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BESTUURSMEDEDELINGEN  
 
H.van Dongen overleden: Op 69-jarige leeftijd is op 31 augustus j.l. de bekende 

vogelbeschermer H.van Dongen overleden. 
De heer van Dongen is in Den Haag en ruime omgeving,  
in de organisatie van de Vogelbescherming, gedurende  
een lange reeks van jaren de grote man geweest.  
Ook nationaal (o.m. in het kader van de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels) en internatio- 
naal heeft de heer van Dongen zich een grote faam 
verworven. 
Als hoofd van de Vogelwacht Den Haag en Omstreken en  
als bestuurslid van de Haagse Vereniging voor Vogel-
bescherming en niet in het minst als leider van het 
vogelpopulatieonderzoek "Meyendel" zullen we ons de  
heer van Dongen blijven herinneren als een zeer  
deskundig vogelaar. Maar voor ons hier in Noordwijk  
zal de heer van Dongen blijven voortleven als de man  
die ons in het prille begin heeft bijgestaan met het  
tot stand brengen van wat nu onze vereniging is en  
op een wijze die alleen van Dongen eigen was, door- 
tastend en toch beminnelijk, zakelijk en toch bovenal  
erg menselijk. 
Zo willen wij hier in Noordwijk toch vooral aan hem 
blijven denken. 

Terugblik op de ten- Zonder meer mogen we zeggen dat de tentoonstelling 
toonstelling  "Nog natuur in Noordwijk?" een succes is geworden. Ruim 

2200 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht. Bij  
dit aantal moeten nog ± 900 schoolkinderen geteld worden 
die de kapel in klassenverband bezocht hebben. Veel 
bezoekers zijn voor een tweede en zelfs voor een derde 
keer teruggekomen, die niet meer getekend hebben. Houden 
we rekening met de soms chaotische toestanden op de  
beide zondagen dat met veel moeite iets van het ten-
toongestelde kon worden gezien, waardoor het zetten van  
een handtekening vaak vergeten werd, dan mogen we wel 
zeggen dat rond 3500 personen deze expositie hebben 
bezocht. 

Ook financieel gezien hebben we niet te klagen. Het  
potje bij de uitgang voor de bestrijding van de kosten 
heeft bijna ƒ 400,-- opgebracht. Van Vogelbescherming 
kregen wij 10% van de verkoop, zijnde een bedrag van  
ƒ 150,--. 
Wat hebben we gedaan met die ƒ 550,--. 
Hiervan hebben we de prijzen betaald van de teken- 
wedstrijd ƒ 173,35 
Fotomateriaal   117,15 
Gaas, hout, graszoden e.d,   110,85 
Lamp projector    25,-- 
Diverse    18,50 
Verzekering    43,18 

 ƒ 498,03 

 
Er moeten nog wat kosten betaald worden zoals  
porto, plasticfolie, fotowerk, karton, papier enz.  
Dit wordt geraamd op ± ƒ 50,--. Zoals u ziet worden  
de kosten van de tentoonstelling volledig gedekt door  
de giften. 
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Behoudens deze gunstige resultaten een nog beter  
geluid. We hebben ook nog 22 nieuwe leden en dona- 

    teurs mogen inschrijven. 
We heten deze nieuwe leden en donateurs van harte  
welkom. 

VOGELJAARKALENDER 1975 Voor onze leden is het mogelijk om via de vereni- 
ging de veertiendaagse Vogeljaarkalender 1975  
aan te schaffen. 
De prijs is ƒ 5,95 per stuk, maar bij een eventuele  
grote bestelling hebben we reductie. 
Graag zo spoedig mogelijk een opgave (liefst  
voor 15 november), zodat we tijdig kunnen  
bestellen. 
Opgeven bij de secretaris, de heer A.Cramer,  
Sluispad 5 te Noordwijk. 

EXCURSIE AMSTERDAMSE Op zaterdag 23 november a.s. wordt een excursie 
WATERLEIDING  naar de Amsterdamse Waterleiding georganiseerd. 

Verzamelen Om 7.30 uur bij de ingang van het 
Staatsbosbeheer aan de Duinweg. 
Vanaf dit punt gaan we gezamenlijk per fiets 
naar de AWL-duinen. 
 
 

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

MOTEL????? HOTEL????? HOTELDEBOTEL????? 
 

Als je zo de streekkranten uit de omtrek napluist staat ons hier in de buurt 
een mateloze bouw van appartementen en motels te wachten. De monstrueuze plan- 
nen voor de K.W. Boulevard en het Huis ter Duin zijn ons te over bekend.  
Nieuwe plannen voor de bouw van motels zijn ons dezer dagen ter oren gekomen.  
Het eerste geval betreft motelbouw in de Noordduinen nabij manage Meeuwenoord. 
Geen onaardig plan overigens en niet al te hoog van opzet, maar ons voornaam- 
ste bezwaar betreft echter de plaats. Niet een gebied van een groot natuur- 
schoon maar het grenst er wel direct aan. Dit soort terreinen, direct volgend  
op de bebouwing van het dorp vormen een bufferzone voor het verder liggende 
natuurgebied. In zo'n bufferzone wordt veel opgevangen zoals om maar eens wat  
te noemen; jongens op brommers, gravende kinderen, honden die worden uitgelaten 
enz. Gaat zo'n terrein verloren dan schuift het gebied wat op en in dit geval 
naar het noorden en gaat dan wel in waardevol natuurgebied vallen. Dit geldt 
temeer nu binnenkort ook het terrein tussen de Oranje Nassaustraat en Duinpark 
bebouwd gaat worden. 

Wij hebben in een schrijven aan de gemeenteraad ons standpunt uiteen gezet  
en hopen dat dit college deze motelplannen nog een keer kritisch wil bezien. 
We wekken alle leden op om bij gesprekken met raadsleden hen er aan te her- 
inneren aan hun verkiezingsprogramma’s waarin het natuurbehoud zo'n grote  
plaats innam. 

Het tweede plan betreft het voornemen een motel te bouwen in de Ruige  
Hoek. Langs de nieuwe autoweg bij de afslag rechts naar Lisse en links naar  
de Langevelderslag ligt een restant van het oorspronkelijke duinterrein,  
ook wel Twistduin genoemd. Hoewel door bunkerbouw in de oorlogsjaren dit  
terrein wat is aangetast, is het een zeer fraai stuk grond. Vooral door de 
langzame overgang van droog duin naar het omliggende water zijn er veel  
zeldzame planten te vinden. Kees Straathof heeft deze zomer het terrein gein- 
ventariseerd en vond er o.m. 

Gevlekte orchis (Orchis maculata) 
Breedbladige wespenorchis (Epipactis latifolia) 
Maanvaren (Botrychium lunaria) 
Adelaarsvaren (Pteridium aguilinum 
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Addertong (Ophioglossum vulgatum) 
Moeraslathyrus (Lathyrus palustris)  
Maagdenpalm (Vinca minor) 
Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia)  
Duizendguldenkruid (Centaurium minus) 

Het stuk herbergt ook veel broedvogels zoals: 

Fuut    Merel 
Wilde eend   Rietzanger 
Waterhoen   Spotvogel 
Meerkoet   Fitis 
Houtduif   Geelgors 
Koekoek   Rietgors 
Winterkoning  Groenling 
Heggemus   Kneu 
Zanglijster   Vink 

Niet uitgesloten is, dat Ransuil - Veldleeuwerik - Grote lijster hier ook 
gebroed hebben. 

Het terrein vervult een onmisbare functie als rustgebied voor de vogels in het 
omringende cultuurlandschap. 

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft bij Gedeputeerde Staten  
bezwaar gemaakt tegen de motelplannen. Dit heeft echter geen resultaat gehad. 
Onder bepaalde voorwaarden is de vergunning toch verleend. In overleg met 
bovengenoemde Stichting is door ons een brief aan de minister geschreven  
met de vraag de vergunning op te schorten en het plan nogmaals, ook t.o.v.  
het natuurbehoud, te bezien. Ook hierin hopen we op een goede afloop. 

