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DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER 
 

Orgaan van de Vereniging voor Vogelbescherming  

"NOORDWIJK" 
-------------- 

 
 
Redaktie  : E.Aartse - J.van Dijk – C.M.J .Verweij.  
Redaktieadres: Joz. de Veerstraat 42, Noordwijk.  
Secretariaat : Sluispad 5, Noordwijk. 
  
         5e jaargang no. 2 
         maart 1973 
----------------------------------------------------------- 
 
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:  

Excursielijst 

14 april Excursie naar Zuid- en Oost Flevoland. 
Vertrek 6.00 uur vanaf "De Punt" 
Vertrek Lindenplein 6.10 uur 
Kosten ƒ 10,-- per persoon. Jeugdleden ƒ 5,-- per persoon. 
Opgave tot 7 april bij D. Passchier, Egmonderstraat 45  
(deze excursie is alleen voor leden) 

 
5 mei  Planten- en vogelexcursie landgoed "Offem". Vertrek 19.00 uur 

vanaf ingang aan de Nieuwe Offemweg. 
Geen kosten. Ook toegankelijk voor niet-leden. 
Deze excursie moeten we nog onder voorbehoud maken, omdat 
op dit ogenblik de toestemming van de graaf van Limburg Stirum 
nog niet binnen is. 
Nadere aankondiging in "De Zeekant" 

 
12 mei Nachtegalenzang excursie in de Noordduinen. 

Vertrek 23.00 uur vanaf de ingang staatsbossen Duinweg.  
Geen kosten. Ook toegankelijk voor niet-leden. 

 
11 juni Excursie landgoed Nieuw Leeuwenhorst. 

Vertrek 7.00 uur v.m. vanaf ingang Dijk en Burg.  
Geen kosten. Ook toegankelijk voor niet-leden 

 
14-16 sept. Het ligt in de bedoeling dit jaar een weekend naar Terschelling 

te gaan. 
De definitieve afspraken zijn nog niet geheel rond. 
In de volgende "Strandloper" dus meer over 
ons herfstweekend. 

 
 

-------------- 
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"DE STRANDLOPER" IN DE GEMEENTERAAD 
 
Het jaarverslag van onze vereniging is ook toegezonden aan de raadsleden  
en het college van Burgemeester en Wethouders. 
Op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 20 febr. j.l. was het 
jaarverslag opgenomen onder punt 2 "Ingekomen stukken". 
Diverse raadsleden hebben gereageerd. Uit het officiële verslag van de  
openbare vergadering nemen we het volgende over: 

DE HEER BEDIJN: Het doet me vreugde dat de vereniging voor Vogelbescherming Noordwijk 
ons een uitvoerig overzicht van haar activiteiten heeft toegezonden. Ik vind dat ze 
daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan onze gemeenschap. 
Naar aanleiding hiervan vraag ik u de braakliggende grond aan de Nieuwe Zeeweg in te 
zaaien. In de handel zijn speciale pakketten, waarmee een soort plukakker wordt 
verkregen. Kinderen kunnen daar dan bloemen plukken en een veldboeket samenstellen. 
Met weinig kosten kan dit een fleurig geheel worden en het is mijns inziens alleszins 
de moeite waard om op die manier de kinderen wat meer vertrouwd te maken met de 
bloemetjes die in het veld groeien. In "Natuurbehoud" staat hierover een vrij  
uitvoerige beschouwing. 

DE VOORZITTER: Ik vind het een bijzonder aardig idee en we zullen ons hierover 
beraden. Overigens is het college het volledig met u eens, dat dit een erg fraai 
overzicht is. Wanneer men dit ziet, dan krijgt men groot respect voor de mensen, die 
dit met grote liefhebberij ten bate van de natuur ondernemen. Ons respect voor deze  
vereniging is met deze bijdrage nogmaals gegroeid. 

MEJ.KOOPMAN: In het boekwerk "De Strandloper" staat, dat dit boekwerk het college en 
de leden van de raad wordt aangeboden, omdat de vereniging soms het gevoel bekruipt, 
dat haar werkzaamheden niet overal voldoende bekend zijn. Persoonlijk heb ik met 
ontzettend veel belangstelling "De Strandloper" gelezen. Het is gewoon indrukwekkend 
welke activiteiten deze vereniging ontplooit. Het houden van een vogelasiel, het 
inventariseren van de vogelstand, van vogels naar broedplaatsen, naar soorten, het 
inventariseren van planten en bloemen en het waarnemen van exotische vogels, het geven 
van cursussen, enzovoorts. Ik hoop dat het gevoel van onbehagen van de leden van de 
vereniging door u wordt weggenomen. Ik verzoek u hiertoe alles in het werk te stellen,  
zodat de vereniging weet dat het gemeentebestuur volledig achter haar werk staat. 

DE HEER VOGELAAR: Onze fractie heeft ook veel respect voor deze vereniging. De heer 
Bedijn komt met een bepaald idee, maar wij moeten er voor oppassen, dat dit een 
gemeentezaak wordt. 
Kunnen we deze vereniging niet voorlopig een stukje grond geven, dat ze zelf inzaait?  
Het lijkt me voordeliger voor de gemeente en veel prettiger voor de vereniging. 

DE VOORZITTER: Dat kan bekeken worden. Overigens moeten we er rekening mee houden dat 
in deze omgeving ook andere akkers liggen. Ik ken het resultaat niet van de zaden, 
maar het is mogelijk dat de andere akkers hier hinder van ondervinden. 

