
108

Bestuursmededelingen

De oorspronkelijke bestemming van het park was natuur/rekreatie. Bij

de uitwerking van het plan heeft echter rekreatie duidelijk voorrang

en is fyet gebied van alle kanten ontsloten. , vc, •, '

Voorstel van de subgroep is: Als het park van één zijde bereikbaar

is, ontstaat vanzelf een zekere zonering wat betreft het gebruik

van het gebied. (Het deel, het verst van de parkeerplaats gelegen,

zal slechts incidenteel bezocht worden).

Ook is bezwaar gemaakt tegen plaatsing van windturbines in het

zuidelijk deel van het park.

- Subsidie: Gemeente Hilversum heeft ons een bijdrage van f 2150,-

toegezegd

- Subgroep Z-Flevoland, die de naam enige tijd geleden veranderde in

Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland, heeft bij de RIJP bezwaar aan-

getekend tegen het bestemmingsplan Kromslootpark (over de Hollandse

brug rechts).
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Uit ringonderzoek en vogeltellingen blijkt, dat door de waterbarrière

van het Gooimeer in het Kromslootpark gestuwde vogeltrek is.

Voorgesteld wordt de turbines in het open landbowgebied te plaatsen

bij voorbeeld bij een hoogspanningsleidening (bundeling infrastruk-

turen).

- Van Natuurmonumenten ontvingen we het verzoek mee te werken aan

broedvogelinventarisaties in de terreinen van de vereniging. Met

deze gegevens kunnen de huidige beheersmaatregelen worden

geevalueerd en mogelijk worden veranderingen aangebracht.

Hoewel het nut en de noodzaak van dergelijke inventarisaties niet

bestreden wordt, is het bestuur van mening dat binnen ons werk-

terrein nog veel gebieden liggen, welke bij het vaststellen van onze

plannen hogere prioriteit hebben. We denken hierbij aan gebieden,

die bedreigd worden door agrarische en stedelijke plannen en waar

vaak weinig natuurwetenschappelijke gegevens van bekend zijn.

Deze gebieden moeten nog worden veilig gesteld, terwijl de gebieden

van Natuurmonumenten al een zekere bescherming genieten.

- Van het GNR ontvingen wij "de Concept Beheersnota 1982-1987 van

terreinen van het Goois Natuur Reservaat".

De VWG is gevraagd commentaar op deze conceptnota te leveren.

Indien u ook geïnteresseerd bent in deze materie dan kunt u kontakt

opnemen met Rob Molenbeek tel: 035-62641
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