
Korhaan, jrg. 45 nr. 5

171

Ingezonden brief over de Bovenmeent

Gradus Lemmen

Beheerder voor Natuurmonumentenvan het Naardermeer

Beste vogelvrienden.

Uitgangspunt is altijd geweest dat de Hilversumse Bovenmeent maximaal ontsloten moet worden. Dat

wil zeggen, waar het kan moet de liefhebber te voetkunnen komen. Iedereendie wil, kan tot ver in het

gebied doordringen. Niet iedere passant die min of meer toevallig doorhet gebied komt moet overal

met zijn vervoermiddel kunnen komen. In dat laatste geval gaat het dan vooral om auto’s en fietsen.

Daarom hebben wij nogal wat wandelpaden die niet toegankelijk zijn voor fietsers. In dewereld van

vandaag zijn dit soort regels moeilijk te handhaven. Steeds meer mensen staan individualistisch in het

leven en maken hun eigen regels. Een goede bebording en handhaving zijn de middelen die ons ten

dienste staan om het allemaal goed te regelen. Gelukkig wordenwij daarbij geholpen doorvogelaars
die het gebied bezoeken. Zij staan er vaak. Zienalles. Ik weet dat sommigen ook mensen aanspreken
en bereid zijn om indien nodig depolitie te bellen. Ook komt het voor dat wij gebeld worden; iets wat

ik bijzonder op prijs stel. Waarvoor ook mijn dank!

Helaas komt het ook voor dat vogelaars over het wandelpad fietsen. Daar ben ik niet blij mee want

zien fietsen doet fietsen en probeer danmaar eens uit te leggen aan anderen waarom het niet mag,

maar wel in toenemende mate gebeurt. Ik weet ook dat het vaak is voorgekomen dat mijn collega’s te

horen kregen; ’Wij hebben toestemming van de heer Lemmen’. Betreurenswaardig dat zoiets

plaatsvindt. Recent is bij herhaling het bordje ’Niet fietsen4
van het hek gehaald. Wij hebben

informatie gekregen dat dit door een vogelaar is gebeurd. Jammer, heel jammer. Onlangs troffen wij
ook nog een lid van de Vogelwerkgroep aan op het afgesloten deel van deRingdijk. Op die manier

moet het niet verder uit de hand lopen. Daarom wendik mij op deze manier tot jullie allemaal.

Help mee het fietsen over het wandelpad te stoppen. Corrigeer elkaar! De bebording zal aan gaan

geven dat je met de fiets aan de hand 200 meter het pad op mag. Dat is om tegemoet te komen aan

jullie wens om met zware apparatuur zo ver te kunnenkomen. Mijn collega’s en ik hopen dat de

Hilversumse Bovenmeent nog lang een boeiend vogelgebied blijft en zien jullie graag komen. Voor

ons is jullie aanwezigheid een levend bewijs van succes en de zin van dit soort projecten.

Perspectief

Al een jaar of vier hebben wij vergunning en een bouwtekening om een nieuwe hut te bouwen op een

betere plek dan het huidige kijkscherm. De nieuwe plek is aan de rand van het water een meter of

zestig links van het huidige kijkscherm. Het gaat dan om een soort terp met een plat stalen dak, waar

je over de rand kijkt. Vanuit de nieuwe positie kijkt men aan drie kanten over het water; de plek is

deels gunstiger qua licht en dichter bij de vogels. Het geld dat nodig is: zo’n 65.000 euro. Een bedrag
datNatuurmonumentenniet meer uit eigen middelen in kan zetten voor een doel als dit. Dat is

jammer. Andere zaken zijn belangrijken Wij zijn dus op zoek naar een sponsor voor dit project.

Daarbij kunnenwe best wat hulp gebruiken. Mocht iemandeen idee hebben, iemand kennen, zelf wat

willen doneren, nalaten, etc., dan houdenwij ons aanbevolen. Hebje vragen ofsuggesties? Schroom

niet en mail ofbel: g.lemmen@natuurmonumenten.nl 06-54295337

In 1997 ben ik aan de slag gegaanbij Natuurmonumentenin het Naardermeer. De Bovenmeent werd

toen net ingericht en ik kon meteen aan de slag met nadenken over het te voeren beheer en het regelen

van de ontsluiting voor bezoekers. Van meet afaan bleek tot mijn grote vreugde met name het gebied

tussen de voormalige invalidenparkeerplaats en het kijkscherm bijzonder in trek te zijn bij vogelaars.

De meesten zijn lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken en lezen De Korhaan.