DE HEER ALKEMADE: Ik heb het boekje ook met veel aandacht gelezen. Het is verheugend 
dat men in deze tijd zo natuurbewust is. 
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Dat worden we allemaal naarmate de natuur schraler wordt, want dan eerst gaat men de 
waarde van de natuur beseffen. Deze mensen lopen daarbij voorop en hebben zich op 
bepaalde gebieden gespecialiseerd. Ik heb er de meeste sympathie voor. Ten aanzien van 
een punt zijn er bij mij vragen gerezen en dat betrof de registratie van de  
trekvogels. Hoe kan een deskundige 4000 vogels van één soort op één dag herkennen? 

DE VOORZITTER: Die gegevens berusten op een schatting. 

DE HEER ALKEMADE: Dit boekje bevat vele facetten die onze belangstelling vragen en ik 
hoop het volgend jaar opnieuw en liefst in een nog uitgebreider vorm "De Strandloper" 
te ontvangen. 
 
Tot zover de edelachtbare vrouwe en heren. We laten de pluimen graag op onze hoeden 
zetten. Het betekent in ieder geval dat "De Strandloper" is aangeslagen. Natuurlijk gaan 
we op dezelfde manier door en we hopen dat het jaarverslag  
1973 (waar nu al aan wordt gewerkt!!) een even groot succes zal zijn. 
 

De Redaktie. 
 
 

-------------- 
 
 

CONTRIBUTIE 1973 
 
De contributies en donaties over 1973 
komen zeer regelmatig binnen. 
U bespaart de penningmeester veel werk  
door uw contributie of donatie over te  
maken op: 

postgiro: 2573795 t:n.v 
Penningmeester Vogel-  
bescherming "Noordwijk"  
Joh.Molegraafstraat 6  
NOORDWIJK 

Het lidmaatschap voor 1973 bedraagt ƒ 6,-- 
Jeugdleden betalen     3,50 
Abonnement "Het Vogeljaar"       5,50 
Donatie, minimum      2,50 
 
Indien u de actie "Behoud het Zwanenwater"  
wenst te steunen, kunt u bij uw contributie  
of donatie iets extra overmaken. Wij zorgen  
er voor dat dit geld bij de Vereniging voor  
Natuurmonumenten terecht komt. 

 
NB. "De Strandloper" is gratis en wordt  
aan alle leden en donateurs toegezonden. 
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WAT NU??????? WAT NU?????????  WAT NU ?????????     WAT NU ???????? 

In de jaarvergadering van februari j.l. is gesproken over de lijn die we als vereniging 
in de toekomst gaan voeren. Van een gezellig clubje mensen die naar vogels kijken, zijn 
we zo langzamerhand uitgegroeid tot een naar Noordwijkse begrippen, vrij grote 
vereniging. Een vereniging, die vooral de laatste twee jaren, nogal aan de weg heeft 
getimmerd. Begonnen met een actie tegen de aanleg van een weg met parkeerterrein in de 
Noordduinen, zijn we in de planologie van ons dorp gedoken. We zijn daarbij wat van ons 
oorspronkelijk doel n.l. het beschermen van de natuur, afgedwaald. 

Op bedoelde vergadering werd aan de leden de vraag voorgelegd: Wat nu? Moeten we ons 
weer wat weer gaan toeleggen op de natuurbescherming of gaan we door met de strijd 
voor een goed leefmilieu in het algemeen. Directe aanleiding tot deze vraagstelling 
waren de plannen voor een enorm appartementenhotel aan de Noord-Boulevard. 

Bij de bestudering van het structuurplan voor Noordwijk, zijn we steeds  
weer tegen het slechter wordende leefklimaat aangelopen, vooral in Noordwijk aan Zee. 
De ontluisterde dorpskernen en de ongebreidelde uitbreiding van bars, dancings e.d. 
doen het woonklimaat geen goed. Het zit er dik in, dat bij realisering van de 
appartementenplannen aan de Noord-Boulevard, deze tendens zich nog verder zal 
voortzetten. 

De vraag was: Moeten wij ook hiertegen in het geweer komen? Gaan we hiermee niet te 
ver van ons doel af? Zullen we zo langzamerhand niet voor dorpsidioten worden aangezien? 

Deze vragen legden we aan de leden voor. Echter, net zo min als het bestuur, zijn we 
er op deze vergadering helemaal uitgekomen. Algemeen was ook de vrees voor een nog 
verdere aantasting van het woonklimaat. Hoewel één der aanwezigen kenmerkend opmerkte dat 
de dorpsidioten wel eens ergens anders gezocht zouden moeten worden, was men in 
meerderheid toch niet zo voor acties buiten de natuurbeschermingssfeer. 

Wij moeten ons nu beraden wat te doen. We willen graag dat daarbij alle leden 
meedenken, ook diegenen die niet op de jaarvergadering aanwezig waren.  

Persoonlijk zie ik 3 mogelijkheden: 
1e. De vereniging laten zoals ze is en hopen dat anderen zich met het   
  milieu in het algemeen gaan bezig houden. 
2e. Het oprichten uit onze gelederen van een aparte vereniging voor 

 milieubeheer (e.v. aansluiting zoeken bij de organisatie die in de 
bollenstreek opereert). 

3e. De doelstelling en de naam van de vereniging aanpassen en het milieu 
 in het algemeen tot ons werkterrein maken. 

