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Mededelingen: 
 
Waarnemersvergadering: maandag 21 december,ten huize van Dhr. Cramer, 
Sluispad 5. Men kan hier zijn waarnemerslijsten inleveren. Verder  
zullen we de indeling van de inventarisatieterreinen in de Noordduinen  
voor 1971 bespreken. 
 
Dinsdag 29 december is er een ganzenexcursie naar Friesland. Vertrek 
om 6 uur v.m. vanaf de Punt, om 6.10 uur vanaf het Lindenplein. 
Opgave voor 24 december bij D. Passchier, Egmonderstraat 45.  
Kosten ca ƒ 7,50, jeugdleden, ca ƒ 4,- 
 
 
Duinweg .........weg duinen ? ? 

 
Ongetwijfeld zult u in de krant de actie gevolgd hebben die is onder- 
nomen tegen het plan van B & W om in de Noordduinen een nieuwe slag  
met bijbehorende parkeerterreinen te projecteren. 
In de strandloper willen we graag nog even de gebeurtenissen de revue  
laten passeren en onze verdere plannen uiteenzetten. 
 
juli 1970 :Bij inzage van het uitbreidingsplan Noordduinen bleek ter 
             hoogte van de woning van Houwaart een slag naar zee ge- 

 projecteerd te zijn, uitlopend op een parkeerterrein.  
6 aug. 1970 :"De Zeekant" besteedt in een artikel aandacht aan deze  
   plannen. 
13 aug. 1970:Ingezonden stuk in "De Zeekant" over kustverontreiniging.  
28 aug. 1970:In een schrijven aan de Gemeenteraad van Noordwijk ver- 
   zoeken wij de raad het bedoelde uitbreidingsplan te wij- 

 zigen t.a.v. de slag en het parkeerterrein. 
24 sept '70 :In een uitvoerig ingezonden stuk in "De Zeekant" reageren 

 wij op de p1annen en maken vooral bezwaar tegen de slag en  
 het parkeerterrein. Wij vragen hierin adhesiebetuigingen  
 te sturen naar ons secretariaat en verzoeken tot wijziging   
 te richten aan de raad. Vele reacties bereiken onze secre- 
 taris. 

12 okt. 1970:Alle raadslieden krijgen persoonlijk een brief, waarin on- 
   ze bezwaren nogmaals naar voren worden gebracht. 
13 okt. 1970:Behandeling van ons verzoek door de Gemeenteraad. B.& W 

adviseren om niet op ons verzoek in te gaan. Motivering:   
Wij zien in de aanleg van slag en parkeerterrein geen 
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 gevaar voor aantasting van het duinterrein; de aanleg 
 zal in samenwerking met o.m. S.B.B. plaats vinden. 
 Over de plaats en de vorm zal later overleg mogelijk zijn  
 met alle betrokkenen. De raad volgt dit advies op zodat ons 
 plan wordt verworpen. 

9 nov. 1970 :Aan de Commissaris der Koningin, die een bezoek aan Noord- 
 wijk brengt, wordt een open brief gericht waarin de aan- 
 dacht van de Commissaris voor de zaak gevraagd wordt.  
 De pers publiceert de open brief. 

19 nov.1970.:Een brief wordt gericht aan de directie van het S.B.B.  
 waarin wij onze verwondering en teleurstelling uitspreken 
 over het feit dat S.B.B. medewerking wil verlenen bij 
 de realisatie van deze plannen. 

26 nov.1970 :Drie mensen van onze verenging voeren een gesprek met de  
 Wethouder van Openbare werken. De standpunten van beide par- 
 tijen blijken ongewijzigd te zijn. 
 Resumerend moeten wij tot de conclusie komen: 

     a.dat de argumenten van B & W., welke door de Raad zijn over- 
       genomen, ons niet hebben overtuigd, integendeel. 

 Wij zijn gesterkt in de mening dat bedoelde slag en par- 
 keerterrein een start zullen zijn voor een verdere aan- 
 tasting van de duinen. 

     b.dat tegen onze alternatieve voorstellen (waaraan nauwelijks 
 aandacht is besteed) geen enkel steekhoudend argument is   
 ingebracht. 

     c.dat het argument: S.B.B. zal wel zorgen dat de natuur ter  
  plaatse niet wordt aangetast, hier niet op zijn plaats is. 

 Wij krijgen de indruk dat het gemeentebestuur de zwarte 
 piet wil doorspelen aan S.B.B. (een ambtelijke instantie  
 die voornamelijk adviserend optreedt). 

     d.dat wij, mede door de ontvangen reacties uit de bevolking 
 overtuigd zijn van het belang dat wij nu (dus niet wachten  
 tot het moment van aanleg) moeten doorgaan met onze actie. 
 Wij zullen ons daarbij laten adviseren door een ter zake   
 deskundige. 

Wij rekenen erop dat al onze leden zich achter deze actie zullen plaat- 
sen en, waar mogelijk, ook in het persoonlijk vlak ons willen steunen. 
UW suggesties vernemen we graag van u. Wij van onze kant zullen u spoedig 
op de hoogte brengen van de verdere plannen. 
 

W. Baalbergen. 
 

 
duinweg-wegduin-duinweg-wegduin-duinweg-wegduin-duinweg-wegduin-duinweg 

 
Activiteiten rond het asiel van 1 aug. tot 30 nov. Herfstaflevering. 
 
Het aantal slachtoffers is in bovengenoemde periode gelukkig nogal 
meegevallen. 
In totaal werden 46 slachtoffers binnengebracht, waarvan 12 stuks  
weer met succes in vrijheid konden worden gesteld. 2 Volièreduifjes, wel- 
ke werden binnengebracht, zijn door ons lid W. van Duin meegenomen,  
evenals een zwarte kraai welke een halve vleugel miste. 
Binnengebracht werden de hieronder volgende soorten: 
 
1 torenvalk 2 lachduifjes 2 jonge kauwen 
3 huismussen 2 stormmeeuwen 1 merel 
2 zilvermeeuwen 2 spreeuwen 8 jan van genten 
1 buizerd 1 zwaan 1 aalscholver 
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