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Eemland

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verzocht ons het hierna

volgende stukje in De Korhaan te willen opnemen:

- Als vogelaar gaat het gebied "Eemüand" U allemaal ter harte. U hebt dat
- ook laten merken toen een aantal jaren geleden een bedrag van bijna
- ƒ 50.000,- werd ingezameld ten behoeve van aankoop of beheer van een

- stukje reservaat in dat gebied. Tot nu toe is het bedrag wel gegroeid, maar

- nog niet besteed.

- Het lijkt ons goed de gulle gevers hiervan enige uitleg te geven.

- Natuurmonumenten wordt sinds de jaren 70 aangemerkt als de terreinbeherende
- natuurbeschermingsorganisatie, die grond ten behoeve van een weidevogel-
- reservaat in Eemland zou moeten verwerven.

- Het aankopen van gronden lukte aanvankelijk zeer moeizaam, omdat de prijzen
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- in het gebied extreem hoog waren. Ruim 30 ha kon tot 1976 verworven worden.

- Vanaf 1975 kwamen achtereenvolgens de Relatienota, de start van de Voorbe-

- reiding voor de Landinrichting Eemland, en een nieuw streekplan "Utrecht

- Oost", dat voor het provinciaal beleid inzake natuurbehoud in Eemland een

- verslechtering betekende ten opzichte van het voorgaande streekplan.

-
Dit alles deed de spanning binnen agrarisch Eemland en Provinciale Staten

- hoog oplopen, hetgeen culmineerde bij een aankoop door Natuurmonumenten

- van 2 ha landbouwgrond en resulteerde in een motie in Provinciale Staten

- om o.a. geen subsidie meer te verstrekken voor aankoop van landbouwgronden

- in dit gebied, en een dringend verzoek van de bij landinrichting betrokken

- instanties aan de natuurbescherming om zich, voordat het landinrichtings-
- plan en de exacte begrenzing van relatienotagebieden zou zijn vastgesteld,

- van aankopen in het gebied te onthouden. Teneinde de belangen van natuur

- en landschap niet nog verder te frustreren dan ze al waren heeft NM zich

- daaraan tot nu toe gehouden.
- De voorbereiding van de landinrichting duurt thans helaas al meer dan tien

- jaar, waarbij onder andere de grootte van de toekomstige reservaten een

- belangrijk strijdpunt was. Het stemmingsrapport alsmede de begrenzing van

- de reservaten zullen nu echter spoedig hun beslag krijgen, waarna Natuurmonu-

- menten delen van het reservaat (waartoe het bureau Beheer Landbouwgronden

- reeds gronden heeft aangekocht) overgedragen zal krijgen en kunnen gaan be-

- heren.In de loop der tijden kan dan het restant via aankoop verworven

- worden.

- Dit is de reden waarom Natuurmonumenten het geld tot nu toe niet kon aan-

- wenden voor aankopen zonder stormen los te maken in de streek en in de

- politiek.

- Kort en goed, over ca. 1 jaar hoopt Natuurraonuraerten de gelden eindelijk
- zinvol te kunnen aanwenden. U zult daarvan exact op de hoogte gebracht worden