Mij spreekt deze laatste mogelijkheid het meest aan. Gewild of ongewild zijn we nu 
één keer in milieuzaken terecht gekomen. We hebben hierbij wat ervaring opgedaan. We 
hebben mensen in onze vereniging die op dit terrein thuis zijn. Ik verwacht van een 
aparte organisatie nogal wat versnippering van krachten. Het zal in de praktijk ook 
niet zo eenvoudig zijn de zaken te scheiden. Bescherming van vogels en natuur, houdt 
vaak in het redden van waardevolle terreinen. 
Maar nogmaals; dit is mijn persoonlijke mening. In het bestuur wordt er niet helemaal 
gelijk over gedacht. We zouden het daarom prettig vinden uw aller mening te horen. Per 
slot vormen niet wij, maar u de vereniging. Aansluitend op het gesprek op de 
jaarvergadering vindt u in deze "Strandloper" een formuliertje ter invulling. Graag 
zien we dit zo spoedig mogelijk ingevuld terug. 
 

W. Baalbergen. 
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DE VOGELS VAN NOORDWIJK 
 
Een aantal leden van onze vereniging is geruime tijd bezig een boekje 
samen te stellen over de vogels van Noordwijk. Deze winter is het werk  
hiervoor afgerond. 
De opzet van het boekje is tweeledig. In de eerste plaats is het een  
vastleggen van wat nu nog over is van de rijke vogelbevolking die 
Noordwijk in vroeger jaren herbergde. Een momentopname van de toestand nu.  
Met deze gegevens hopen we een betere bescherming van de vogels (vooral  
de broed- en verblijfsterreinen) mogelijk te maken. Deze inventarisatie  
sluit aan bij andere uitgaven, die de laatste jaren uit verschillende  
delen van ons land zijn verschenen. 
In de tweede plaats wil het boekje een handleiding zijn voor Noordwijkers  
en gasten, die in de natuur geïnteresseerd zijn (en wie is dat niet?),  
bij wandelingen en fietstochten in de omgeving. Zo maar wat gegevens van  
vroeger en nu over de vogels en de gebieden waarin ze voorkomen. 
Niet wetenschappelijk, maar meer op een praktische basis. Er blijkt wel uit  
het boekje dat Noordwijk nog veel moois te bieden heeft. Nog wel..... 

Onze oud-plaatsgenoot, de heer dr. Jan Verwey uit Schoorl, is zo vriendelijk  
een voorwoord te schrijven. Vele ouderen onder ons zullen hem nog wel  
herinneren, toen hij nog in villa Nova woonde. 
Er is in het boekje een stukje over de geschiedenis van Noordwijk opge-  
nomen t.a.v. de vogels. Ook het landschap komt ter sprake, terwij1 daarnaast  
wat wordt verteld van het asiel, de vogeltrek en de vogelsterfte langs de 
kust. Tevens een stukje over ringvondsten, het duinonderzoek en een over- 
zicht van de waargenomen soorten. 
Het boekje wordt wat verlucht (zo heet dat toch?) met wat schetsen van vogels  
en foto's van de omgeving. 

U zult begrijpen dat het uitgeven van zo'n boekje een nogal kostbare zaak  
is. Onze kas is nu eenmaal niet toereikend om dit te kunnen financieren.  
We zijn daarom blij dat het bestuur van de Spaarbank voor Noordwijk en  
Omstreken de uitgave financieel mogelijk wil maken. 

De prijs van het boekje hopen we op ca. ƒ 3,-- te kunnen houden, wat een  
fractie van de waarde is. Het is de bedoeling in april met het drukken te  
beginnen, zodat de uitgave in mei klaar kan zijn. 

Het bestuur heeft het snode plan alle leden en donateurs dit boekje toe  
te sturen. Met de ingesloten girokaart kunt u dan het bedrag (of meer) aan de  
penningmeester overmaken. 
We hopen dat u ons deze ietwat onsympathieke manier wilt vergeven, 
omdat we gewoon aangenomen hebben dat ieder lid of donateur dit boekje wil 
hebben.  
De enkeling die het persé niet wil hebben, kan dit natuurlijk aan de secretaris  
teruggeven. De prijs behoeft o.i. geen belemmering te zijn. 

Het boekje zal verder via verschillende kanalen in de handel worden gebracht. 
We hopen dat de uitgave een stimulans voor onze vereniging, voor ons werk  
en voor de bescherming van de natuur zal zijn. 
 

W. Baalbergen 
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DE TREK OVER ZEE VERGELEKEN MET DE WAARNEMINGEN 
VAN VERWEY EN BROUWER uit 1918 

 
Sinds de zomer van 1969 kijkt ondergetekende vrij regelmatig naar trekkende 

vogels boven zee. De passerende vogels werden zo nauwkeurig mogelijk geteld. 
Vergelijkingen tussen de verschillende jaren worden zodoende mogelijk. 

Hoewel vooral de laatste jaren het waarnemen boven zee in populariteit  
stijgt, is er toch ook vroeger al heel wat over zee getuurd. Helaas schreef men  
dan alleen de zeldzame vogels op, tervij1 de algemeen doortrekkende vogels  
zelfs niet eens geschat werden. Ook missen we in oude verslagen vaak de vermel- 
ding van het aantal uren dat waargenomen werd. 

Het bekendste trekvogelverslag van Noordwijk is wel dat van J. Verweij en  
G.A. Brouwer, gepubliceerd in Ardea, 8e jaargang blz.1-92. De heren namen meestal waar 
vanaf het dak van Hotel "Noordzee". Vanaf half september tot half februari werd 
vrijwel dagelijks waargenomen. Daar er vaak met meerdere personen werd waargenomen, 
mogen we wel aannemen, dat er (met een telescoop!) ook veel over zee gekeken is. 
In het gepubliceerde verslag wordt de tijdsduur van de waarnemingen niet vermeld; men 
bedient zich veel van termen als "in groten getale", "veel" enz. Dit maakt het 
vergelijken van hun tellingen met mijn uur tellingen uiteraard moeilijk. 

