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Subgroep Natuurbescherming

Rob Kloosterman

Hieronder geven wij de actuele stand van zaken

weer van de volgende onderwerpen:

• Samenwerking gemeente Huizen

• Wantoestanden bij gemeentelijk groenbeheer

• Zorgen om het Naardermeerbeleid van

Natuurmonumenten

• Voorland Hollandse Brug bij Muiderberg

gespaard

• Plannen voor een autoweg door het

natuurmonumentbij

Horstermeer/Kortenhoefsche Plassen

• Natura 2000 gebied “Gooimeer Zuidoever” in

gevaar door nieuwe vaarweg?
• Wetlandwachten en Vogelbescherming

Nederland pakken verstoringen in het N2000

gebied Eemmeer/Gooimeer Zuidoever aan.

Samenwerking gemeente Huizen

Met dc gemeente Huizen en Staatsbosbeheer gaat

de Vogel werkgroep een eind maken aan de

ongewenste begroeiing op en verstoring van de

vogeleilandjes. De bedoeling is dat deze worden

geschoond, waarbij de jeugd wordt ingeschakeld.
Medio oktober a.s. is het zover! Dc leden van

onze jcugdcursus gaan samen met de gemeente en

Staatsbosbeheer aan de slag. Ingrid van Oorschot

van de subgroep coördineert..Verderworden

informatiebordengeplaatst en wordt het toezicht

geïntensiveerd .

Gemeentelijk groenbeheer

Ondanks het al weer jaren geleden toezenden

door Vogelbescherming van informatie over het

zorgvuldig of niet uitvoeren van werkzaamheden

in de broedtijd in openbaar groen, maken veel

gemeenten maken er nog steeds een potje van!

Vogels worden verstoord en nesten vernietigd

tijdens onderhoudwerkzaamheden. Dit is een

overtreding van de Flora- en faunawet! Vooral

Hilversum en Baam blijken er wat van te kunnen.

Wij hebben deze gemeenten aangeboden te helpen

met procedures en een periodieke cursus

“Vogelbescherming en groenbeheer”. Planning,

verantwoordelijkheid en wetskennis zullen

centrale thema’s zijn.

Zorgen om het Naardermeerbeleid van

Natuurmonumenten

Natuurmonumentenis voornemens het huidige

Naardermeer-informatie en vaarexcursiestartpunt

bij “De Visserij” te verplaatsen naar de

voormalige boerderij “Stadszicht”, gelegen in het

zuidoostelijk deel van het natuurmonument. De

reden hiervan is de noodzakelijke herzonering van

het gebied met het doel de rust voor kwetsbare

vogelsoorten te herstellen. Wij onderschrijven
uiteraard deze doelstelling. Niet eens zijn wij het

echter met de schaal van de activiteiten die

Natuurmonumentenop de nieuwe locatie wenst te

ontwikkelen. In het kwelgebied met grote

ecologische potentie is de vereniging enerzijds

van plan nieuwe natuur te ontwikkelen. Een goed

plan dat vele kritische en rustzoekende

vogelsoorten zal kunnen aantrekken. Anderzijds
wil men daar o.a. 10 woongelegenheden voor

zorgvragenden en horecafaciliteiten oprichten.

Wij zijn van mening dat hierdoor de rust voor

zowel de natuur als bezoekers onnodig wordt

verstoord. Natuurmonumentenbagatelliseert de

mate van te verwachten verstoring helaas

voortdurend. Ook wensen wij de instelling van

een klankbordgroep teneinde tot een vorm van

overleg te kunnen komen bij dergelijke

ontwikkelingen. Met ons is dit tevens de wens van

meerdere natuurorganisaties in het Gooi, die

enkele duizenden leden vertegenwoordigen.
Helaas staat Natuurmonumentenniet te popelen in

deze behoefte te voorzien.

Plannen voor een autoweg over de ringdijk
Horstermeer/KortenhoefsePlassen.

