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Eempolderboek

Het boek ‘De vogels in de westelijke Eempolders, na de landinrichting (1991 t/m 2002)’ is

aangeboden aan de burgemeesters van Eemnes en Blaricum. De auteur is Jan Mooij, een van

de leden van onze Vogelwerkgroep. Dank is verschuldigd aan Het Waterschap Vallei en Eem

en het Prins Bernhard Cultuurfonds die deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.

André Kerkhof

Op donderdag 20

december 2007 was

het zover. Na

jarenlange arbeid

kon het verslag

door het bestuur

worden

aangeboden aan de

burgemeesters van

Eemnes en

Blaricum, de heren

R. van Benthem en

W.J. Kozijn.

Bestuurslid André Kerkhofplaatste in een

voorafgaande toespraak het verslag in een

historische context: de ontwikkeling vanaf 1200

van een moerasgebied tot de huidige Eempolders

na de landinrichting.

Dank aan auteur Jan Mooij en zijn vele mede-

tellers is op zijn plaats. Jan Mooij kreeg het advies

om klaar te staan voor de volgende klus: de

Subgroep Natuurbescherming heeft naar

aanleiding van de uitgebrachte Milieu Effect

Rapportage Veiligheid Zuidelijke Randmeren een

uitgebreide zienswijze uitgebracht aan

Gedeputeerde Staten van Utrecht. De verhoging

van de oostelijke Eemdijk moet leiden tot een

levend watersysteem met de bijbehorende

dynamiek. En uitvoering van die plannen leidt tot

wijziging van alles wat Jan Mooij zo uitgebreid
heeft beschreven en gedocumenteerd. Inhoudelijk

krijgt het zeker een vervolg, zo werd verzekerd

door wethouder B. Wondergem, zelf bioloog en

zeer geïnteresseerd in het werk van onze

vogelwerkgroep.

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken beveelt kennisneming van de inhoud

van het verslag ten zeerste aan.

U kunt het verslag bestellen door overmaking van

€5,- (als tegemoetkoming in de (verzend)kosten)

op Postbankrekening 2529179of bankrekening

43.41.08.790t.n.v. Vogel werkgroep Het Gooi e.o.

te Hilversum, onder vermelding van “Verslag

Eempolders” en uw adres.

Het verslag geeft een beschrijving van het

onderzochte gebied, van de telmethode, van de

resultaten en de discussie en bovenal van het

effect van de landinrichting in 1990. Een

beschrijving van de individuele soorten

completeert het geheel.

Een groot aantal van onze leden heeft

deelgenomen aan de jarenlange tellingen, die

voorafgingen aan de totstandkoming van dit

rapport.

Auteur Jan Mooij (links) kijkt tevreden toe
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De burgemeesters van Eemnes en Blaricum, de heren R. van

Benthem (midden) en W.J. Kozijn (rechts) luisteren

aandachtig. Geheel links staat wethouder Wondergem.
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André Kerkhof houdt een inleiding.
Foto: Rob Kole