Toch springen er wel een paar markante verschillen naar voren, waaruit blijkt  
dat er vroeger voor onze kust toch andere vogels te zien waren dan nu.  
In de eerste plaats valt het erg op dat Verwey en Brouwer vanaf begin oktober vrijwel 
dagelijks DUIKERS zagen. Vooral december was een goede maand. b.v.  
17 december: "ze passeeren zoo talrijk dat men er af en toe 10-15 ex. in het  
toch kleine veld van de telescoop heeft". 
De aantallen die we tegenwoordig nog voor de kust zien, vallen daarbij in het  
niet. Deze soort is blijkbaar erg afgenomen, of mijdt nu onze kustgebieden.  
Jammer dat er van de duikers vroeger zo weinig is genoteerd, dan was een betere 
vergelijking mogelijk geweest. 
Ook was de GROTE ZEEEEND vroeger beslist een normale verschijning voor de  
kust. Verschillende keren lezen we "tamelijk veel bruine zeeëenden". Tegenwoor- 
dig zijn de waarnemingen van deze soort meestal per seizoen op één hand te  
tellen. In 1969 zag ik zelfs geen enkel exemplaar. 
De ZWARTE ZEEEENDEN zijn eveneens enorm in aantal teruggelopen. "Er trekken  
nu ontelbare eenden", klinkt ons nu als een sprookje in de oren. Ook de heer  
J. Moerkerk alhier bevestigde dat de derde bank vroeger zwart was van de zwarte 
zeeëenden. De vervuiling van de zee door stookolie zal hier wel een grote rol gespeeld 
hebben. Dit kan natuurlijk ook opgemerkt worden met betrekking tot andere soorten. 
Hoewel alkachtigen ook nu nog weleens worden opgemerkt, zullen er toch niet  
velen van ons in hun notitieboekje hebben staan: "er passeert een groepje zeekoeten". 

Gelukkig zijn er ook soorten die we nu toch vaker zien dan in de tijd dat Verwey en 
Brouwer hier waarnemen. 
Dit geldt in de eerste plaats toch wel voor de KLEINE MANTELMEEUW, die bij  
Verwey en Brouwer slechts 2x genoemd wordt en nu, vooral in september, vaak  
met tientallen en af en toe met honderden per uur passeert. Trouwens alle meeuwsoorten 
lijken algemener geworden te zijn. Opvallend is dat bij de STORMMEEUWEN, toen nog 
kleine zeemeeuw geheten, die bij Verwey en Brouwer steeds genoemd werd als ze de soort 
zagen, maar die nu dagelijks gezien kan worden. 
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Ook talrijker lijken de JAN VAN GENTEN geworden te zijn. Vergelijkingen  
trekken bij deze soort is vrij moeilijk, omdat de talrijkheid van de soort  
in ons kustwater van jaar tot jaar nogal kan verschillen. Toch zagen Verwey  
en Brouwer slechts enkele malen kleine groepjes, terwijl wij de laatste jaren  
af en toe meer dan 100 exx. per uur zagen passeren. Op de broedplaatsen van  
deze soort is ook een toename geconstateerd. Dit staat in verband met het  
voordeel dat deze vogels hebben van de moderne manier van visvangst. 

Tenslotte is het aardig te vermelden dat ook Verwey en Brouwer reeds een 
PIJLSTORMVOGEL zagen en wel een VALE NOORDSE PIJLSTORMVOGEL (Puffinus puffinus 
mauretanicus). Tegenwoordig raakt iedereen die in september en in oktober  
veel boven zee tuurt, ervan overtuigd, dat pijlstormvogels niet tot die zeld- 
zaamheden behoren, waartoe men ze vroeger rekende. Ook bij Noordwijk worden de  
laatste tijd vrijwel jaarlijks pijlstormvogels waargenomen. 

Vergelijkingen tussen vroeger en nu vallen meestal in het voordeel van  
vroeger uit. Ook bij de trek boven zee is dat in grote lijnen wel het geval.  
In hoeverre zich veranderingen hebben voltrokken, is helaas niet meer te  
achterhalen, daar nauwkeurige tellingen ontbreken. 
Daarom hebben enkele zeetrekwaarnemers de koppen bij elkaar gestoken en  
hebben een plan opgezet om de vele waarnemingen die nu van zeevogels worden  
gedaan onder te brengen in een kaartsysteem, zodat vergelijkingen in de toe- 
komst mogelijk zullen zijn. In het najaar van 1972 werden reeds meer dan  
500 teluren op kaart gezet. Een voorlopig verslag van deze waarnemingen is  
verschenen in "De Pieper". Enkele overdrukken zijn bij ondergetekende nog 
verkrijgbaar. 
 

J. van Dijk 
Joz. de Veerstraat 42 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

NESTKASTEN NIEUW-LEEUWENHORST 
Door verschillende omstandigheden heb ik dit jaar 
minder tijd dan voorheen beschikbaar voor de voge- 
larij. Graag zou ik de nestkastcontrole aan een ander 
willen overdoen. 
De ± 45 kasten moeten tenminste 3x gecontroleerd 
worden (begin mei, eind mei en half juni). 
Een controle neemt ongeveer 2½  uur in beslag. 
Wie zou zich hiermede willen belasten? 
Nadere inlichtingen bij: 

J. van Dijk 
Joz. de Veerstraat 42 
Telefoon: 01719-7114 

 

 

 

 

 

 



-8- 
 
 

GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
 
Ameland-----Booreiland??????  ..........NEE!!!! 
 
