mus veel slachtoffers heeft gemaakt. Winter
1 982/83 was een vrij zachte winter met een zeer
natte lente. Winter 1 994/95 was een zeer zachte
winter met veel regen, maar een koud voorjaar.
In 1 995 is een gedeelte van het Van Umburg Sti
rumkanaal gedempt. De taluds van het resterende
gedeelte zijn tot in het water ontdaan van de be
groeiing. Meerkoeten en Kuifeenden werden wel
waargenomen, maar door het ontbreken van nest
gelegenheid hebben ze daar niet gebroed.
De Rietgors die vanaf 1 983 ieder jaar langs het
kanaal bij de Stort van het Marelvlak te horen en
te zien was, keerde ook in 1 995 terug. Toen echter
kaalslag op de taluds plaatsvond, is de Rietgors
vertrokken.
De Winterkoning die in 1 979 door de strenge win
ter nauwelijks nog voorkwam, herstelde zich
evenals de Heggemus.
Opvallend was de toename van de Roodborstta
puit. Bekend is dat de aantalsverlopen van deze
soort zeer wisselend kunnen zijn. Kennelijk is er

nu weer sprake van een pieksituatie. Het aantal
Roodborsttapuiten is in de duine sinds 1 984 ver
dubbeld.
De Tapuiten zijn verdwenen, doch dit verschijnsel
doet zich voor in alle geïnventariseerd e gebieden.
In de duinen is sinds 1 984 het aantal Tapuiten met
meer dan de helft afgenomen. Deze achteruitgang
wordt toegeschreven aan de toenemende verrui
ging en vergrassing van de duinen.
De Barmsijs is eveneens verdwenen. De piek vari
deze soort lag eind zeventiger jaren en begin tach
tiger jaren.
Nieuw in het terrein zijn d e Goudvink, d e Boompie
per en de Zwarte Kraai. Soorten komen en soorten
gaan. In kleine gebieden, zoals het Marelvlak is ui
teraard geen trend aan te geven, omdat het vaak
om enkele broedgevallen gaat. Daarom is inventa
riseren zo leuk, omdat je ieder jaar toch weer voor
verrassingen komt te staan.

IVN zonder puntjes!
Pau/ Paumen
De puntjes in I.V.N. zijn verdwenen! Dat ligt niet
aan van Dale's nieuwe spelling (hebt u ook zo'n
moeite met pannenkoek)
maar aan de gewijzigde landelijke naamgeving
van IVN met name: Vereniging voor Natuur- en Mi
lieueducatie.
Bladerend door de notulen om dit jaarverslag over
1 995 te schrijven, vond ik deze notitie. Hoewel wij,
als IVN-afdeling Noordwijk, de aandachtspunten
van de landelijke Vereniging op de voet volgen, lig
gen onze prioriteiten bij de aktiviteiten in - en van
uit het Jan Verwey Natuurcentrum.
In het centrum was er afgelopen jaar werk genoeg.
Er werden nieuwe speuropdrachten samenge
steld, een video recorder aangeschaft, die een
goede en interessante ondersteuning bood bij de
vleermuizenexpositie (Helaas is de Video -recorder
intussen ontvreemd!). Naast het rondleiden tijdens
de openingsuren vergde het voorbereiden en bege
leiden van groepen en scholen veel inzet, vooral
als ter elfde ure bv de braakballen opraakten en
een dia-serie moest worden geïmproviseerd. In to
taal werden 45 groepen ca 1 1 00 kinderen rondge
leid.
Binnen onze eigen organisatie veranderde er niet
veel, automatische incasso van contributie werd
mogelijk en inkopen voor de JVW -balie worden
voortaan door Riet Alkemade verzorgd. Bedankt
Joop de Groot!
Verder door de notulen bladerend , bedenk ik dat
het voor IVN-Ieden een prettige bijkomstigheid is,
dat bij het maken van natuurpaden(boekjes) zo'n
route meerdere malen moet worden gelopen. Dat
doen we met veel plezier en daarbij wordt veel ge
discussieerd over de waarnemingen en wat al dan

niet in de route moet worden opgenomen.
Dit jaar waren wij veel in de Noordduinen maar
ook bv in Wassergeest om uilengeluiden te beluis
teren. Ter voorbereiding van het harstnatuurspel
zijn we vaak op pad geweest in het Leeu
wenhorstbos. De "Beestenbende in het bos" waar
275 kinderen op af kwamen werd een groot suc
ces.
Grappig is het om in de notulen terug te zien, de
staccatoachtige manier waarop waarnemingen zijn
vastgelegd, die ik u niet wil onthouden zoals: An
nie heeft oranjerode stropaHa en een hazepootje,
Joop ziet ijsvogel en Jaap hoort een motorbootje
in de lucht (snip) , bij Verkade zijn gehakkelde Aure
lia en rouwmantels, wijndrinkers zien vleermuizen,
Paul ontdekt vogelgekte op Vlieland en Annie weet
alles van het seksuele leven van een slak.
Het jaar 1 995 is afgerond, verzoeken om IVN-on
dersteuning in het nieuwe jaar zijn alweer binnen:
VVV Noord wijk vraagt medewerking voor de
wandelmaand april, Gemeente Noordwijk vraagt of
we meedoen aan "Ciubwijs", een Camping vraagt
of we excursie willen leiden .....
Laat maar komen die nieuwe lente!
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