
 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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2 postduiven 1 nestjong groenling 1 kleinste jager 
3 kokmeeuwen 3 zwarte kraaien 2 zanglijsters 
2 zeekoeten 1 koekoek 1 waterral 
2 alken 1 tuinfluiter 1 wilde eend 
 
Losgelaten konden worden: 
1 torenvalk 1 wilde eend 1 huismus 
3 jan van genten 1 waterral 1 tuinfluiter 
1 jonge kauw 1 zilvermeeuw 1 mantelmeeuw 
1 stormmeeuw     
 
Als bijzonderheid kan worden vermeld van de torenvalk, welke door de be-
heerder van de bosflat in dezelfde flat gevangen werd, dat de vogel in  
mei jongstleden als nestjong in Budel (N.B.) werd geringd. 
Als zeer bijzondere gast verbleef in het asiel een kleinste jager. Deze  
is door de heer Moerkerk geprepareerd. 
Momenteel verblijven nog in het asiel: 
1 buizerd, 2 jan van genten en l stormmeeuw. 
Het aantal soorten dat het asiel in de loop van haar bestaan heeft ge-
huisvest, bedraagt momenteel 70. 
 

J. Hoek. 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
 
Nestkastcontrole Nieuw-Leeuwenhorst 1970. 
 
Begin maart kregen we op Nieuw-Leeuwenhorst, dat door sommige Noortukkers 
zo hardnekkig met het "Zuidhollands Landschap" wordt aangeduid nog de 
beschikking over 20 superselectieve kasten. Dit zijn kleine ongeverfde  
met een nauwe invliegopening. Bij het ophangen van deze kastjes hebben we 
meteen een aantel andere kasten verplaatst, daar sommige kasten te dicht  
op elkaar hingen. D. Passchier verrichtte verder nog hier en daar een tech- 
nische ingreep, waardoor veel kasten veel gemakkelijker te controleren 
werden. 

Ons vermoeden dat begin maart te laat is om nog nieuwe kasten op 
te hangen, werd bevestigd. In de nieuwe kastjes vestigde zich slechts één 
paar (glanskopmezen), evenals in de verhangen kastjes. 

Het broedseizoen werd zodoende begonnen met 46 kastjes. Al vlug vloog  
er één met een flinke storm uit de boom, terwijl twee ander kastjes ver-
moedelijk gestolen werden, in ieder geval spoorloos verdwenen. 

De mezen begonnen dit jaar laat met broeden. Op 10 mei bevatte nog  
maar de helft van het totaal aantal gebruikte kasten een legsel De  
pimpels waren ook dit jaar weer iets vroeger dan de koolmezen. Opval- 
lend was dat het ene paar glanskoppen in het superselectieve kastje 
vroeger was dan alle andere kastbewoners. 

Bij twee kastjes, bewoond door koolmezen, vonden we iets merkwaardigs. 
In het ene kastje bleek, bij schoonmaak begin juli, onder het nest van  
de zojuist uitgevlogen jongen, zich nog een volledig legsel te bevinden.  
In een ander kastje vonden we, broedend op 4 eitjes, een koolmees- 
wijfje, met een gat in haar schedel. 
Beide gevallen zijn waarschijnlijk het gevolg van de onderlinge ruzies 
die bij koolmezen vaker voorkomen. In Natura van juni 1970 schrijft 
A. Smit over de koolmezen bij Nunspeet: 
"Het is naar mijn idee ook de meest agressieve mees. We vonden in de loop 
der jaren, en meestal in het voorjaar, enkele keren een dode koolmees in 
een nestkast, die een stukgepikte kop had. Omdat vrijwel alle jaarvogels  
op de legerplaats zijn geringd was soms de voorgeschiedenis te recon-
strueren. Daarbij bleek dat de gedode koolmees meestal de oudste bewoner 
van de nestkast was. De volgende bewoner was dan meestal een nieuwkomer 
(dus nog niet geringd)." 
Dat iets dergelijks zich bij onze kastjes ook heeft afgespeeld lijkt 
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