 

-------------- 
 
De natuur op de Sint Pietersberg in Zuid-Limburg is ernstig in gevaar.  
Behalve uit Nederland (cementfabrieken) komt het gevaar nu ook uit België.  
Op de heuvelflanken waar de olieraffinaderij bij Ternaaien gepland is,  
groeien wel twintig soorten orchideeën en vele andere zeldzame krijtplanten.  
Als de raffinaderij wordt aangelegd, zullen flora en fauna onherstelbaar 
worden beschadigd............. 

(Ned.Heidemij) 
 
 

-------------- 
 

De Kleine Barneveldse Beek is niet meer. Deze beek wordt gekanaliseerd door  
het waterschap Barneveldse Beek. Deze kanalisatie is blijkbaar een soort  
prestigezaak, want alleen van één huis loopt het erf soms onder water, iets  
wat de bewoner helemaal niet erg vindt. 
Verder liep de beek door een prachtig natuurgebied, dat nu zwaar beschadigd  
wordt. Volgens art.46 lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet de  
aanvraag voor de vergunning, die nodig is voor het kanaliseren en kappen van de  
bomen, openbaar worden gemaakt voor het verlenen ervan en moet men in de  
gelegenheid gesteld worden bezwaren in te dienen. Echter tegelijk met de  
bekendmaking van de aanvraag tot kappen werd in de Barneveldse Courant een  
foto afgedrukt waarop te zien was, dat de desbetreffende bomen reeds geveld  
waren!!!! In feite wordt hier dus de wet overtreden. 
De burgemeester van Barneveld hierover: "Het valt wel mee......" 

(Parool) 
 
 

-------------- 
 

Overigens heeft het college van BenW van Barneveld eigenaardige opvattingen.  
In het bovengenoemde gebied staan honderden bomen. Er zou een vergunning  
verleend worden "voor het rooien van enige bomen......." 

(Parool) 
 
 

-------------- 
 

Ondanks de protesten is de jacht op jonge zeehondjes in Canada toch weer  
begonnen. Aan de jacht wordt deel genomen door twee vloten een Canadese  
van 7 schepen en een Noorse van 11 schepen, die elk 60.000 jonge zeehondjes  
mogen vermoorden....... 

(AD) 
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In Frankrijk wordt elk jachtseizoen door de te grote jachtdruk bijna de  
gehele vogelstand uitgeroeid. Daarom kijkt men uit naar import van  
jachtwild uit nog niet leeggeschoten landen. Zo worden er in Noord-Frankrijk  
jaarlijks naar schatting meer dan 80.000 stuks waterwild uit Nederland  
geïmporteerd. Het zijn meest trekvogels, zoals pijlstaarten, smienten,  
talingen en wilde ganzen, die gevangen worden. 
De Fransen kopen deze vogels bij malafide kooikers. De vogels worden  
dicht opeengepakt verzonden naar Frankrijk. Op de plaats van bestemming  
krijgen de half bedwelmde vogels vaak een shockbehandeling door er water  
overheen te gieten, waardoor zij in paniek opvliegen. De "jagers" staan  
dan op enkele meters afstand en knallen de vogels één voor één neer....  
De Jachtraad, adviesorgaan van de regering, wijst erop, dat de export naar  
Frankrijk gaat onder het mom van "herbevolking van de jachtvelden".  
Het hoeft geen betoog, dat herbevolking van jachtvelden met trekwild  
een absolute onmogelijkheid is. De Jachtraad is van oordeel, dat een land  
wat het levend vangen van trekwild toestaat, ook de verantwoordelijkheid  
moet aanvaarden voor hetgeen er met het wild gebeurt, hoewel de dienst  
Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw van mening is, dat de Fransen 
de import moeten verbieden.........    (De Telegraaf) 
Het uitvoerverbod van jachtwild zal toch serieus in overweging genomen  
moeten worden, omdat het waarschijnlijk gemakkelijker zal zijn, om hier  
de uitvoer van jachtwild te verbieden, dan Frankrijk de invoer er van  
te verbieden. 
 

Samengesteld door L. van Duyn 
 
 

-------------- 
 
 
 

Aan het eind van deze "Strandloper" vindt u weer het 
aankomstdataformulier. 
Hoewel de eerste gasten er al zijn, moet het via uw 
aantekeningenboekje toch wel mogelijk zijn de soorten  
in te vullen. 
Ook als u niet alle soorten heeft ingevuld kan uw  
formulier veel waarde hebben. 
Graag geheel of gedeeltelijk ingevuld sturen of  
afgeven aan: 

D. Passchier 
Egmonderstraat 45  
NOORDWIJK-BINNEN 

 
Gaarne voor 1 juni. 
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HET EINDE VAN "HET GAT VAN PASMA" 

 
In het weekend van 15/16 september 1972 is door of in opdracht van notaris 

Pasma een gedeelte bosplantsoen, eigendom van de gemeente Noordwijk, aan de 
Prins Hendrikweg platgezaagd. 

Via "De Zeekant" reageerden we - nu we het stukje nog eens overlezen vrij 
geëmotioneerd - op dit staaltje van ergerlijk vandalisme. De emotie was overigens 
niet verwonderlijk als je tot de ontdekking komt, dat een mooie houtwal langs 
een van de mooiste wegen van ons dorp, met de grond gelijk gemaakt is. Het doet je 
echt wel wat als je iepen ter dikte van een telefoonpaal omgezaagd op de grond 
ziet liggen. Je voelt je helemaal woest worden, als de witte afgezaagde stompen 
met zand zijn bedekt om maar niet tussen het groen op te vallen. 

Er was het weekend daarna duidelijk trek naar de Prins Hendrikweg om "het gat 
van Pasma" te zien. 

