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Bestuursmededelingen

— Binnen het bestuur is momenteel een discussie gaande over het eventueel

in de toekomst invoeren van een computer binnen de VWG. Voordelen zijn er

genoeg (administratie, opslag waarnemingen-archief), nadelen echter ook

(bijv. hoge aanschafkosten, specialistische bediening). Een commissie is

ondertussen benoemd en zal het verder uitpluizen.

— We deden de aanbeveling om het Eemmeer op de nederlandse lijst van Wetlands

te zetten, nu het gebied de laatste jaren aanmer! "'lijk in waarde gestegen is

voor de vogels.

—
Een grote Gierzwaluwkolonie te Hilversum (Langestraat 50-50a) wordt bedreigd
omdat het pand gerenoveerd wordt. De aannemer kreeg een verzoek van ons om

de broedgelegenheid onder de dakpannen te ontzien.

— Goed nieuws uit het Warandapark. De Verlengde Bergweg die als bouwweg destijds
was aangelegd en dwars door dit waardevolle gebied loopt, verdwijnt misschien

alsnog. De weg zou middels de Wegenwet automatisch openbaar worden na 10 jaar.
De Vereniging Behoud Dorpskarakter Blaricum wist dit middels een proces te

voorkomen, zodat de gemeente de bestemming van de weg nu behoorlijk zal

moeten regelen. Overigens is het VGN deze zomer met het beheer van dit

gebied begonnen, hetgeen hard nodig was.

Nieuwe leden : R.de Beer, 't Paadje 31, 1251 RH Laren tel.02153-86072

R.Lammers, Meteorenstraat 33, 1223 EP Hilversum tel.035-853361

W.Verkuylen, Montgmmerrylaan 236, 2625 PV Delft(was huis-

genootlid L.Jansen)

per 1-1-1985 H.Schaap, Bijenschans 25, Bussum, tel.02159-19306

mw.AC van Zanten-de Bruin, Meteorenstraat 111, 1223 ES H'sum

Opgezegd : mw.R.Huygen-blomjons, Amsterdam. F.Tebra, Almere-Haven

per 1-1-1985 A.J.Spoor, Hilversum. W.Kuckartz, Amsterdam.

R.Kraefft, Eemnes. mw M.Spruijtenburg-Huizinga, Bussum

mw L.B.de Winter, Hilversum. W.J.Mol, Kortenhoef

D.Visser, Groesbeek. W.A.Stroo

Overleden ; Emmering, Amsterdam

Adreswijzigingen : E.de Leeuwin, Egelantiersgracht 510, 1015 RR Amsterdam

N.H.Benninga, Bosuillaan 113, 3722 XH Bilthoven

J.K.Nijhof, Laan van Nifterlake 43, 3612 BM Tienhoven

mw.A.Bernard, Liebergerweg 730, Hilversum

N.Harmans, Westkade 417, 1273 RP Huizen

B.van Poelgeest, Binnenhof 517, 1412 LH Naarden

Mr.P.H.Fuchs, 32 Rue du Buisson Richard, 78600, Le Mesil

Le Roi, Frankrijk.

Mutatie : S.F.Musschenbroek, moet zijn mw.Musschenbroek

-- De discussie die de VWG met Natuurmonumenten voerde is voortgezet, nu onze

brief hierover onbevredigend is beantwoord. (zie vorige Korhaan)

-- De gemeente Naarden is van plan om volgend jaar te beginnen met het

uitbaggeren van al haar vestinggrachten. We verzochten de gemeente om de

fraaie rietkragen hierbij te laten staan, hetgeen zal geschieden. Voor het

veilig (tijdelijk) opslaan van het gedeeltelijk verontreinigde slib zal een

geschikte plaats gevonden worden. Bovendien zal de gemeente een ecoloog
dienen te raadplegen.


