
Nieuws uit de ledenvergadering van 
25 noveinber 
Mededelingen bestuur 
De Flora van de Duin- en Bollenstreek 
De voorzitter geeft de laatste stand van zaken 
weer rond de verkoop van dit boek. De verkoop 
gaat gestaag door, zelfs vanuit het gehele land. 
Op het ogenblik is ruim de helft verkocht. Een 
heel klein deel wordt via de leden verkocht. Daar
om spoort hij alle aanwezigen nog eens aan 
ex emplaren aan vrienden, kennissen e. d. aan te 
bevelen. 

Opknapbeurt grote zaal 
Het ligt in de bedoeling dat de grote zaal in het 
Natuurcentrum geheel opgeknapt gaat worden. 
Verder zal getracht worden het geheel wat gezel
liger te maken, bijvoorbeeld door de wanden van 
passend tentoonstellingsmateriaal te voorzien. 
Een en ander is op het ogenblik in voorbereiding. 

Ondersteuning administratie Stichting Vogelasiel 
De huidige penningmeester heeft reeds zijn func
tie neergelegd. Misschien, dat er hier mensen 
bereid zijn de nodige hand- en spandiensten te 
verrichten. Belangstellenden kunnen zich tijdens 
de pauze bij de secretaris opgeven. 

Ex cursies 
De voorzitter wijst op een tweetal ex cursies, na
menlijk de ganzenex cursie naar Zeeland op 
woensdag 28 december a. s. en de ex cursie naar 
de pier van IJ mui den op zondag 1 9  februari a. s. 

Sprekers op ledenvergaderingen 
In januari a. s. zal de heer Veldkamp spreken over 
walvissen. Voor februari zal worden getracht een 
spreker te interesseren, die veel over geluiden 
van vogels weet en ook het nodige kan laten ho
ren. Op de jaarvergadering in maart wordt sa
menvatting getoond van alle wadden ex cursies. 

Voor april is contact gezocht met een spreker, die 
veel kan vertellen over het leven in het zoete wa
ter. 

Lezing van Albert Salman over 
de duin- en kustgebieden in 
Europa 
Albert Salman, directeur van de Stichting Duin
behoud, laat in vogelvlucht de meest kenmerken
de duin- en kustgebieden van Europa zien en 
licht daarbij toe hoe deze zijn onstaan en onder 
welke invloeden zij verkeren. Hij maakt a. h. w. 
een reis via de Baltische staten langs de onder
kant van de Oostzee in de richting van de Noord
zee. Dan volgt de oversteek naar Engeland. 
Terug op het vaste land zakken we langs Frank
rijk, Spanje en Portugal naar beneden. Langs de 
Middellandse Zee krijgen vooral de Costa del 
Sol, Albanië en Griekenland veel aandacht. De 
kustgebieden en het directe achterland vertonen 
een bijzonder grote variatie. Sommige vertonen 
zelfs zeer interessante lagunes, die onder andere 
een grote rijkdom aan vogels herbergen. Daar
naast staat Albert Salman uitvoerig stil bij de ver
schillende bedreigingen, die verschillende 
kustgebieden thans ondergaan. Dit geldt met 
name voor toeristisch aantrekkelijke gebieden als 
de de Costa del Sol. T er bescherming van deze 
gebieden heeft hij vanuit de Stichting Duinbe
houd de European Union for Coastal Conserva
tion mede o pgericht. Hij beveelt deze organisatie 
van harte aan met betrekking tot het lidmaat
schap, financiële steun en dergelijke. 
Na afloop van de lezing dankt de voorzitter de 
spreker hartelijk namens de aanwezigen en biedt 
hem onder andere de nieuwe Flora van de Duin
en Bollenstreek aan. 

"Flora van de Duin- en Bollenstreek" : 
een succes! 
felle van Dijk 

Op vrijdagmiddag 21 oktober was het dan einde
lijk zover: de presentatie van onze Flora. De dia
zaal van hetJan Verwey Natuurcentrum was 
gezellig en sfeervol ingericht. Grote boeketten 
' onkruid' , verzameld in het duinterrein bij Rui
genhoek en op een bouwterrein in Voorhout, 
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maakten duidelijk dat hier een floristische happe
ning zou plaatsvinden. 

Omstreeks vijf uur was een gemeleerd gezel
schap samengestroomd. Hierbij waren onder an
dere vertegenwoordigers van de gemeente
besturen en gemeenteraden van Noordwijk, Kat
wijk en Lisse, alsmede afgevaardigden van 



Staatsbosbeheer en het Rijksherbarium. 