In de gemeenteraad van dinsdag 17 oktober 1972 vroeg de heer Bedijn tijdens 
de rondvraag het volgende: 
"Wij hebben in De Zeekant kunnen lezen over een ergerlijk vandalisme aan de 
Prins Hendrikweg. Is de dader al gegrepen en is er proces-verbaal opgemaakt? 
Ik zou u met klem willen verzoeken om de ter plaatse aangerichte schade volledig 
te herstellen" 

DE VOORZITTER: De dader is bekend, er is proces-verbaal opgemaakt en er wordt  
op het ogenblik een rekening gemaakt van de kosten. 

Aangezien het gat open bleef en geen boom nog geplant was vroeg de beer Bedijn  
in de gemeenteraad van 20 februari j.l. (dus 4 maanden later) het volgende. 

De HEER BEDIJN: Hoe staat het met het in de volksmond genoemde "Gat van Pasma"?  
Het gat is nog steeds niet volgeplant en er hangt een waas van mysterie om heen.  
Ik heb indertijd gevraagd of er proces-verbaal was opgemaakt en u heeft bevestigend 
geantwoord. Ik heb vernomen dat de rollen nu zijn omgekeerd en dat de gemeente een 
proces-verbaal wordt aangedaan. Wat is daar van waar en wanneer worden de bomen  
geplant? 

DE VOORZITTER: De bomen zijn besteld en al aangekomen. Gemeentewerken kan gaan 
beginnen. Dat er van de andere kant enige bezwaren zijn is tot daar aan toe, maar  
daar hebben wij uiteindelijk niets mee te maken. De schade wordt gewoon hersteld. 

DE HEER DE GEUS: Welk bedrag is hiermee gemoeid? 

DE VOORZITTER: De eerste begroting is niet hoger dan ƒ 6500,-- maar zal er vermoe-
delijk wel onder blijven. De directeur is altijd heel voorzichtig met begroten,  
zodat hij later niet in moeilijkheden komt. Het gaat hier om 90 bomen. 

DE HEER DE GEUS: Maanden geleden heeft dat bedrag al in de Telegraaf gestaan. Dat 
bericht blijkt dus waar te zijn? 

WETHOUDER VAN LEEUWEN: De heer Pasma heeft het bedrag in depot op de band gestort. 

Inderdaad is dezelfde week het gat dichtgeplant. 
Wat ons betreft, hadden de bomen wel wat dikker mogen zijn, want nu duurt het  

jaren voordat de houtwal daar weer enigszins in de oorspronkelijke toestand is.  
In ieder geval is aan deze onverkwikkelijke affaire een eind gekomen. 
Toen bekend werd dat notaris Pasma deze schade had veroorzaakt, hoorde je toch  

wel in het dorp: "Dat loopt wel met een sisser voor hem af. Die durven ze toch niets 
te doen" 
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Gelukkig is dat intussen ontzenuwd. 
Ook een notabele, daar mogen we toch een notaris wel toe rekenen, kan niet 
ongestraft een onrechtmatige daad verrichten. 
Een schadevergoeding van ƒ 6500,--, een proces-verbaal, zodat ook een boete  
nog boven zijn hoofd hangt en een groot stuk gezichtsverlies is het 
uiteindelijke resultaat van deze daad. 
Voldoening geeft het ons echter niet. Veel liever hadden we gezien dat 
notaris Pasma van die bosrand was afgebleven. 
Erger is dat een notabele in deze tijd van milieu bewust worden en 
natuurbescherming het in zijn hoofd durft te halen een stukje natuur, 
notabene op gemeentegrond, met de grond gelijk te maken. 
Een griezelige zaak!! 
 
 

-------------- 
 
 
 

WAARNEMING DE MAANDEN NOV. DEC. 1972 
En JANUARI/FEBRUATI 1973. 

 
 
ROODKEELDUIKER  1 ex. 30-12 in zee van Duijn 
  2 ex. 1- 1 over strand J.Vink 

DUIKER (SPEC) 11 ex. 25-11 in 1 uur boven zee van Dijk 

FUUT 30 ex. 27-12 in zee van Duijn 
 132 ex.  4- 1 in zee, over 1 km             van Dijk/Duijn 
ROODHALSFUUT  1 ex. 1- 1 in zee van Dijk 

DODAARS  1 ex.   8-12 Z.H.L. van Duijn 

GR.PIJLSORMVOGEL  1 ex. 1- 1 over zee van Duijn 

JAN VAN GENT  1 ex. 17- 2 dood op strand van Duijn 

AALSCHOLVER  1 ex. 26-12 over zee,noordwaarts van Duijn 
  1 ex. 25- 2 over zee,noordwaarts van Dijk 

WINTERTALING  1 ex. 26-12 Oosterduinmeer Bouwmeester 
  3 ex. 27-12 idem Bouwmeester 

SMIENT  in de maand december, 4 waarnemingen   vDuijn/Bouwm. 
in januari, 1 waarneming               vDuijn/Bouwm. 

PIJLSTAART  5 ex. 24- 2 over branding van Duijn 
 15 ex.   ? Langeveld,zuidwaarts Bouwmeester 

TOPPEREEND  6 ex. 11- 2 over zee,noordwaarts van Duijn 

KUIF- EN TAFELEEND  vele waarnemingen  

IJSEEND  3 ex. 25-11 over zee,zuidwaarts van Dijk 

GROTE ZEEEND  1 ex. 21/26-12 over zee,zuidwaarts van Duijn 
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ZWARTE ZEEEEND   4 maal in feb. ten hoogste 2 van Duijn 

MIDDELSTE ZAAGBEK   in december 4 waarn. in jan. 1 van Duijn 

GROTE ZAAGBEK  4 ex. 26-12 Oosterduinmeer van Dijk 

BERGEEND  2 ex. 1- 1 over zee,zuidwaarts van Duijn 

GRAUWE GANS 100 ex. 16-12 trek,zuidwaarts Cramer en Zn. 
 24 ex. 27-12 over Offem Glasbergen 
 enkele ex. 3-1 's avonds en 66 ex. 15 feb. Bouwmeester 

KOLGANS in december 3 waarnemingen en in januari 2 Van Duijn/Bouwm. 

