
Tot slot 
Bovenstaande tell ingen zullen zker niet volled ig zi jn, 
het werke li jke aanta l  van in onze omgeving broeden
de Huiszwaluwen, zal zeker hoger l iggen. 
De aanta llen zi jn wel d uideli jk hoger dan dat  ze 
waren in  de period e 1 984-1989, toen het aanta l  tussen 
de 30 en 40 paar betrof. Er kunnen een tweetal oorza
ken zijn, d ie de grote verschi llen in aantal kunnen ver
klaren. Ten eerste een onvolled ige tel l ing in de 
periode 1984-1989 en op de tweede plaats een toena 
me van de Huiszwaluw in onze omgeving. 
Waarschijn l ijk is het een combinatie van beide. 
Ook komend broedseizoen ga ik  weer een poging 

doen om de Huiszwaluwen te tellen. Voor aanvul len
de gegevens op bovenstaande houd ik mij aanbevolen.  
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Een nieuwe natuurstudievereniging in de Bol
lenstreek? ! 
Bij een aantal mensen leeft het idee dat het goed zou 
zijn a ls er een nieuwe natuurstudievereniging in de 
Bol len- streek zou komen. Deze nieuwe vereniging 
zou de leemte kunnen vul len tussen de a fdeling van 
de KNNV (Koninkli jke Nederlandse Natuu rhistori
sche Vereniging) te Leiden, van de KNNV en de Vo
gelwerkgroep Kennemer- land te Haarlem en de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming in 
Noordwijk. In  de Bol lenstreek zel f  is een a fdeling van 
de NJN /JNM (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurs
tudie, Jeugdbond voor Na tuur- en Mil ieustud ie), 
maar een a lgemene natuurstud ievereniging, ook voor 
mensen ouder d an 25 jaar, ontbreekt nog in de Bollens
treek. 

De eerste activ iteiten zijn er al d i t  voorjaar. Zo wordt 
Wassergeest en een stuk open bloembollenland tussen 
Lisse en Hil legom op broedvogels geteld .  Ook wil len 
we aansluiten bij de hommelinventarisatie, die wordt 
opgezet door de KNNV. Andere ideeën voor activitei
ten zijn karteringen van vleermuizen, vl inders en plan-

ten, het timmeren en plaatsen van roofvogel - en u ile
kasten, het kappen van hakhout op Wassergeest, het 
opzetten en begeleiden van een jeugdnatuurwacht, 
het promoten bij gemeenten van een landschapsbe
leid plan; verder excursies, lezingen en kampen. 
Als er voldoende mensen zijn, tenminste 6, d ie l id wil
len worden van de nieuwe natuurstudievereniging 
Bol lenstreek, za l op korte termijn, een oprichtingsbij
eenkomst worden belegd. Waarschi jnl ijk zal de nieu
we vereniging zich aansluiten bij de KNNV. 
Heeft u belangstel l ing voor het l idmaatschap en / of 
wilt u bijd ragen aan de totstandkoming van een nieu
we natuurstudievereniging in  de Bollenstreek, of heeft 
u nog vragen, wensen suggesties of ideeën dan hoor 
ik gaarne telefonisch of schriftelijk van u .  
Contactpersoon: W il T a  mis, R a  velstraat  20, 2162 A R  
Lisse, tel :  02521-20003 (na 20.00 uur) .  

"Van zand tot landschap" 
Natuurontwikkelingsproject "N oordrand 
Noord wijk" 

Dialezing over de natuurontwikke
lingsprojecten in het duingebied 
"Noordrand Noordwijk" door Marc 
Jansen (Stichting Duinbehoud).  

Datum: 1 9  apri l  
Tijd : 20.00 uur - 22.00 uur 
Plaats :  Jan Verwey Natuurcentrum 
Op de voormal ige golfbanen aan de noord rand van 
Noordwijk is het  afgelopen jaar heel wat werk en 
grond verzet. Worden groene speelweiden omgezet 
tot zandbak of word t van een hondenuitlaatplaats 
weer een dynamisch stukje du in  gemaakt? De menin 
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gen verschil len van persoon tot persoon. 
Op d eze avond vertelt Marc Jansen, a ls beleids mede
werker van stichting Duinbehoud nauw betrokken bij 
deze projecten, wat de achtergrond van de graafwerk
zaamheden is en waar het in de toekomst met de ver
stuivingen naar toe moet. Tijdens d e  d ia lezing gaat hij 
ook in  op de verschillende mogelijkheden voor na
tuurontwikkel ing langs de gehele Nederlandse kust. 
Voor a lle duin-natuur-liefhebbers een goede gelegen
heid om meer te weten te komen over de actuele ont
wikkelingen in natuurbehoud, -ontwikkel ing en 
beheer van de d ui nen . 

Voor meer i nformatie: Stichting Duinbehoud, Hanne
ke Mesters, 071 - 131800 