Deze zaken bewijzen wel dat we met elkaar niet attent genoeg kunnen  
zijn t.o.v. aanslagen op de natuur. Als u iets in deze geest hoort of er van 
leest, geef het dan direct door aan de secretaris. 
 

W.Baalbergen 
 
  
 

WAARNEMINGSLIJSTEN 
 

Eén van de taken die de vereniging op zich genomen heeft 
is het noteren en in kaartsysteem brengen van vogels 
die nu niet iedere dag te zien zijn in Noordwijk. 
Voor het noteren van deze waarnemingen zijn lijsten 
bij mij of bij het secretariaat verkrijgbaar. 
De lijsten die ik de afgelopen weken heb ontvangen bestreken  
een periode van april tot en met oktober. U begrijpt 
dat het een hele uitzoekerij is al deze waarnemingen 
netjes op een rijtje en datum te krijgen. 
Graag aandacht voor het volgende verzoek. 
Waarnemingen maandelijks op één lijst. 
Lijsten liefst zo spoedig mogelijk inleveren bij mij of 
bij het secretariaat. 
Liefst, zo veel mogelijk lijsten, zodat niet steeds 
dezelfde personen bij de waarnemingen vermeld worden. 

 
J.Glasbergen 
P.van Saxenstraat 7 
Rijnsburg 

 
 

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



- 5 – 
 

AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 1974 
 
 

  EERSTE WAARNEMING TWEEDE WAARNEMING 

  Datum Plaats Waarnemer Datum Plaats Waarnemer 

N+3 Roodborsttapuit 20-3 Zuidduinen Aartse 23-3 Noordduinen Aartse 
N Tjiftjaf 23-3 Bavo Aartse/vdNiet 24-3 Z.H.L. Verkade 
L+1 Bontbekplevier 25-4 strand Verkade 26-4 over zee LvDuyn 
L+24 Zwarte roodstaart 26-3 Duinpark van Dijk 27-3 Duinpark van Dijk 
N+1 Boompieper 25-3 Zuidduinen Aartse 27-3 Noordduinen Aartse 
L-12 Boerenzwaluw  3-4 Rijnsburg Glasbergen  5-4 Bavo vdNiet 
N-21 Zomertaling 10-3 over zee van Dijk 12-3 Leidse Vaart Verkade 
N-12 Fitis 27-3 A.W.L. Aartse 31-3 Leeuwenhorst Verkade 
L-4 Rietzanger 21-4 Leidse Vaart van Dijk 27-4 Noordwijk Glasbergen 
L Gekr.roodstaart 29-4 Noordduinen Verkade  5-5 Noordduinen LvDuyn 
V+5 Gele kwikstaart 31-3 strand LvDuyn  9-4 N.Hout van Dijk 
V Eng.gele kwikstrt. 20-4 Voorhout Glas./Cram. 27-4 Voorhout Glas./Cram. 
V Rouwkwikstaart 27-4 Rijnsburg Glas./Cram.  4-5 Rijnsburg Glas./Cram. 
L+9 Visdief  4-4 over zee HvDuyn  5-4 over zee HvDuyn 
N+16 Grote stern  6-4 over zee LvDuyn  6-4 over zee LvDuyn 
N-9 Tapuit 23-3 Gooweg Aartse/vdNiet 27-3 N.Hout vdNiet 
N+23 Paapje  1-5 A.W.L. Verkade  4-5 Rijnsburg Glas./Cram. 
N-3 Zwartkop 14-4 N.Leeuwenh. van Dijk 20-4 Leeuwenhorst Verkade 
L-11 Braamsluiper 19-4 Huis ter Duin van Dijk 22-4 Pr.Hendrikweg LvDuyn 
N+2 Sprinkh.rietzanger 11-4 Noordduinen LvDuyn 18-4 LvDuyn HvDuyn 
L-19 Nachtegaal  7-4 Noordduinen vdNiet 16-4 Noordduinen Aartse 
L-24 Grasmus  6-4 Zuidduinen vdNiet 19-4 Zuidduinen Aartse 
N-14 Huiszwaluw  9-4 Duinpark van Dijk  3-5 Noordwijk Alkemade 
L-17 Oeverzwaluw  9-4 Duinpark van Dijk 12-5 Zeereep LvDuyn 
 Zwarte stern 26-4 over zee LvDuyn 27-4 over zee LvDuyn 
L-9 Bonte vlieg.vang. 11-5 Rijnsburg Glas./Cram. 26-5 Bavo vdNiet 
N-1 Tortelduif 27-4 Leeuwenhorst Verkade  3-5 Offem Aartse 
N-2 Tuinfluiter 26-4 Bavo vdNiet 27-4 Bavo Aartse 
N-3 Gierzwaluw 25-4 N’wijk-bin Verkade  8-5 Noordwijk van Dijk 
N-1 Koekoek 27-4 Leeuwenhorst Verkade 30-4 Noordwijk RdeMooij 
N+2 Gr.vliegenvanger  4-5 Leeuwenhorst Verkade 11-5 Voorhout Glas./Cram. 
N+7 Grauwe klauwier 11-5 Noordduinen Verkade 12-5 Noordduinen van Dijk 
L-8 Bosrietzanger  4-5 Leidse Vaart Verkade 10-5 Noordduinen HvDuyn 

 
 

N = normale aankomsttijd 
V = vroege aankomsttijd 
L = late aankomsttijd 
+   aankomstdatum aantal dagen later dan 1973 
-   aankomstdatum aantal dagen vroeger dan 1973 

 

         J.Glasbergen 
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EEN NOORDWIJKSE VOGELAAR IN SPANJE. II 
 

In mijn opstel over naar vogels kijken in Spanje in het februarinummer  
van  "De Strandloper" heb ik eigenlijk alleen maar een opsomming gegeven van  
de vogels die ik daar gezien heb. 

Nu wil ik iets vertellen over het vogelen in Spanje in het algemeen  
en ook wat je daar beleven kunt als het jachtseizoen geopend is. Er is nu een 
actie aan de gang van "Mondiaal alternatief" in Zandvoort tegen de vogelmoord  
in Italië. Ik ben nooit in Italië geweest, maar als de vogelmoord daar nog  
erger is dan in Spanje, dan moet het daar wel heel erg zijn. 

Toen ik op 20 september 1973 in Spanje arriveerde, had ik al heel gauw  
in de gaten, dat vogelen in Spanje heel wat moeilijker is dan hier in Neder- 
land. Ten eerste is alles er veel dichter begroeid en ten tweede zijn de  
vogels in Spanje er veel en veel schuwer dan hier. 
Een Kuifleeuwerik b.v. die hier in Noordwijk op de Boulevard gewoon voor je 
voeten trippelt, is daar een ongelofelijk schuw en het kostte heel wat  
moeite om er één goed in de kijker te krijgen om te ontdekken dat het echt een 
gewone Kuifleeuwerik was en geen Theklaleeuwerik. 

En dan de Mussen. Op het terras van hotel "Liga sin Nombre" zaten altijd  
wel mensen die koffie dronken en koekjes aten. Hier in Nederland heb je dan 
altijd een zwerm mussen om je heen, die van de gelegenheid gebruik maken om  
de gevallen koekkruimels op te pikken, maar daar, terwij1 er in de wildernis 
tussen ons hotel en de Middellandse Zee hele zwermen waren, kwam er niet één  
mus op het terras. Je denkt natuurlijk dat het Spaanse mussen zijn, maar na  
veel moeite zag ik dat het allemaal gewone Huismussen waren. De Spaanse mus 
schijnt in de omgeving van Cuballas niet voor te komen, dan moet je zuide- 
lijker zijn. 

De Hop heb ik meermalen gezien, maar altijd opvliegend uit hoog onkruid  
of uit een akker met veel druivenranken om dan in een dichte olijf of  
vijgenboom te verdwijnen. 