ROTGANS  1 ex.  4- 1 over zee,zuidwaarts van Duijn 
  3 ex.  8- 1  over zee,zuidwaarts van Duijn 

BRANDGANS koppel 30-12 en 3-1 avondtrek Bouwmeester 

GANS SPEC. 6 waarnemingen in december en 2 in februari  

WILDE ZWAAN  4 ex. 23-12 over strand,zuidwaarts van Duijn 
 11 ex. 1- 1 ? Bouwmeester 
  2- 1 avondtrek Bouwmeester 

BUIZERD  1 ex. 26-11 ? van Dijk 
  1 ex. 27-12 polder bij Offem Glasbergen 

SPERWER In december 3 waarnemingen, januari 2, feb. 1 div.waarn. 

SLECHTVALK  1 ex. 26-12 Noordwijkerhout Bouwmeester 

TORENVALK vanaf december regelmatig boven dorp 
24 feb. 1 paar baltsend boven oude kerk 
Noordwijk-Binnen 

 

STEENUIL  1 ex. 1- 1 Puik en Duin Baalbergen 

BOSUIL  1 ex.  9- 2 Z.H.L.                       van Duijn/Pass. 
  1 ex. 25- 2 Offem Bouwmeester 

RANSUIL  1 ex.  9- 2 Z.H.L.                       van Duijn/Pass. 

VELDUIL  1 ex. 16- 1 nabij Katwijk Cramer 

WATERRAL  2 ex. 13- 1 Puik en Duin                   Cramer/Glasb. 
  1 ex. 1- 1 Sparrenlaan van Duijn 
GOUDPLEVIER  1 ex. 23-12 op strand van Duijn 

STEENLOPER  1 ex. 31- 1 op strand van Duijn 

WATERSNIP vele waarnemingen  

BOKJE  1 ex. 27-12 Offem Glasbergen 

HOUTSNIP  1 ex.  6- 1 Leeuwenhorst              Cramer/Glasb/Verw. 

GRUTTO  2 ex. 25- 2 Leidse vaart (baltsend) Passchier 

TURELUUR  7 ex. 1- 1 strand van Dijk 

PAARSE STRANDLOPER ex. 1  1- 1 over strand,zuidwaarts van Dijk 

BONTE STRANDLOPER max. 100 ex. 1-1 over strand,zuidwaarts      van Dijk/Duijn 

DRIETEENSTRANDL. regelmatige gast op het strand tot max. 69 ex.  
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DWERGMEEUW  2 ex. 21-11 boven zee Baalbergen 

ALK  1 ex. 15- 2 dood op strand van Duijn 

ZEEKOET  1 ex. 18-11 strand (stookolie) Bouwmeester 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex. 21- 1 zuidduinen Cramer en Zn 

BOOMLEEUWERIK  1 ex. 14- 1 zuidduinen Cramer en Zn 

ZWARTKOP  1 ex. 10- 1 nabij woonhuis Deelder 

WITTE KWIKSTAART  1 ex. 15-12 ‘t Heen Cramer 

TJIFTJAF  1 ex. 11-11 Z.H.L. Bouwmeester 

FRATER  regelmatige gast in duinen en braakliggend 
 land ten zuiden van Noordwijk max. 200 ex. 

 

BARMSIJS  verscheidene waarnemingen waaronder één van 
 ± 80 ex. nabij "Hoogwaak" 

 

GOUDVINK  1 ex.  3-12 ♂  Nieuwe Offemweg Cramer en Zn 

KRUISBEK  5 ex.  2-12 Noordduinen ? 

SNEEUWGORS  8 ex.  3-12 strand van Dijk 

 
 
 

-------------- 
 
 
Tijdens het stencilen van "De Strandloper" werd nog kopij gebracht. Daar het 
stukje betrekking heeft op het komende voorjaar, meenden we dit u niet te 
mogen onthouden. De enige mogelijkheid van plaatsing bleek na de waarnemingen 
te zijn. We hopen dat dit geen bezwaar is. 

De redaktie 
 
 

SUIZENDE WIEKEN 
 

Het suizen in de lucht wies aan tot fluiten en luid gedruis toen een troep 
vogels van grote hoogte naar beneden zigzagde. Zij joegen over de toppen van 
de duinen, en remde hun onstuimige daling af op het duinmeertje. 
De vogels kwamen in opwinding door de boodschap die elke lente opnieuw 
fluistert. 

De wind joeg met vlagen langs hun flanken en dreef hen op tot grote hoogte, 
weg naar het verre noorden. Al deze volkomen gestroomlijnde lichamen baanden 
zich een weg door de lucht. Eeuwen lang is dit al zo gegaan zonder ophouden, 
veel en veel langer voor de mens op aarde leefde. 

Alle gehoorzaamden aan de betoverende roepstem om naar het noorden te 
trekken. De route die zij kozen is geen richting op goed geluk, maar zij 
zochten hun weg nauwkeurig was uitgestippeld en die door hun voorgangers al 
duizenden jaren geleden werd uitgekozen en sindsdien voortdurend werd 
gevolgd. 

