
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. 
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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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fuut 2 kleine mantelmeeuw 1 kauw 3 
jan van gent 3 zilvermeeuw 1 merel 4 
wilde eend 4 kapmeeuw 2 kerkuil 1 
zwarte zeeëend 1 stormmeeuw 3 torenvalk 1 
knobbelzwaan 1 turkse tortel 2 spreeuw 2 
waterral 1 gierzwaluw 2 huismus 6 
waterhoen 1 veldleeuwerik 1 tuinfluiter 1 
meerkoet 6 zwarte kraai 1 heggemus 1 
roerdomp 1     
 
In het totaal dus 25 losgelaten soorten. 
Als zeldzame gasten ontvingen we nog in het asiel: een papegaaiduiker  
op 22 juni (dit is de derde juniwaarneming in Nederland), een klein- 
ste jager en een buizerd. De buizerd is begin januari in het ooievaars- 
dorp "Het Liesveld" ondergebracht, daar hij wegens blijvende invalidi- 
teit toch nooit meer in vrijheid kan worden gesteld. In het Liesveld  
heeft men, een ruimere huisvesting en het voedsel levert daar geen pro- 
bleem op. 
In februari j.l. is het asiel uitgebreid met een vijver, die noodzake- 
lijk gebleken is om watervogels in een goede conditie te krijgen. 
Van 1 januari tot 1 maart konden na verzorging weer losgelaten worden: 
merel       2 
waterhoen   2  
stormmeeuw  2  
veldleeuwerik 1 
fuut        1 
tafeleend   1 
De 77-ste soort staat inmiddels genoteerd op de asiellijst. Het was een 
kuifeend, die echter zodanig onder de stookolie zat dat er geen redden  
aan was. 
 

D. Hoek 
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De ganzenexcursie naar Friesland. 
 
Op 29 december j.1. werd een ganzenexcursie naar Friesland gehouden. Voor 
dat deel van de leden dat niet meegegaan is, volgt hier het verslag.  
De excursie begon reeds om 6.00 uur, maar dankzij de nodige misverstanden 
waren we om 8.00 uur pas in Haarlem. 
We waren er niet van overtuigd dat we inderdaad ganzen zouden aantreffen 
omdat overal een dikke laag sneeuw lag. Bij het begin van de afsluitdijk 
werd voor het eerst gestopt. Aan beide zijden lag zwaar ijs, maar in en- 
kele open stukken water wemelde het van de watervogels, o.a. brilduikers, 
kuifeenden, grote zaagbekken en futen. Op de afsluitdijk werd de eerste 
brandgans waargenomen. 
Bij Makkum zagen we de eerste troep ganzen, waarschijnlijk k1eine riet- 
ganzen. Daarna een troep van ca 2.000 brandganzen met een enkele kol- 
gans ertussen. Een prachtig gezicht. 
Na de koffie ging het via IJlst verder naar de IJselmeerkust. Onderweg 
zagen we nog een echt winters tafereeltje: een wijfje sperwer vloog met  
een waterhoen in zijn poten vanuit een sloot op, ging in het weiland zijn 
prooi verorberen, maar nauwelijks was hij begonnen of een buizerd verjoeg 
hem en begon de waterhoen soldaat te maken. Even later, toen de buizerd 
verdwenen was, kwam een ekster nog kijken wat er voor hem overgebleven  
was. 
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