In een poging de hoge verkeersdruk op het

Noorder- en Zuidereindevan ‘s-Graveland te

lenigen gaan stemmen op om over de ringdijk

De druk op de openbare ruimte en daarmeeop

natuur en landschap en de daarin aanwezige

vogels wordt met het jaar groter. De subgroep

Natuurbescherming beoordeelt enerzijds de

ontwikkelingen en plannen aangaande de

openbare ruimte en de effecten hiervan en reageert

daarop indien nodig; anderzijds draagt zij bij aan

actieve natuurontwikkeling. Daarbij wordt ook

over de grens gekeken, omdat de externe werking

van ontwikkelingen daarook gevolgen kan

hebben voor ons werkgebied. Vaak wordt - zo

nodig samen met andere

natuurbeschermingsorganisaties of anderen -

bezwaar aangetekend en getracht het tij te keren.

In onderstaande opsomming wordt aangegeven

wat ons op dit moment bezighoudt. Inmiddels is

de subgroep gegroeid tot zes personen met kennis

en ervaring op het gebied van wetgeving,

ecologie, landschapsarchitectuur, biologie, natuur-

en dierenbescherming. Uitbreiding met een aantal

leden is gewenst. Vooral wordt gezocht naar

kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer,

natuurontwikkeling, vogelbescherming en

ruimtelijke ordening.
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Horstermeer/KortenhoefsePlassen een autoweg

aan te leggen. Begrip uiteraard voor de

moeilijkheden in ’s-Graveland, maar een autoweg

door een natuurgebied? Op 11 juli j.1. werd

hierover gebrainstormd door de lokale politiek,

bestuurders, bewoners en overige

belanghebbenden. Duidelijk werd dat bestuurders

niet om deze oplossing zitten te springen, maar

het probleem in regionaal verband willen oplossen

(Hilversum). Veel bewoners lieten echter

volmondig weten hun onhoudbaresituatie zat te

zijn, de regionale oplossing te lang vinden duren

en het deels tenietdoen van het natuurgebied op te

koop toe te nemen. MetNatuurmonumenten

zullen wij ons sterk maken deze ramp te

voorkomen.

Hoera! Voorland Hollandse Brug bij

Muiderberg gespaard
Het gaat hier om een lijdelijke pontverbinding bij
de Hollandse Brug voor langzaam en

vrachtverkeer. De brug wordt namelijk langdurig

gesloten vanwege reparaties. Rijkswaterstaat was

op het idee gekomen hiervoor een vrachtautoweg

dwars door het natuurgebied aan de zuidwestkant

bij Muiderberg aan te leggen. Mede door onze

protesten en met hulp van velen van onze

nieuwsbrieflezers heeft men nu besloten voor de

zuidoostkant waar al een weg lag. Begrijpt u het

nog? De subgroep spant zich nu in om dit mooie

maar onbeschermde gebiedje voor verdere

bedreiging te behoeden.

Natura 2000 gebied Gooimeer- Zuidoever in

gevaar door nieuwe vaarweg?
In het kader van de Groene Uitweg is besloten tot

de aanleg van een nieuwe (recreatie)vaarweg

Vecht/Gooimeer via de Naarder Trekvaart. Men

onderzoekt nu drie tracévarianten, waarvan er

twee dwars doorhet Natura 2000-gebied
Gooimeer Zuidoever lopen. De eerste tracéoptie

mondt uit in de Naarder jachthaven en daar gaan

wij voor. Wij hebben bedongen betrokken te

worden bij de opstelling van de startnotitie MER,

waarmee binnenkort wordt begonnen.

Wetlandwachten, de Vogelwerkgroep en

Vogelbescherming Nederland pakken

gezamenlijk verstoringen in het Natura 2000-

gebied Eemmeer/GooimeerZuidoever aan

Een groot deel van ons werkgebied wordt

gevormd door het Natura 2000 gebied Eemmeer

en Gooimeer Zuidoever. Helaas wordt de rust in

het gebied dag en nacht in toenemendemate

verstoord door allerlei illegale waterrecreatieve

activiteiten zoals sportvissen, kitesurfen en varen

met speedboten. Ook het stropen van vis is

populair.

Handhaving van de verbodsbepalingen blijkt een

groot probleem. Reden voor wetlandwacht Dick

Jonkers om aan de alarmbel te trekken.

Vogelbescherming Nederland heeft nu het

initiatief genomenom medio september a.s. met

alle belanghebbenden om de tafel te gaan.


