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Jubileumcommissie maakt plan

voor viering 30-jarig bestaan

in de vorige Korhaan heeft u een voorlopig overzicht van de plannen van de

jubileumcommissie kunnen lezen. Inmiddels zijn de voorbereidingen

voortgegaan. Verschillende onderdelen beginnen meer vaste vorm te krijgen.
Voor de goede gang van zaken is het noodzakelijk ruim tevoren plannen uit te

werken.

Simon Visser

Plaatselijke vogelwerkgroepen

kunnen belangrijk bijdragen tot

de kennis, de bescherming en

het beheer van natuurgebieden.

Onze grote activiteit op het ge-
bied van vogeltellingen is daarbij

van veel belang. Naast vele an-

dere kan met name de vogel-

trektelling in het Corversbos ge-

noemd worden. Ons ijsvogelpro-

ject is een voorbeeld van onmis-

bare bijdrage tot de natuurbe-

scherming.

Randmeren

Het Gooi grenst over een breed

gebied aan het IJsselmeer.

Staatsbosbeheer is actief in een

groot deel van dat gebied. We

hopen dat van hun zijde informa-

tie kan worden gegeven over

beheersaspecten en het effect

daarvan op de vogelstand. Het

gebied van de Randmeren langs
de Gooikust is de laatste tijd in

het nieuws, vanwege de ver-

meende aalscholver-

problematiek. We willen die

kwestie toe laten lichten door

diegenen die actief zijn

geweest om belangrijke

gegevens te verzame-

len. Het zou mooi zijn
als in 1997 met overtui-

gende argumenten het

‘aalscholverprobleem’
wordt opgelost.

Vanzelfsprekend hopen

we u ook met een rijk-
dom aan beelden te la-

ten genieten van de vo-

gels in Gooi en omstre-

ken.

In de volgende nummers van de

Korhaan zullen we u meer ver-

tellen over de andere plannen

van onze commissie. De officiële

opening van de jubileumviering
in maart, waar een aantal inte-

ressante plannen van het be-

stuur gepresenteerd zal worden.

Een open dag in mei vol brui-

sende activiteiten voor een

breed publiek. Een unieke excur-

sie naar een voor de meesten

van u onbetreden gebied in onze

regio. De presentatie van een

fotowedstrijd voor leden van

onze vogelwerkgroep.

Over de slotmanifestatie in okto-

ber samen met de SVN weet u

nu al iets meer. De jubileumcom-

missie blijft u onophoudelijk in-

formeren.

Op een zaterdag in de

tweede helft van oktober

1997 zal in samenwer-

king met de SVN (Sa-

menwerkende Noord-

hollandseVogel-

werkgroepen) een

lezingendag, de zoge-

naamde Noordhollandse

Vogeldag, georganiseerd
worden. De SVN organi-

seert jaarlijks een derge-

lijke dag, die om de

beurt door één van de

aangesloten vogel-

werkgroepen wordt geregeld. Op

ons verzoek heeft de SVN ons

aangewezen om die dag in 1997

te organiseren. Het Gooi is een

gebied met een grote verschei-

denheid aan landschappen. We

willen die rijkdom in het pro-

gramma tot uitdrukking brengen.

Grote lijster

Het Vechtplassengebied wordt

grotendeels beheerd door

Natuurmonumenten. Niemand

beter dan een medewerker van

Natuurmonumenten zal in staat

zijn ons te vertellen over de rijk-
dom aan vogels en de beheers-

problematiek van dat gebied.