Het is ongelooflijk als men bedenkt dat deze vogels zich tijdens de trek 
honderden mijlen per dag kunnen verplaatsen en misschien nog verder, terwijl 
zij soms als op commando, neervallen uit de lucht om voedsel te vergaren op 
de akkers en slikken, oplettend op hun vijanden, te land en in de lucht, 
meest des nachts, en soms in zulke aantallen als of het een vliegende colonne 
is, zich uitstrekkend tot aan de horizon. 
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Ook de kleine zangvogels vliegen hun emigratietocht in de nacht om hun 
vijanden te ontwijken, die hen overdag bedreigen. 

Zij vliegen soms op zeer grote hoogte, maar bij stormachtig weer dalen zij 
en suizen laag door de dalen en langs de duintoppen om plotseling omhoog te 
schieten bij het naderen van een dorp of stad. 

In de nacht oriënteren zich de vogels op het patroon van de maan en de 
sterren, die hen helpen feilloos hun koers te houden. Vele vogels kennen deze 
vliegwegen en hun instinct brengt hen waar zij wezen moeten. De trekdrang om 
naar het noorden te vliegen wordt nimmer gedoofd. 

Hun leider voorop, voortvarend, de halzen gestrekt stevenen zij verder mijl 
na mijl. Zwarte stippen tekenen zich of tegen de blauwe hemel, soms 
samensmeltend tot een grote slagorde van vliegende vogels. 

De lucht is vol geluid en gesuis van slaande vleugels. Met grote snelheid 
storten zij zich in de wolken en schieten er weer uit, hals over kop steeds 
weer hun koers bepalend naar de broedplaatsen. 

Bij een mistige ochtend hoorden wij de ganzen over ons heen trekken en hun 
gak-gak is niet van de lucht, linéa recta volgen zij hun koers naar het 
noorden. 

Roepend vervolgen zij hun weg naar de broedplaatsen. In hun bewogen bestaan 
in het noorden paren de vogels, bouwen hun nesten en brengen hun jongen 
groot, het liefst ver van de mensen in de nabijheid van eenzame meren en 
wouden tot de naderende winter hen weer naar het zuiden jaagt. 

Het is een toneel van beweging van steeds wisselende luchten en eenzame 
bossen. 

Altijd zijn er gevaren en kunnen er roofvogels omlaag schieten uit de lucht 
of de mens die op de loer ligt met een geweer. 

Sommige vogels vliegen de halve wereld rond, weer andere vliegen duizenden 
mijlen over zee naar hun broedplaatsen, zonder neer te strijken maar alle met 
hetzelfde doel. 

Altijd in het voorjaar en in het najaar die eeuwig bewegende wieken. Iedere 
mijl noordwaarts versterkt hun trekinstinct, dat hen zo machtig meesleept. 

Zo is het altijd gegaan al bij het begin van de aarde en zo zal het altijd 
blijven, eeuwen lang, jaar na jaar en symfonie van suizende vleugels, en veel 
en veel langer dan de mens op aarde vertoeft. 

 
C. van der Luyt 

 
 

-------------- 
 
 

De goedkeuring van de heer F.W. Graaf van Limburg Stirum om op 5 MEI a.s. 
een planten- en vogelexcursie op "Offem" te houden, kwam tijdens het 
stencilen binnen. 
Deze excursie gaat dus door. Verder verwijzen wij naar blz. 1 van deze 
"Strandloper"  bij de "mededelingen van het bestuur" 
 
         De redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 1973   AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 1973 

NAAM EN ADRES WAARNEMER:.................................................... 
 
----------------------------------------------------------- 
Tijdstip van 
normale terugkeer 
 

Soort 
 

1e waarneming 
dag        plaats 

2e waarneming 
dag        plaats 

MAART roodborsttapuit ................ ................ 

 tjiftjaf ................ ................ 

 bontbekplevier ................ ................ 

 zw.roodstaart ................ ................ 

 boompieper ................ ................ 

BEGIN APRIL boerenzwaluw ................ ................ 

 zomertaling ................ ................ 

 fitis ................ ................ 

 rietzanger ................ ................ 

 gekr.roodstaart ................ ................ 

 gele kwikstaart ................ ................ 

 visdief ................ ................ 

 grote stern ................ ................ 

 tapuit ................ ................ 

HALF APRIL paapje ................ ................ 

 zwartkop ................ ................ 

 braamsluiper ................ ................ 

 sprinkhaanrietzanger ................ ................ 

 nachtegaal ................ ................ 

 grasmus ................ ................ 

 huiszwaluw ................ ................ 

 oeverzwaluw ................ ................ 

EIND APRIL bonte vliegenvanger ................ ................ 

 tortelduif ................ ................ 

 tuinfluiter ................ ................ 

 gierzwaluw ................ ................ 

 koekoek ................ ................ 

BEGIN MEI grauwe vliegenvanger ................ ................ 

 grauwe klauwier ................ ................ 

 wielewaal ................ ................ 

 spotvogel ................ ................ 

 bosrietzanger ................ ................ 

 
Eventuele bijzonderheden graag op de achterzijde van dit blad. 
 
 
 
 



 
 
 
Mijn mening is: 
1. milieuzaken in het algemeen niet in onze vereniging  

thuishoren. 
 

2. er een aparte vereniging uit onze gelederen moet  
morden opgericht ter bescherming van het milieu. 
 

3. de naam en doelstelling moet morden aangepast, zodat  
alle milieuzaken kunnen morden aangepakt. 
 

4. .................................................... 
 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
Toelichting: 
 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
.................................................... 
 
 
 
Naam: .............................................. 
 
Adres: ............................................. 

 




