

klein (100 ha.) korhoengebied uitstekend past.
- de Korhoenders zelf al jaren gewend zijn aan deze kleinschaligheid en zij

uiteraard ook buiten deze 100 ha. kunnen vertoeven.

- indien er op korte termijn geen betere maatregelen worden genomen het

Korhoen binnen niet al te lange tijd uit het Gooi verdwenen zal zijn.

Bovenstaande geschiedenis is voor de Vogelwerkgroep het Gooi e.o.

reden om zich tot u te wenden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u uw mening over ons voorstel

tot uitbreiding van het korhoenderrustgebied wilt geven.

Mochten er bij u nog onduidelijkheden in ons voorstel zyn, dan zijn wij

uiteraard bereid deze nader toe te lichten.

•V

In afwachting van uw reactie, dankzegging,

J. Harder, hoogachtend,

Meteorenstraat 45

Hilversum

tel. 055-52842 J. Harder

Het R.I.N. nam n.a.v. deze brief contact op met het Gooisch Natuurreservaat

en op 16 juni volgde een gesprek tussen R.I.N. en G.N.R., waarbij onze V.W.G.

helaas niet uitgenodigd werd.

Wel ontvingen wij een afschrift van een R.1.N.-brief aan het G.N.R.

Deze brief die hierna volgt is mogelijk een ho_opvol_ begin tot de realisering

van een jscht korhoenderrustgebied !

J. Harder