Na het welkomswoord van Hein Verkade vertel
deJelle van Dijk, namens de samenstellers van 
het boek, iets over het ontstaan van deze Flora. 
Hierna nam Bram Polderman, directeur van de 
Stichting Het Zuidhollands Landschap, "het eer
ste boek" in ontvangst. Omdat dit eerste exem
plaar hem al een week van te voren was toege
stuurd, maakte hij van de gelegenheid gebruik 
om het een en ander over onze Flora op te mer
ken. De heer Polderman had met veel plezier het 
boek bekeken en gelezen. Hij was onder de in
druk geraakt van de variatie in plantengroei die 
nog in de Bollenstreek te vinden is. Met nadruk 

Teunisbloem 

wees hij er op meer waarde te hechten aan de 
soorten van min of meer natuurlijke terreinen als 
duinen en bossen dan aan de flora van fabrieks
terreinen en trottoirs! 

Verder prees hij de geweldige kwaliteit van de 
kleurenfoto's en de leesbaarheid van de informa
tieve teksten. De bijeenkomst werd besloten met 
een gezellig samenzijn onder het genot van een 
glaasje. 

Aan de oproep om dit boek bij voorintekening te 
kopen, is door veel leden gehoor gegeven. Zo'n 
175leden durfden het aan om het boek te kopen, 
zonder het eerst gezien te hebben. Door de ruim 
f5000,- die hierdoor binnen kwam, behoefde de 

penningmeester geen lèning af te sluiten om de 
rekening van de drukker (zo'n f38000,-) te kun
nen betalen. Bij het lezen van dit laatste getal zult 
u begrijpen dat. de prijs van f35 per boek beslist 
aan de lage kant is. Deze prijs werd mogelijk ge
maakt door de vele sponsors die werden aange
tr�kken. Zij zorgden samen voor een bedrag van 
rutm f�OOOO,-. Verder heeft onze vereniging de 
la�tste Jaren steeds forse bedragen uit de eigen 
mtddelen voor deze uitgave gereserveerd. De 
�er�nigingskas zal verder worden aangeslagen 
mdten de verkoop blijft steken bij zo'n 600 ex. 
Loopt de verkoop door naar zo'n 800 ex. dan zal 
geen verdere aantasting van onze tegoeden 
plaatsvinden. Indien de verkoop de 800 exempla
ren zal passer�n zal het geïnvesteerde bedrag 
voor een deel m de kas van de penningmeester 
terugvloeien. Pas bij verkoop van alle 1200 ge
drukte exemplaren zal het gehele bedrag dat in 
de loop der jaren voor de uitgave van de Flora 
werd gereserveerd, zijn terug verdiend. 

Op dit moment (20 november) is vrijwel de helft 
van de oplage reeds verkocht! Veel kopers roe
men de vele kleurenfoto's en de kwaliteit van het 
druk-en bindwerk. Bij de speciaalzaak Architec
tura & Natura aan de Leliegracht in Amsterdam 
werd het de bestseller van november genoemd! 

N.t ocht u dus overwegen dit schitterende boekje 
bmnenkort zelf te kopen of aan iemand cadeau te 
doen, dan moet u wel opschieten. Omdat wel
licht de boekhandel bij u in de buurt het boek al 
��et meer in voorraad heeft, drukken wij hier de 
ll)st af van �lle � oekl1andels waar u ook nog kunt 
proberen dtt umeke boek te pakken te krijgen. 

Boek11andels waar Flora van de Duin- en Bol
lenstreek verkrijgbaar is: 

Van der Meer-Noordwijk aan Zee 
AKO -Noordwijk aan· Zee 
Wagner-Noordwijk aan Zee 
Moby Dick -Noordwijk aan Zee 
Kwibus-Noordwijk-Binnen 
Papyrus- Noordwijk-Binnen 
Timmers- Noordwijkerhout 
Wagenaar & van Halem -Noordwijkerhout 
Wagner- Sassenheim . 
Wagner -Lisse 
AKO -Lisse 
Stevens -Hillegom 
Van der Klugt- Hillegom 
Noordermeer-Rijnsburg 
Noordermeer -Katwijk aan Zee 
Van den Berg- Katwijk a/ d Rijn 
Bruna -Heemstede 

De Vries -Haarlem 
Kooyker -Leiden 
Natuur & Boek- Den Haag 
Architectura & Natura-Amsterdam 
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