De wadvogels die ik in de lagune langs de Middellandse Zee aantrof waren  
veel minder schuw. Je kon merken dat die uit betere landen kwamen; vooral 
Kanoeten en Kleine strandlopers waren bijzonder mak. 

Tussen 20 september en 5 oktober maakte ik bijna iedere dag een wandeling  
langs de zee. Het was er altijd heerlijk stil met alleen op zondag enkele 
hengelaars. Het was echt zo'n soort niemandsland met aan de ene kant de zee  
en aan de andere kant enorme vlakten begroeid met zeekraal. 

Op 1 oktober werd dit anders. Op verschillende plaatsen waren Spanjaarden  
bezig een stukje grond om te spitten, gelijk te harken en er een hutje van 
planken op te zetten, dat met riet en zeekraal gecamoufleerd werd. Dat was al 
heel verdacht. 

5 Oktober is in Spanje een algemene feestdag gewijd aan de een of andere 
heilige die beschermheer is van de jacht. Dan liggen alle bedrijven en  
fabrieken stil en iedereen is vrij en gaat op jacht. 

's Morgens toen ik wakker werd, hoorde ik al achter het hotel schieten  
en toen ik op het terras kwam, zag ik overal kerels lopen met geweren die op 
alles schoten of het nu Vinken waren of Kieviten. Je krijgt als Nederlander  
wel een raar gevoel in je maag als je een jager tegenkomt met een jachtbuit  
van 8 Strandplevieren, 2 Bontbekken, 1 Rosse grutto, 1 Kemphaan en wat Kieviten 
in een plastic zak. 

Het ongelukkige met die wadvogels is dat ze niet weg vliegen. Als er op  
een troep foeragerende wadvogels geschoten wordt, vliegen ze op, maken een  
rondje en strijken weer op dezelfde plaats neer. Ze worden afgeschoten tot  
er niet één meer over is. 
Alleen Kanoeten heb ik naar zee zien vluchten. Ook 2 Kleine zilverreigers zijn  
de dans ontsprongen door naar zee te vliegen. Later merkte ik dat op 
Blauwe reigers, Meeuwen en Sterns niet geschoten werd. Een Spanjaard schiet 
alleen wat hij lekker vindt. Een Torenvalk b.v. die in het heetst van het  
gevecht boven de schutters vloog lieten ze ongemoeid. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



- 7 – 
 

's Avonds tegen 6 uur kwam er nog een oude Spanjaard met waarschijnlijk 
zijn kleinzoon van een jaar of 6 voorbij. Opa had een echt geweer en klein- 
zoon een speelgoedgeweertje. Ze liepen kris-kras door het moeras, maar ik heb 
opa niet horen schieten......er was niets meer om op te schieten. 

Overal tot in de boomgaarden en tuinderijen bij het dorp Cuballas waren 
vinkenbanen en tussen de bomen nylonnetten opgesteld. Sommige vinkenbanen erg 
primitief maar er waren ook mooie luxe uitrustingen met een uitneembare 
schuiltent er bij, waar elke Nederlandse vogelfotograaf jaloers op zou zijn. 
Zulke uitrustingen zag ik in de stad in de etalages van sommige winkels 
liggen, compleet met kooitjes voor de lokvogels die door middel van een 
ijzeren pen in de grond gestoken kunnen worden. 

Bij een weg stond een auto geparkeerd. Op de achterbank lagen op een 
plastic zak de lijkjes van Leeuweriken, Groenlingen, Vinken, Putters en een 
paar geelgroene zangertjes, vermoedelijk Fitissen. Naast die auto was een 
dame op een butagasstel een picknickmaaltijd aan het klaar maken. Terwijl 
ma aan het kokkerellen was, zat pa in zijn schuiltent vogeltjes te verschal- 
ken en de kinderen speelden verder op in zee. Ik kreeg wel de indruk of 
geheel Spanje aan het vangen was. Aan zee stonden hengelaars, op het land 
was men vogels aan het schieten en langs de verkeersweg zag ik een man met 
een paar kinderen die men een vlindernetje naar de grond sloeg. Toen ik dichter- 
bij kwam om te kijken wat die dan wel ving, zag ik dat hij een plastic zak, 
had met grote sprinkhanen. Ik heb het al eerder gezegd; een Spanjaard vangt 
alleen wat hij lekker vindt en smaken verschillen. 

Als je dat allemaal zo ziet dan word je erg pessimistisch en ik geloof 
niet dat je daar zo een-twee-drie een eind aan kan maken. Als je daar een 
regering krijgt die dat zou verbieden, krijg je een soort volkswoede, hetzelfde 
dat je b.v. hier zou krijgen als het hengelen of het voetballen verboden zou 
worden. 

Gelukkig voor de vogels heeft deze massaslachting alleen op zondag 
plaats. Door de week is alles aan het werk en had ik het rijk weer voor mij 
alleen. Het rijk alleen? Bij het dorp was een fabriek met daarnaast een 
door riet omzoomd meertje waar drie Smienten in neer streken. Een arbeider 
van de fabriek zag dit, rende naar een schaftkeet en kwam er met een geweer 
weer uit. Maar omdat ik ook naar dat meertje liep, vlogen de Smienten weg. De 
man kwam kwaad naar mij toe en wees op mijn kijker en toen naar zijn hoofd. 
Ik geloof dat hij vertelde, dat in Spanje alleen krankzinnigen en kleine 
kinderen met een kijker naar vogels kijken. 

Ik heb verschillende jachtbuiten nagekeken op zoek naar vogels met ringen, 
maar er niet één gevonden. Thuis heb ik alle ringverslagen in "Limosa" nage- 
keken maar ik heb niet één terugmelding uit de provincie Barcelona en 
Taragona kunnen vinden. Misschien heb ik het mis, maar die geweldige massa 
vogels die daar door trekken zijn dat geen Oost-europese vogels? 

De Spanjaarden zijn over het algemeen erg vriendelijk en laten je met 
het meeste geduld en zonder enig schuldgevoel hun jachtbuit zien. Nu kan je 
natuurlijk wel een preek tegen hen gaan houden, maar ten eerste verstaan ze 
je toch niet en ten tweede geloof ik dat je dezelfde reactie zou krijgen 
als je hier een haringvisser zou vertellen dat hij beter geen haringen meer 
kan vangen. Ze beschouwen daar een vogel net zo iets als wij vissen hier. 
Je zou eigenlijk op de scholen er mee moeten beginnen om de kinderen dat 
ethische gevoel bij te brengen de vogels te beschermen, maar zo lang de onder- 
wijzers ook vogeljagers zijn, lijkt het mij hopeloos. 

Als ik nu in het voorjaar in het duin de eerste Tapuiten en over zee 
de eerste Bontbekjes weer voorbij zie trekken, denk ik, gelukkig die zijn 
weer behouden door de vuurlinie heen gekomen. 

Ik heb dit opstel geschreven in Het Posthuis op Vlieland. Een eiland 
waar je haast op je tenen loopt om de vogels niet te verontrusten. 
Heerlijk land Nederland. 
 

Joh.Moerkerk 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 

Het plukken van paddestoelen op de Veluwe dreigt uit de hand te lopen.  
Hoewel dit in veel bossen verboden is, plukken tientallen mensen - vooral  
Duitsers - grote hoeveelheden paddestoelen. 
Wetenschappelijk is nooit aangetoond welke gevolgen het plukken van padde- 
stoelen voor het bos heeft, maar alleen al het feit dat het vooral Duiters  
zijn, die hier komen plukken wijst erop, dat de paddestoelenstand in Duitsland 
ook zo goed niet meer is. De gevolgen voor onze bossen laten zich gemakkelijk 
raden..... 
          (A.D.) 
 
