
2.Witboek voor de vogelvangst '70. 
  inhoud: Verzameling v.d. buitenlandse en binnenlandse protesten tegen 
          de vogelvangst, verzameld door de Belgische Coördinatie Comm. 
3.Contectorgaan v.d. Vogelwacht Franeker en Omstreken. 1.1971. 
  inhoud: Overzicht broedseizoen 1970 

    Uittreksel uit milieumanifest. 
4."Anser", contactorgaan v.d. vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, febr. 71 
   inhoud: Het jaar 1 na N70. 

     Flevoland-Ganzenland 
     Over uilen en roofvogels 
     Een vogelasiel 
     Nestkastverslag Legerplaats Nunspeet. 

5."Fitis", mededelingenblad v.d. Vogelwerkgroep Haarlem. 
   inhoud: voorlopig trekonderzoek 1971 

       inventarisatieverslag Vogelmeer Kennemerduin. 
       waarnemingen Zuid Kennemerland. 
 

Nestkastjes  
Over niet al te lange tijd hopen wij de beschikking te hebben over 
een aantel z.g.n. P.V.C. nestkastjes. 
Deze van plastic vervaardigde kastjes hebben tal van voordelen bo- 
ven de traditionele houten kastjes, minder onderhoud, minder kans op 
lekken en tochten, etc. 
Wie een of meer van deze kastjes wil aanschaffen, kan deze bestellen 
bij Dhr. Baalbergen, Schoolstraat 31, Noordwijk a/z. Prijs F 4,- per stuk. 
 

A.Cramer, secr. 
 

Duinwegwegduinduinwegwegduinduinwegwegduinddinwegwegduinduinwegwegduin 
 
Duinweg???  Weg duin!!!  
 
Onze handtekeningenactie tegen de aanleg van weg en parkeerterrein in  
de Noordduinen is een succes geworden. Nog niet alle lijsten en coupons 
zijn binnen, maar reeds nu is te zien dat de Noordwijkers positief hebben 
gereageerd. In de wijken die serieus zijn afgelopen, is praktisch huis  
aan huis getekend. Wij zullen deze handtekeningen t.z.t. de gemeenteraad 
aanbieden en onze vroede vaderen wijzen op deze uitspraak van de bevol- 
king. Op deze uitspraak moet inspraak volgen!!! Wij houden u op de hoogte 
en blijven u vragen: praat met zoveel mogelijk mensen over deze zaak.  
Wijs ze ook op de economische waarde van mooie duinen. Deze zal naarmate 
strand en zee verder vervuilen steeds groter worden. Een verblijdend ne-
veneffect heeft de actie ten aanzien van ons ledenaantal. Onze vol ijve- 
rige secretaris heeft de handen vol aan het verwelkomen van nieuwe le- 
den en donateurs. Als dit nog even zo door gaat worden we nog eens een 
echte vereniging, maar we houden het nog een beetje informeel, dat be- 
loven we u. 
Intussen ontvingen we van Ir. Tideman van S.B.B. antwoord op ons schrij- 
ven over de duinweg-zaak. Deze brief luidde als volgt: 
 
De ontsluiting van het Nederlandse kustgebied is, zoals u bekend zal zijn 
een problematiek waar nog steeds op gestudeerd wordt. 

De provincie Zuid-Holland heeft in haar nota vrije uren in de vrije 
natuur uiteen gezet dat het nodig is zo een zevental kustontsluitingen  
te maken. 

Het Staatsbosbeheer zal, indien op provinciaal niveau een belangen-
afweging heeft plaatsgevonden, het als haar taak moeten zien mede rich- 
ting en vorm te geven aan de wijze waarop die kustontsluiting tot  
stand moet komen; zij heeft daartoe het duingebied tussen Noordwijk en 
Langevelderslag als eenheid opgevat en gemeend dat in dat geval een 
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nieuwe kustontsluiting zoals deze ingroei in het bestemmingsplan is aan-
gegeven de voorkeur verdient boven een nieuwslag ten hoogte van de Duin-
damse slag, welke het gebied in twee gelijke stukken zou knippen. 

Het op deze wijze min of meer afgesneden en sterk met bunkers bezette 
duingebied ten zuiden van de geprojecteerde slag zou zich dan in rela- 
tie met deze slag eveneens voor de wat meer intensievere vormen van 
"duinrecreatie" kunnen lenen wat in de eerste plaats een ontlasting van het 
noordelijk duingebied kan vormen. 

Zonder deze inrichting verliest ook de slag een belangrijk deel van  
zijn functie concentratie en vrij houden van de overige natuurgebieden.  
Op welke wijze dit gebied dan het beste ingericht zou kunnen worden is 
momenteel onderwerp van studie, maar voorop staat dus dat er een re1atie 
tussen duingebied en voorziening moet bestaan. 

Hierbij is ook gedacht aan een vijver welke naast recreatieve ook 
biologische functies kan vervullen, vooral in het najaar, winter en 
voorjaar. 
Handhaving van waarde en betekenis van het duingebied staat voorop,  
hetgeen niet behoeft in te houden dat "geen vierkante meter verloren  
gaat" 
 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,  
w.g. P. Tidemen 
 

Na lezing van de brief moeten we zeggen, dat deze argumentatie ons niet 
heeft overtuigd. Een sterk met bunkers bezet stuk duin speelt in deze 
kwestie niet mee. Alleen in de zeereep staan bunkers. Deze zeereep valt 
geheel buiten alle plannen en zal als zeewering gesloten gebied blij- 
ven. Dat een uitbreiding van parkeermogelijkheden en verdere ontsluiting 
voor auto’s de duinen ontlasten zullen, kunnen wij niet aannemen. Elke 
uitbreiding van de mogelijkheden zal een grotere druk op het terrein  
geven. Als deze uit wandelaars bestaat en het wordt in goede banen ge- 
leid, kunnen wij dit niet onaanvaardbaar vinden. Wij blijven dan ook wij- 
zen op de mogelijkheid van de aanleg van een parkeergelegenheid aan de 
duinvoet met een goede wandelverbinding naar het strand. 
In de aangehaalde nota van prov. staten van Zuid-Holland staat niet dat  
de mensen per auto tot op het strand moeten kunnen komen. Die 5 minuten 
lopen zijn best te doen, ook voor gezinnen met kinderen. 
Dit was het dan weer, het laatste nieuws van het front. We sluiten met 
een ontvangen reactie: 

krijgt b en w haar zin 
dan stinken wij er zeker in 
hoewel men dat nu nog niet wil zien 
dan toch wel over een jaar of tien. 

 
W. Baalbergen. 
 

duin weg duin weg ???? !!! ???? !!! ???? !!! duin weg duin weg duin 
 
 

Jaarverslag vogelasiel 1970. 
 
In het afgelopen jaar werden er 187 patiënten binnen gebracht. De groot- 
ste groep bestond ook dit jaar weer uit stookolieslachtoffers; zij  
maakten bijna een derde deel van het totaal uit. Deze laatste categorie 
bestond voornamelijk uit zeekoeten, alken, futen en zwarte zeeëenden. 
Alleen grotere vogels, zoals jan van genten hebben een kans het te over-
leven. Vorig jaar verhuisden dan ook 2 jan van genten naar het Wassenaars 
Dierenpark. Deze werden één resp. drie maanden in ons asiel verzorgd.  
De volgende soorten werden verzorgd en weer losgelaten: 
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