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Rijksinstituut voor natuurbeheer

Kasteel Broekhuizen,

Leersum

De Stichting het Gooisch Natuurreservaat

Koninginneweg 'J

Hilversum

Onderwerp! korhoenderrustgebied

Leersum, 20 juli 1977

Overleg met de heren Weyland en Jonkers leverde de volgende overwegingen op.

Het is vex'wonderlijk, dat ondanks alle drukte zich nog Korhoenders in het

Gooi hebben kunnen handhaven. Dit zou erop kunnen wijzen dat de leef- en

voedselomstandigheden er betrekkelijk gunstig zyn en dat deze gunstige
situatie als het ware de verliezen door onrust en verstoring enigszins

compenseert. De situatie in het Gooi is mede gunstig door de klein-

schaligheid.

Hoewel er wel vermoedens en aanwijzingen zijn dat de combinatie van recreatie

en honden nadelig is voor de korhoenderstand, is dat tot nu toe (nog) niet

wetenschappelijk bewezen. Indien in het Gooi de verstoring regulerend zou

zijn, dan zou na de instelling c.q,. vergroting van een rustgebied de

korrenstand moeten stijgen.

Een dergelijke maatregel is op zichzelf altijd gunstig. Er zijn nog geen geval-
len bekend waarbij de recreatie gunstig is voor bodembroeders.

In prihcipe staan wij derhalve positief ten opzichte van meer rust, waarbij

aangetekend moet worden, dat er geeij overdreven verwachtingen gekoesterd

mogen worden; een echt spectaculaire stijging van het aantal Korhoenders

in het Gooi is niet te verwachten wanneer de oorzaak van de lage stand

niet alleen in de verontrusting is gelegen.

Een instelling van een korhoenderrustgebied van 4 ha. is uiteraard weinig

doelmatig. Ook dient vast te staan, dat het voorgestelde, vergrote, gebied

inderdaad het belangrijkste broed- en fourageergebied is. Dit dient aller-

eerst vastgesteld te worden. Aantrekkelijk is met betrekking tot het huidige

plan, dat, nu het militaire oefenterrein dreigt te worden opengesteld (en
daardoor zijn natuurwetenschappelijke waarde bedreigd ziet), dit terrein

"geluidl.oos" bij het rustgebied getrokken kan worden, voordat het publiek

gewend is het te mogen betreden.

Ik moge u derhalve in overweging geven om een verzoek tot de directie van

het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te richten, dat besloten wordt, door

of onder leiding van het R.I.N, een onderzoek te doen verrichten met

het oogmerk om locatie, grootte en effectiviteit van een korhoenderreser-

vaat in het Gooi vast te stellen.

Bij deze kom ik terug op hetgeen besproken werd tijdens de bijeenkomst op

"Broekhuizen" dd. 16.6. j.l.
Naast de kwestie "loslopende honden" kwamen daarbij ook enige aspecten van

de plannen ten aanzien van een eventueel in te stellen Korhoenderrustge-
bied ter sprake.
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Dit verzoek kan gepaard gaan, of gevolgd worden door een reservering

uwerzijds van een geselecteerd terrein met een minimumgrootte van 100 ha,
waarvan ten spoedigste (en dit kan waarschijnlijk reeds door uw personeel

gebeuren) de uitgangssituatie wordt vastgelegd.

Voor nader overleg ter zake houd ik mij gaarne bereid.
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