 

-------------- 
 
Sinds 1970 zijn Slechtvalk en Alpenkraai in Zwitserland niet meer als broed- 
vogels waargenomen. Dit feilt is toe te schrijven aan het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen, terwij1 ook de eierverzamelaars tot hun verdwijning hebben 
bijgedragen..... 
          (Artis) 
 
 

-------------- 
 
Een van de belangrijkste taken van de natuurbescherming op de Galapagos- 
eilanden is de inheemse fauna te beschermen tegen verwilderde huisdieren. Er 
worden daartoe op verschillende eilanden wallen opgeworpen om de verwilderde 
varkens van de nesten der reuzenschildpadden af te houden. De dijkjes voorkomen 
dat de varkens bij de schildpadeieren kunnen komen en worden afgegraven als de 
jongen zijn uitgekomen. 
Santa Cruz kende als gevolg daarvan het meest succesvolle broedseizoen sinds 
mensenheugenis. Er werden 115 nesten omdijkt, waaruit bijna 700 jongen 
tevoorschijn kwamen. 
Met soortgelijke wallen had men op andere eilanden geen succes; daar waren de 
belagers van de eieren geen varkens maar verwilderde honden, die zich uiteraard 
niets van de belemmeringen aantrokken. De opzichters overwegen nu het gebruik  
van netten om de honden op afstand te houden..... 
          (Oryx) 
 

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

 
In Engeland is men weer begonnen met de ontwikkeling van luchtschepen, de 
zogenaamde Zeppelins. Deze worden als een serieus alternatief gezien voor het 
vrachtvervoer over de weg. Een probleem is nog hun omvang, omdat vooral voor 
grotere vrachten zeer grote luchtschepen nodig zijn. In vergelijking met  
vervoer over zee of over de weg zullen de kosten van ladingen vervoerd per 
luchtschip echter aanzienlijk lager zijn. Bovendien is het een vrij schone  
en geruisloze vorm van vervoer in vergelijking met de overlast die bijvoor- 
beeld de jumbojets, de andere luchtreuzen, veroorzaken..... 
             
          (Heidemij) 
 
 

-------------- 
 
Nadat in het voorjaar van 1973 de laatste Lammergieren waren geschoten op 
Sicilië, hebben nu ook de laatste exemplaren van Sardinië als gevolg van de 
jacht het loodje gelegd..... 
          (Artis) 
 
 

-------------- 
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Door de vroeg ingevallen winter in de Zwitserse en Franse Alpen waren veel 
Zwaluwen in moeilijkheden gekomen. Door de koude winterse winden vonden de 
zwaluwen ten noorden van de Alpen bijna geen insecten meer. De verkleumde  
en verzwakte vogels lieten zich zodoende gemakkelijk vangen. Tienduizenden  
werden er door vogelvrienden verzameld en per vliegtuig, trein en auto naar 
Italië, de Franse zuidkust en naar Spanje gebracht, waar zij hun trek naar het 
zuiden konden voortzetten....... 

(De Volkskrant) 
 

-------------- 
 
Om de dassen niet van hun jachtgebied af te sluiten heeft Rijkswaterstaat  
onder de nieuwe autoweg van Geleen naar Aken ter hoogte van Heerlen een  
speciale tunnel voor deze beschermde dieren laten aanleggen. De nieuwe autoweg 
gaat dwars door een stuk natuurgebied waar zich veel dassen bevinden, zodat  
de dieren normaal gesproken hun jachtgebied niet meer zouden kunnen  
bereiken. Door middel van de tunnel - die een doorsnede heeft van 80 cm –  
hoopt Rijkswaterstaat dit probleem voor de dassen op te lossen. De enige 
moeilijkheid is echter, dat de dassen weigeren van de doorgang gebruik te  
maken. Men wil daarom proberen een das te vangen om het dier door de tunnel  
te brengen. De lucht die een das van nature achterlaat moet zijn soortgenoten 
over de eerste drempelvrees heen helpen........... 

(De Telegraaf) 
 

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

Op de tentoonstelling in de kapel aan de Hoofdstraat werden voor de school-
kinderen stencils met vragen uitgereikt, die ze moesten invullen. 
Er was een vraag: "Noem 2 heesters" 
Leerling van de zesde klas van een lagere school: "Meester, is een koolmees  
ook een heester?" 

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

 
Samengesteld door  
Leen van Duyn 
 
 
 
 

PESTVOGELS IN NOORDWIJK 
 

Op 29 oktober 1974 werden door de heer P.de Jong twee  
Pestvogels waargenomen. 's Ochtends van omstreeks half acht  
tot half negen foerageerden zij op bessenstruiken in zijn  
tuin aan de Zwarteweg. Om half negen vond hij een Pestvogel  
die tegen een garageraam was aangevlogen. De vogel leefde  
nog wel, maar overleed al snel daarna. De volgende morgen  
waren er echter weer twee exemplaren aanwezig, zodat er  
tenminste drie exemplaren aanwezig zijn geweest. 
De dode vogel is met succes door de heer Joh. Moerkerk  
opgezet. 

 
 
 

-------------- 
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HERFSTWEEKEND VLIELAND 
 
Op vrijdag 13 september (hoe hebben we het aangedurfd!) was het zover. Ons 
Waddenweekend was er weer. Met een groep groter dan ooit te voren (48 Personen) 
vertrokken we om ± 15.30 uur naar Harlingen om daar met de boot van 19.00 uur 
over te steken naar het haventje van Oost-Vlieland. 

Het was guur en winderig tijdens de overtocht. Het was goed donker toen we 
ontscheept werden en met hutje en mutje in een paar busjes naar het Posthuis 
werden gebracht. Het ontvangst daar was er in elk geval niet minder om. Onze 
grote leider Dick Passchier wees ieder een kamer aan... met kamergenoot(ote).  
De rust in het Posthuis was weer gauw hersteld toen iedereen naar zijn of  
haar kamer trok om zich te installeren. 

Wie schetste echter onze verbazing toen we de andere morgen ontwakend 
(natuurlijk vroeg) een stralend eiland en een letterlijk zonovergoten Waddenzee 
voor ons zagen met een strak blauwe lucht. Wat zou een vogelaar nog beter  
wensen! 
Om ± 9.00 uur startten we met de gehele groep voor een wandeling die ons  
over de dijk en langs de Kroonpolders voerde, daarna over het Groene strand  
langs de Vliehorst en terug langs het Noordzeestrand. 

Heerlijk struinend met een snelheid die nog lager lag dan die van een 
gemiddelde vogelaar (2 km per uur) en genietend van het heerlijke landschap  
met zijn vele vogels en van het prachtige weer, kregen we wel het gevoel dat  
we deze zaterdag nuttig werd besteed. Het weer werd steeds mooier en warmer  
zo zelfs, dat enkele enthousiaste zwemmers onder ons zich afzonderden voor een 
duik in de heldere branding. Jammer voor hen dat ze toen de waarneming van  
een 6-tal witgatjes op het strand hebben gemist. 

Na de maaltijd 's avonds hebben we nog een bijzonder fijn uurtje door-  
gebracht op de dijk van de Kroonpolders met het ondergaand zonnetje in de  
rug en duizenden vogels voor ons op het wad. Dat was een ogenblik om stil  
van te worden. 
Toen de zon onder was, werd er nog lekker gezellig nagekaart in het Posthuis. 

De andere dag, 's zondags, was het minder zonnig. Door de meesten werd er  
wat gewandeld in de omgeving van het Posthuis. Sommigen brachten een bezoek  
aan de oude eendenkooi, anderen wandelden door het Bomenland naar de  
Dodemansbol om daar van het uitzicht over de Waddenzee te genieten. Zo kwam  
de tijd van vertrek weer nabij. 

Om 15.30 uur reden we weer weg van het Posthuis en blijkbaar veel te vroeg  
want in de haast vergaten we zowaar de heer, en mevrouw Cupido te bedanken  
voor de goede zorgen. Dat doen we dan dus nu maar op deze manier en onze dank  
is er zeker niet minder om. 

Om 17.00 uur voeren we weg uit het haventje van Oost-V1ieland, nagewuifd  
door vele eilanders. Na een snelle overtocht liepen we omstreeks 18.30 uur 
Harlingen binnen. Toen in de wagens en naar Noordwijk waar we ongeveer  
21.00 uur behouden aankwamen. 

