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Vogelwerkgoep adviseert over

nieuwe hutten bij Naardermeer

De derde vogelhui zal nog wel

enige tijd op zich laten wachten.

De bedoeling is dat deze ge-

plaatst wordt op een centrale

plek in de Hilversumse Boven-

meent. Natuurmonumentenwil

in deze polder de waterstand

verhogen, wat de aantrekkelijk-
heid voor bepaalde vogelsoorten

enorm zal verhogen. Bij Natuur-

monumentenwordt al zachtjes

gespeculeerd op de terugkeer

van de kemphaan in dit gebied.
De ooievaar wordt ook verwacht.

Omdat de omgeving voor de te-

rugkeer van deze vogel zeer ge-
schikt lijkt, zal binnenkort een

paalnest geplaatst worden in de

polder bij een van de boerderijen

nabij de Karnemelksloot.

Natuurmonumentenheeft onze

vogelwerkgroep gevraagd te ad-

viseren over de inrichting van de

vogelhutten. Er zullen panelen
komen die verwijzen naar speci-

fieke vogels die in het gebied

kunnen worden aangetroffen.
Tevens wordt aan onze vogel-

werkgroep gevraagd te helpen

bij het beheervan de hutten. In

eerste instantie gaat het dan

vooral om de hut die binnen niet

al te lange tijd zal verschijnen bij
de Wijde Blik.

In de praktijk is het voor Natuur-

monumentenvooral van belang

te weten dat de hut regelmatig
bezocht wordt doorvogelaars
die deze hut enigszins in de ga-

ten houden. Daarnaast kunnen

er adviezen gegeven worden

over beheer van het gebied rond

de hut en kunnen de gegevens,

die hopelijk veelvuldig in het te

plaatsen logboek terecht zullen

komen, doorgegeven worden

aan de vogelwerkgroep. Geen

zwaar werk dus, eerder de be-

kende “waakhondfunctie”.

Wie van plan is in de toekomst

deze vogelhui regelmatig te be-

zoeken, wordt verzocht contact

op te nemen met Pieter Schut,
Rietmeent 98, 1218 AZ

Hilversum. Telefoon:035-

6936811.

De Hilversumse Bovenmeentgezien vanafde 's-Gravelandse Vaart

Rond het Naardermeer is

Natuurmonumenten met tal van

vernieuwingen bezig. Vernieu-

wingen die ook de vogelstand en

dus tevens de vogelaars ten

goede komen. Onderdeel van de

plannen vormt de totstandko-

ming van drie vogelobservatie-
hutten. De eerste is reeds in ge-

bruik en wel langs de Meerkade.

Hier kan het noordelijke deel van

het Naardermeerworden over-

zien.

De tweedevogelhui wordt op

korte termijn geplaatst in het zui-

delijke deel van het Naarder-

meer en wel bij het deel van het

Naardermeer dat bekend staat

als de Wijde Blik. De hut zal

worden ingepast in een speciale

wandelroute, genaamd De Laan,

waarover we al uitgebreid schre-

ven in Korhaan 29 (3) 77. Wie

nader wil kennis maken met

deze wandeltocht is van harte

uitgenodigd mee te gaan met de

speciale excursie op 1 mei naar

dit gebied (zie programma ach-

terin dit blad).