Onze dank gaat uit naar Dick Passchier die heel veel werk heeft gehad  
om alles te organiseren. Dank zij deze goede voorbereiding is het weer een 
fantastisch weekend geworden. 

A.Cramer 
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JEUGDCLUB VOOR ZESSEN NOG NIET KLAAR 
 

Het mag een eeuwigheid geleden lijken sinds de laatste "Strandloper"  
uitkwam, maar in die periode heeft de groep niet stil gezeten. 

Na de zomervakantie, waarin wij het er ook even van namen, werden opnieuw  
de fietsen gepakt en daarmee de vrije ruimte opgezocht. Het nazomerprogramma  
had als punten; voorbereiding voor de tentoonstelling en trekwaarnemingen.  
Vooral bij dit laatste punt heeft het weer ons veel parten gespeeld.  
Het meest gunstige weertype voor zangvogels n.l. zwakke tot matige wind uit  
het zuidwesten bij een lichte bewolking, hebben we dit najaar node moeten  
missen. 

Voor de tentoonstelling echter konden we onze harten ophalen. De "vuilboom"  
in de kapel werd aangekleed met van het strand en duin verzamelde voorwerpen,  
die daar uiteraard niet thuis hoorden. Bij diezelfde oogstdag werden kolossale 
hoeveelheden dennenaalden en -appels meegevoerd. 
Op een andere zaterdagmorgen waren zakkan vol bladeren, boomvruchten, nestkasten 
en zelfs een boomstronk met daarin een spechtenest onze buit. Dit alles was nodig 
om het bos op deze tentoonstelling goed tot zijn recht te laten komen, aangevuld 
met o.a. door de club verzamelde platen en kaarten. 
Op het Staatsbosbeheer werd niet tevergeefs een beroep gedaan en daar stonden 
complete bomen voor ons klaar. Deze bomen moesten toch verwijderd worden.  
De spechtesmidse zat in een dode esdoorn en de den stond op een plaats waar  
hoog nodig moest worden uitgedund. Dit nog even als antwoord op de vele vragen 
hieromtrent tijdens de tentoonstelling. 
Vooral tijdens deze 10-daagse happening bleek de steun van de jeugdgroep  
onontbeerlijk. 

De laatste weken keken we met de regelmaat van een klok tegen inktzwarte  
wolken aan, die ons nogal belemmerde in de mogelijkheden. De al eerder  
genoemde trekwaarnemingen vielen voor 100% in het water. 

Op een iets minder regenachtige zaterdag in september troffen we het  
bij een bezoek aan Nieuw Leeuwenhorst wat beter. Tijdens de wandeling vloog 
plotseling een "buizerd" op. Op zich een leuke waarneming, die een nog 
verrassender aanzicht kreeg toen Jos Zonneveld een gat in de grond ontdekte 
waaruit een paar wespen opstegen. Dichterbij gekomen bleken we voor een 
opengekrabbeld wespennest te staan. Zou dan de buizerd misschien een wespen- 
dief geweest zijn? Het had er alle schijn van. 

Tot zover deze opsomming van activiteiten van de laatste maanden. 

Er blijkt onder de oudgedienden onder de jongeren behoefte te bestaan  
de groep in tweeën te splitsen, zodat we een groep krijgen van nieuwkomers  
en een van gevorderden. Een idee waar veel voor te zeggen is maar op korte  
termijn nog niet uitvoerbaar is (te weinig leiders!)  
Maar ook hieraan wordt gewerkt.  

De bibliotheekavond is verschoven naar de dinsdagavond. Het biologie- 
lokaal in de Willibrord-Mavo aan de van Panhuysstraat is dan van 19.00 -   
19.30 uur geopend. Zoals bekend kunnen alle leden GRATIS deze natuurboeken  
lenen. 

Tevens nog even ter attentie van de jeugdgroep; meegebrachte voorwerpen  
uit de natuur zoals fossielen, schelpen, beenderen enz. kunnen op deze avond  
besproken worden. 

Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom, mits ze niet jonger zijn  
dan 13 jaar en niet ouder dan 17 en goed kunnen kwebbelen. 

Kom eens kijken dinsdagavond 19.00 uur in de Willibrord-Mavo. 
 

B.Heethuis 
D.Passchier  
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ENIGE OPMERKINGEN OVER HET VOORKOMEN VAN ZEEVOGELS BIJ  
NOORDWIJK VERGELEKEN MET GEGEVENS UIT "DE VOGELS VAN  
TERSCHELLING" 

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

De laatste jaren verschijnen er aan de lopende band boeken en boekjes die een 
overzicht geven van de vogelstand in een bepaald gebied. De bekendste boeken zijn 
wel de "Avifauna van Noord-Brabant", de "Avifauna van Midden-Nederland" en de 
"Broedvogels van Noord-Holland-Noord". Eerder verschenen al een 
Avifauna van de Nederlandse provincie Limburg; de "Avifauna van Texel" en de 
"Vogels van Terschelling". 

Bij sommige van deze boeken is eerst nauwkeurig inventarisatieonderzoek 
verricht alvorens tot publicatie werd overgegaan. Helaas zijn er ook boekjes 
verschenen die alleen maar een overzicht geven van alle gepubliceerde waarnemingen 
uit een bepaald gebied, zonder dat er speciaal inventarisatieonderzoek aan vooraf 
ging. Van dit soort overzichten is de "Avifauna van Walcheren" wel het meest 
sprekende voorbeeld. 

Van alle streekavifauna's die een kustgebied behandelen, geeft alleen het  
boek over de vogels van Terschelling een vrij goede indruk van het voorkomen  
van zeevogels. Uit de Avifauna's van Walcheren, Texel, Vlieland en Schiermon- 
nikoog blijkt dat de samenstellers van deze boekjes het waarnemen boven zee  
nogal verwaarloosd hebben. Nu was het voor de heer J.J.C.Tanis, de samensteller  
van "De Vogels van Terschelling", ook niet zo bezwaarlijk om van 1953 tot  
1962 zeer vaak even de zee af te turen, daar hij in genoemde periode in het  
Biologisch Station woonde op slechts 100 m van het strand. 

Het blijft altijd een moeilijke taak om zeetrekgegevens van de ene plaats  
te vergelijken met die van een andere plaats. Daarnaast moet opgemerkt worden,  
dat de gegevens van Tanis in een andere periode verzameld zijn dan mijn 
Noordwijkse gegevens (68-74). 

Iedereen die regelmatig aan het strand komt, zal weten dat het voorkomen  
van bepaalde soorten van jaar tot jaar enorm kan verschillen. Daar de waarne- 
mingen op beide plaatsen in een behoorlijk aantal jaren verzameld zijn, lijkt  
het me toch zinvol de meest opvallende zaken hier neer te schrijven. 

Duikers 
Van de Roodkeelduiker zegt Tanis: trekt door in flinke groepjes tot dicht  
onder de kust. 
Voor Noordwijk gaat dat zeker niet (meer?) op. Een dergelijke omschrijving  
vinden we nog wel bij Verwey (1920). Of de duikers in de zestiger jaren inder- 
daad sterk in aantal verminderd zijn, is nog de vraag. Zo werden er op  
31-10-1973 op Schiermonnikoog toch nog meer dan honderd duikers geteld. Bij 
Noordwijk werden op 1-12-1973 ook nog 19 duikers naar het zuiden vliegend 
waargenomen (in 1 uur). Toch lijkt het er op, dat wat vroeger heel gewoon was n.l.  
meer dan 10 ex. per uur, tegenwoordig tot de uitzonderingen behoort. 

Futen 
Bij Noordwijk verblijven in de wintermaanden vaak grote groepen Futen op zee. 
In sommige winters lopen de aantallen tot in de duizenden. Voor Terschelling 
worden dergelijke grote aantallen nooit gemeld. Er staat: Vrij talrijk in het 
najaar, vooral in oktober. In de winter in klein aantal op zee. . 
Het is jammer dat Tanis in zijn boek verder geen enkele aanwijzing geeft in welke 
orde van grootte zijn omschrijvingen als "talrijk", "in klein aantal", 
geplaatst moeten worden. 
De Roodhalsfuut wordt bij Terschelling vooral in de herfst gezien en na vorst- 
periodes ook geregeld in februari. De Noordwijkse gegevens stemmen hier aardig 
mee overeen, met dit verschil dat deze fuut ook zonder vorstperiode in februari 
opvallend vaak wordt opgemerkt. 
De Dodaars is bij Terschelling vaak met tientallen tegelijk op zee waar te 
nemen. Bij Noordwijk wordt deze soort vaak alleen maar bij vorst op zee gezien 
en dan altijd slechts enkele exemplaren. 
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Stormvogels 
In de periode '53-'62 werd op Terschelling 24x het Vaal Stormvogeltje en 8x  
het Stormvogeltje gesignaleerd. Dat is toch wel beduidend vaker dan bij Noord- 
wijk, waar ik tot nu toe slechts lx een Vaal Stormvogeltje zag. 
"De vogels van Noordwijk" vermeldt van het Vale Stormvogeltje 10 gevallen en  
van het Stormvogeltje 5. Deze gegevens zijn echter verzameld van 1900-1972! 
Pijlstormvogels werden op Terschelling 7x opgemerkt. Bij Noordwijk werden  
deze vogels de laatste tijd vrijwel jaarlijks waargenomen, maar dit is vooral  
toe te schrijven aan de speciale aandacht voor deze vogels. De ervaring heeft 
geleerd, dat Pijlstormvogels vrij geregeld in september en oktober kunnen ver-
schijnen als er maar een stevige noordwester staat. 
De Noordse Stormvogel wordt op Terschelling "vrij vaak" boven de Noordzee  
gezien. Ook hier is weer geenszins duidelijk in welke getallen deze omschrij- 
ving vertaald moet worden. In reeds eerder genoemde periode werden 345 ex. geteld, 
maar het aantal vondsten en waarnemingen wordt helaas niet vermeld. In ieder  
geval zal niemand kunnen zeggen, dat de Noordse Stormvogel bij Noordwijk vrij  
vaak boven zee te zien is. 

Jan van Gent 
"De vogels van Terschelling" was het eerste boek waarin melding werd gemaakt  
van flinke trek met soms meer dan honderd exemplaren per dag. Het is zeer 
merkwaardig dat in de zeer recente "Avifauna van Schiermonnikoog" in het  
geheel niet gesproken wordt van behoorlijke trek van de Jan van Gent. Dat deze 
soort bij Noordwijk soms ook met meer dan 100 ex. per dag gezien kan worden, 
is genoegzaam bekend. 

Zeeëenden 
Daar de banken voor de Waddeneilanden een zee belangrijke pleisterplaats voor 
zeeëenden vormen, worden deze vogels uiteraard meer op Terschelling gezien  
dan voor Noordwijk. Tanis noemt indrukwekkende aantallen, zoals b.v. trekdagen  
met meer dan 10.000 ex. per dag! De aantalsverhouding Grote Zeeëend : Zwarte 
Zeeëend is volgens hem ongeveer 1 : 35. Voor Noordwijk gaat dat zeker niet op. 
Hier worden beduidend minder Grote Zeeëenden gezien, maar dat zou veroorzaakt 
kunnen worden, doordat Grote Zeeëenden misschien verder uit de kust vliegen.  
Van de zeeëenden die op "determineerbare afstand" passeren vormen de Grote 
Zeeëenden echter maar een zeer klein deel. 

Dwergmeeuw 
De soort werd op Terschelling slechts 28x waargenomen met in totaal 34 ex.  
Dit is toch wel bijzonder weinig vergeleken met Noordwijk, waar deze soort  
in voor- en najaar geregeld wordt waargenomen. Af en toe worden zelfs behoor- 
lijke groepjes gezien, zoals 25-3-1972 46 ex. en 30-4-1974. 

Drieteenmeeuw 
"Trekt regelmatig in klein aantal door" vermeldt Tanis voor Terschelling. 
Waarschijnlijk heeft Tanis weinig op deze meeuwen gelet bij harde noordwesten  
winden. Vooral in november kan deze soort dan met tientallen per uur passeren. 

Zwarte Stern 
Bij Noordwijk is deze soort in de zomer vaak met tientallen tegelijk boven  
zee te zien. Ook in mei wordt deze stern vaak in kleine groepjes langstrekkend 
waargenomen (tot 25 ex. per uur). Dit houdt in dat deze soort bij ons beduidend 
vaker wordt gezien dan op Terschelling, waarvan vermeld wordt "doortrekker in 
klein aantal, vooral in mei". 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk hoe moeilijk het is om gegevens van 
verschillende waarnemers te vergelijken. Het is daarom voor elke waarnemer  
van belang, dat hij zich zo weinig mogelijk bedient van vage omschrijvingen  
als: algemeen, in kleine aantal enz. Alleen als deze aanduidingen van een 
getalswaarde worden voorzien, zullen onze notities ook later gebruikt kunnen 
worden. Daarom wil het onderzoek naar de avifauna van West-Nederland ook  
van wat wij nu "algemene" soorten noemen, zoveel mogelijk getalgegevens ver-
zamelen. 
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Wat het voorkomen van zeevogels betreft, wordt door de Club van Zeetrekwaar- 
nemers gewerkt met z.g.n. uurtotaalkaarten, waarop van alle soorten uurgegevens 
genoteerd worden. Meer inlichtingen hierover zijn bij ondergetekende ver- 
krijgbaar. 

J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32 
te1.7114 
 

-------------- 
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ONDERHOUD VAN DE WEGBERMEN 
 
"Het plukken van Wilde bloemen is een der actieve vormen van 'buiten zijn'  
waarbij de mens, in het bijzonder als kind, direct met de levende natuur 
in aanraking komt" 

(Aanleg en onderhoud van plukakkers  
 in Recreatievoorzieningen 1969 nr.3) 

"De ongebreidelde toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen  
geeft om verschillende redenen aanleiding tot scherpe kritiek" 

"Bij navraag naar de reden van deze intensieve behandelingen heeft de  
één dit motief en houdt de ander er die gedachtegang op na. Een feit  
blijft dat de bloeiende flora op tal van plaatsen zinloos wordt ver- 
nietigd en dat nota bene tegen hoge kosten, die de gemeenschap moet  
opbrengen. Het onderhoud van de wegbermen loopt op die manier in de  
miljoenen guldens per jaar en leidt bovendien tot ontevredenheid bij 
de bevolking". 

(Verantwoord gebruik van onkruidbe- 
 strijdingsmiddelen in berm, sloot en  
 beek door P.Zonderwijk. 
 Natuur en Landschap 25e jaargang  
 1971 nr.1) 

"Het is in de historie van de natuurbescherming al eerder gebleken dat 
de inzet van, gezamenlijke krachten tot de instandhouding van waardevolle 
levensgemeenschappen kan leiden. Ik meen te mogen zeggen dat dit tot 
op zekere hoogte ook geldt t.a.v. de waarde die in biologische zin aan 
de wegbermen mag worden toegekend". 

(Herleving van onze wegbermflora 
 door P.Zonderwijk. 
 Natuurbehoud 4e jaargang no.4 nov.1973) 

Bovenaangehaalde stukjes uit een aantal tijdschriften geeft een aardige  
indicatie van de geweldige doorbraak die vooral op het gebied van de  
wegbermen tot stand is gekomen. Een doorbraak die de wegbeheerders  
(Rijk, Provincies, Gemeente, Waterschap e.d.) wat traag en moeilijk konden 
bijhouden. 
Door Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat werden richtlijnen  
gegeven voor het onderhoud van de bermen, kamerleden stelden vragen, er  
verschenen steeds meer publicaties over onze bermen, zodat een officieel  
onderzoek om zowel de tegenstanders als voorstanders van een gewijzigd 
bermonderhoud van dienst te zijn, niet kon uitblijven. 
Door de werkgroep E-6 van de Stichting Studiecentrum Wegenbouw te Arnhem  
is een 60-tal proefvakken langs allerlei wegen en een 4-tal proefvakken  
op het IBS-terrein in Wageningen aangelegd. Medewerking werd verleend  
door Rijkswaterstaat, een aantal Provinciale Waterstaten, gemeentelijke  
diensten en Staatsbosbeheer. 
De proefvakken werden op diverse manieren behandeld, van intensief spuiten  
en maaien tot niet spuiten en weinig maaien. De kosten werden nauwlettend  
in het oog gehouden. Vooral wilde men antwoorden hebben op een aantal  
vragen die door een gehouden enquête onder de wegbeheerders naar voren  
waren gekomen. 

De vragen en bevindingen waren als volgt:  
(Zie ook "Groen" augustus 1974) 
VRAAG      RESULTAAT ONDERZOEK STICHTING STUDIE- 

CENTRUM WEGENBOUW  
1) Berm wordt lelijk    Door minder frequent maaien en niet  

bespuiten met herbiciden werd de vege- 
tatie kleur- en vormrijker. Vergeleken  
met de gazonachtige bermen maakten de 
proefvlakken soms een iets minder  
"verzorgde" indruk. 
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VRAAG      RESULTAAT ONDERZOEK STICHTING STUDIE- 
CENTRUM WEGENBOUW  
 

2) De weg past niet meer in het Deze angst voor de wegbeheerders bleek  
   (cultuur) landschap)   meestal ongegrond. Een kaal geschoren berm 

stak in een periode dat de cultuur- 
gewassen volop groeiden veelal veel sterker 
af. 

3) Er wordt meer afval in de bermen Er werd vastgesteld dat NIET meer afval  
   gegooid     dan normaal in de bermen werd gedeponeerd.  

Wel bleef het langer liggen, omdat het  
door het lange gras aan het oog onttrokken 
werd. 
Een uitzondering vormden de uitvalswegen  
juist buiten de bebouwde kom. Ruime moge-
lijkheden tot gratis vuil storten op  
daarvoor bestemde plaatsen, een strenger 
optreden van de politie tegen dit soort 
overtredingen en een betere voorlichting(?) 
vormen hier de beste oplossing. 

4) Het brandgevaar is groter  Op de proefvakken was het brandgevaar  
zelden groter. Soms was dit het geval als  
het gras gehooid werd. 

5) Er worden meer zaden geprodu- De onkruidzaadproductie was op de proef- 
   ceerd van onkruiden, die schade- vakken veel groter. De meeste soorten vorm- 
   lijk zijn voor het aangrenzende den echter geen bedreiging voor het aan- 
   cultuurland grenzende cultuurland, doordat zij zich  

hier niet konden vestigen en/of handhaven. 
Vooral door de intensieve onkruidbestrijding 
is dit het geval. 
Eén van de weinige plantensoorten, die wel 
moeilijkheden kan geven is de Akkerdistel 
(Cirsium arvense). De vestiging uit zaad 
verloopt dermate traag, dat de plant in  
goed gebruikt cultuurland nauwelijks een  
kans krijgt. 

6) Kinderen en dieren worden minder Dit probleem doet zich buiten de bebouwde kom 
   goed opgemerkt als ze de weg op nauwelijks voor indien de berm 
   komen     1-1½ m uit de weg kort gehouden wordt.  

In wildrijke gebieden waar in de 
bermen z,g. wildspiegels zijn opgesteld,kan 
het lange gras een probleem betekenen. 

7) Het uitzicht in bochten en op Uiteraard moeten kruispunten en bochten 
   kruispunten wordt verminderd overzichtelijk zijn. Veelal moet hier 

3 of meer keren per jaar gemaaid worden. 
8) Het verhoogt de bermvrees Bermvrees neemt door het lange gras inder- 

daad toe. Men gaat verder van de kant  
rijden en durft bij uitwijken minder  
goed de berm in. De eerste 1-1½ m zal  
daarom vaker gemaaid moeten worden. 

9)Het stimuleert de mensen tot Politiecontrole en het drukke verkeer  
  bloemen plukken, hetgeen op  maken het plukken langs autosnelwegen 
  bepaalde wegtypen ongewenst is onmogelijk. Bij parkeerplaatsen en langs  

wegen met gemengd verkeer worden veel  
meer bloemen geplukt. Dit bracht voor de 
verkeersveiligheid echter vrijwel geen 
bezwaren met zich mee. De mogelijkheid dat  
men weer een veldboeket kon verzamelen  
werd als zeer positief gewaardeerd. 
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10) Het wegmeubilair wordt minder Inderdaad worden kilometerpalen en reflec- 
    goed zichtbaar   torpalen snel overgroeid. 

Voor de weggeleidende functie van de 
reflectorpalen bleek het lange gras een 
goede vervanger. 
Door tot aan de paaltjes vaker (meestal 
3x voldoende). liet de zichtbaarheid 
ervan zelden te wensen over. 
Op wegen zonder reflectorpalen kan het 
lange gras een positieve rol spelen bij 
de geleiding van het verkeer. 

11) Bermen worden snelle opgehoogd Kon tijdens de proefperiode niet worden 
      geconstateerd 

12) Er ontstaan in de winter meer Er zullen vrijwel geen sneeuwduinen ont- 
    sneeuwbuien op de weg  staan, omdat vrijwel alle bermen kort voor  

de winter gemaaid worden. 

13) Kosten van bermonderhoud stij- Kosten nieuw systeem van bermonderhoud  
    gen     bleken gemiddeld ongeveer op een zelfde  

niveau te liggen als bij het oude systeem. 
Tegenover een besparing door minder te  
maaien en te spuiten, staan n.l. kosten-
verhogende factoren zoals afvoer maaisel, 
zwaardere messen voor maaimachines enz.  
De overgang van het intensieve naar het  
meer extensieve onderhoud is vaak kosten-
verhogend door o.a. onbekendheid, aanschaf 
nieuwe maaimachines, afvoerapparatuur e.d. 

14) De werkorganisatie levert  Voor de arbeidsorganisatie brengt het  
    onoverkomelijke moeilijkheden nieuwe systeem meer moeilijkheden met zich  
    op (in korte tijd moet alles mee. 
    gebeuren)    -- Het beherende personeel is geheel  

   ingesteld op keurig kortgeschoren  
   "onkruid" arme grasmatten. 
   Nu het beleid gericht wordt op minder  
   vaak maaien en herbiciden nauwelijks  
   meer mogen worden gebruikt, dreigen  
   velen het spoor bijster te raken. Een  
   goede voorlichting over het hoe en  
   waarom doet hier wonderen. 
-- Het nieuwe systeem vraagt meer inzicht  
   en creativiteit. Het "klakkeloos" maaien  
   en spuiten moet worden vervangen door   
   een, zowel wat plaats en tijd betreft,  
   veel gedifferentieerde werkprogramma. 
-- Het aantrekken van vakbekwame aannemers  
   is moeilijk. 
-- De werkzaamheden moeten in een veel  
   kortere periode worden uitgevoerd. 
-- Er moeten eventueel afzetmogelijkheden  
   voor het maaisel worden gezocht. 
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CONCLUSIE van de Stichting Studiecentrum Wegenbouw: 

De bezwaren, die tegen het minder frequent maaien en 
spuiten worden aangevoerd, vallen aanzienlijk mee  
en zijn vrijwel steeds praktisch oplosbaar.  
De grootste problemen doen zich voor op smalle  
bermen gelegen langs drukke wegen zonder vlucht- 
stroken. 
 

De conclusie van de Stichting lag wel voor de hand maar is thans "weten- 
schappelijk bewezen". 

Duidelijk komt uit de vragen en antwoorden naar voren, dat uiteindelijk  
het hele probleem rond de bermen zich toespitst op vraag 14. 
De wegbeheerder (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap e.d. kan eigenlijk 
die radicale ommekeer in het onderhoud niet goed volgen. 

Met deze organisatorische kwestie heeft onze vereniging niets te maken,  
zij let alleen op het resultaat. Mankeert hier iets aan, dan wordt er gerea- 
geerd zoals afgelopen zomer aan de Duinweg. Toen deze berm op zijn mooist  
was en een 8-tal orchideeën in voile bloei stonden, besloot de 
gemeente deze berm te maaien. Door het bestuur is verzocht het maaien een  
week of twee uit te stellen. Hieraan is inderdaad gehoor gegeven en de berm  
is na de bloei van de beschermde orchideeën gemaaid. 

De vrees dat aanliggende eigenaren hinder zouden kunnen hebben van het  
onkruid en overgewaaid zaad is kennelijk de aanleiding geweest om de berm  
te maaien. Misschien dat door bovenaangehaald rapport de angst hiervoor  
iets is weggenomen. 

Nu de berm aan de Duinweg de laatste jaren aanmerkelijk minder wordt  
gemaaid, blijkt dat de akkerdistel en brandnetel aanzienlijk minder geworden  
is; biotoop voor deze planten is verslechterd. 
Dat deze berm ook last kan hebben van planten uit het cultuurland zal  
misschien niemand geloven, maar toch is het zo. Een perceel grond met hyacinten 
was totaal overwoekerd door de Brosse melkdistel. Van de hyacinten was inder- 
daad weinig te zien. In de berm van de Duinweg komt deze plant niet voor.  
Slechts een aantal planten zijn gevonden op de grens van de berm en cultuur- 
land in de zogenaamde losgewerkte grond langs de afrastering. De berm zelf  
is niet geschikt voor deze plant. 

 
E.Aartse 

 
-------------- 
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WAARNEMINGEN APRIL, MEI, JUNI, JULI, AUG., SEPT., OKTOBER 1974 

FUUT  4 ex. 24-5 over zee van Dijk 
  1 ex. 21-6 over zee van Dijk 

ROODHALSFUUT  1 ex. 26-5 over zee van Dijk 

DODAARS  3 ex. 31-8 AWL Passchier 

NOORDSE STORMVOEL  2 ex. 1/2-6   Noordzee van Dijk 

JAN VAN GENT  2 ex.  5-5 over zee,noordwaarts R.de Mooij 
  5 ex. 15-5 over zee van Dijk 
  5 ex. 25-5 over zee van Dijk 
 27 ex. 7/15-6  over zee van Dijk 
  1 ex. 23-10 over zee D.v.d.Oever 

WINTERTALING 18 ex. 18-6 over zee van Dijk 

KRAKEEND  2 ex.  1-6 over zee van Dijk 

SLOBEEND  3 ex.  2-4 Leidse Vaart R.Alkemade 

TAFELEEND  1 ex.  5-5 Noordzijderpolder R.de Mooij 

GROTE ZEEEEND 14 ex. 5/25-5  over zee van Dijk 
  7 ex. 2/26-6  over zee van Dijk 

ZWARTE ZEEEEND 150 ex.  4-6 van Dijk van Dijk 
 190 ex.  9-6 van Dijk van Dijk 

EIDEREEND  6 ex. 12-6 van Dijk van Dijk 
  7 ex. 18-6 van Dijk van Dijk 

BERGEEND  2 ex. 30-4 over Noordduinen R.Alkemade 

BUIZERD  1 ex. 19-4 over Haarlemmertrekvaart R.Alkemade 
  1 ex. 25-9 Rijnsburg Glasbergen 
  2 ex. 22-10 Rijnsburg Glasbergen 

SPERWER  1 ex. 18-4 Offem J.Alkemade 

VISAREND  1 ex. 31-8 AWL Passchier 
  2 ex.  1-9 AWL Aartse 

ROODPOOTVALK  1 ex. 23-10 Noordduinen D.v.d.Oever 

TORENVALK  2 ex. 31-8 Noordduinen Glasb/Cramer 

HOUTSNIP  1 ex. 15-4 Vinkeveld R.Alkemade 

ZWARTE RUITER  1 ex. 23-8 Duinweg                  Glasb/Cramer/Aartse 

KLUUT  3 ex. 12/18-5 strand van Dijk 

KLEINE JAGER  1 ex.  7-6 van Dijk van Dijk 
  1 ex. 31-8 over zee Glasb/Cramer 
  1 ex. 24-9 Noordwijkerhoek D.v.d.Oever 

DWERGMEEUW  3 ex. 1/17-6  over zee van Dijk 

DRIETEENMEEUW  1 ex. 22-5 van Dijk van Dijk 

ZWARTE STERN 42 ex. 16/17-5 over zee van Dijk 

VISDIEF 470 ex. 18-5 van Dijk van Dijk 

NOORDSE STERN 425 ex.  1-6 van Dijk van Dijk 

DWERGSTERN veel 1/31-5  over zee van Dijk 

GROTE STERN 358 ex. 1/28-6  over zee van Dijk 

RANSUIL  1 ex.  3-4 Dobbelmanduin A.Roozen 

VELDUIL  1 ex. 18-4 Haarlemmertrekvaart R.Alkemade 
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GROTE BONTE SPECHT  1 ex. 26-9 Dobbelmanduin                 Mej.H.de Groot 

MIDDELSTE BONTE 
SPECHT 

 1 ex. 31-8 Noordduinen Glasbergen 

KLEINE BONTE  
SPECHT 

 1 ex.  6-4 Z.H.L. A.Roozen 

BOERENZWALUW  2 ex.  3-10 Rijnsburg Glasbergen 

HUISZWALUW  1 ex.  8-10 Rijnsburg Glasbergen 

BOOMKRUIPER  1 ex.  5-4 Dobbelmanduin A.Roozen 

BEFLIJSTER  1 ex.  6-4 Golfvelden             R+J Alkemade,de Mooij 
  1 ex. 12-10 Noordduinen Glasb/Cramer 

ZWARTE ROODSTAART  1 ex.  6-4 Noordduinen R.de Mooij 

KLEINE KAREKIET  1 ex. 29-6 AWL Glasb/Aartse 

GROTE PIEPER  1 ex. 31-8 Zeereep Glasb/Cramer 

KLAPEKSTER  1 ex. 20-4 Noordduinen R+J Alkemade 
  1 ex. 24-10 Noordduinen D.v.d.Oever 
  1 ex. 26-10 Noordduinen,dood gevonden Glasb/Cramer/Aartse 

GRAUWE KLAUWIER  1 ex. 18-5 Noordduinen D.v.d.Oever 
  1 ex. 20-8 Noordduinen D.v.d.Oever 

SIJS  2 ex. 24-10 Rijnsburg Glasbergen 

BARMSIJS  1 ex. 27-4 Noordduinen R.Alkemade 
  1 ex. 20-9 Rijnsburg Glasbergen 
  1 ex. 24-10 Rijnsburg Glasbergen 

GOUDVINK  1 ex.  3-4 Dobbelmanduin A.Roozen 

SNEEUWGORS  1 ex. 11-10 Noordduinen Gielen 
  1 ex. 22-10 Noordduinen D.v.d.Oever 

INDISCHE GANS  2 ex. 20-9 Rijnsburg Glasbergen 
  1 ex. 30-9 Rijnsburg Glasbergen 
  1 ex.  8-10 Rijnsburg Glasbergen 
 

 
Samengesteld door 
J.Glasbergen 

----------------------------------------------------------- 
 
OP VRIJDAG 13 DECEMBER a.s. zal in samenwerking  
met "Vogellust" een filmavond georganiseerd  
worden in "De Rank" aan de Golfbaan. 
De bekende natuurvorser, de heer Jo van Dijk 
zal deze avond verzorgen. 
Welke film(s) vertoont zal (zullen) worden 
is nog niet bekend. 
GRATIS toegangsbewijzen voor leden en donateurs 
zullen zo spoedig mogelijk toegezonden 
worden. 
Wilt u de datum al vast noteren? 

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

 




