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Een oude excursie. 
 
Op 27 dec. 1971 hebben wij (Wicher Pen, Alexander Morzer Bruins en ik)  
een historische vogelexcursie gemaakt. 
Dat houdt in dat deze zelfde tocht al eens eerder gemaakt is, en wel  
op 26 dec. 1920 door 3 Haarlemse vogelaars (n.l. G.Smit, B.Veenstra,  
H.Tesch) die toen ongeveer dezelfde leeftijd hadden als wij nu.  
Het oude vergeelde verslag van de tocht begon met het opschrift  
"Vogeldag 26 december 1920". Ook de weersomstandigheden waren geno- 
teerd en deze waren vrijwel identiek aan het weer dat wij hadden.  
Dit weerbericht luidde als volgt: Een matige Z.W. wind met een bewolk- 
te lucht en een temperatuur van 48 graden fahrenheit (d.i. 8 gr. cel- 
cius). 
De route die de vogelaars namen in 1920, begon in Haarlem, n.l. bij  
het park "Den Hout", daarna langs de weilanden langs de Houtvaart.  
Deze zijn nu grotendeels bebouwd en er loopt een snelweg doorheen.  
De andere genoemde terreinen zijn vrijwel hetzelfde gebleven, n.l.: 
Aerdenhout, Marieënbosch, Oranjekom, Duinvliet, Elswoud, Oosterduin, 
Koningshof en het strand van Zandvoort van km-paal 65 tot 67.  
Het was voor ons erg moeilijk om precies dezelfde route te volgen,  
omdat er vaak vele wegen naar één punt leidden en omdat er vele we- 
gen zijn bijgekomen of veranderd. Maar met een stafkaart van 1937  
zijn we er toch uit gekomen, hoe de vogelaars in 1920 ongeveer gelo- 
pen en gefietst hebben. 
Alle vogels die op deze route gezien zijn, zijn geteld en genoteerd. 
Zowel in 1920 als in 1971 zijn we aan 43 soorten vogels gekomen. Maar  
ik weet niet of onze oude vrienden ook de huismussen, fazanten en 
knobbelzwanen meegeteld hebben of dat deze vogels er niet waren. 
De totaalaantallen vogels verschillen wel, n.l. 1154 ex. in 1920 en 
2200 ex in 1971. Deze cijfers zeggen natuurlijk weinig, want wij tel- 
den een paar honderd meeuwen boven een vuilnisbelt, 250 kauwtjes op  
slaaptrek en 400 huismussen ook mee. 
De bonte kraaien zijn duidelijk achteruit gegaan, n.l. van 232 ex  
toen tot 25 ex die wij nu telden. Laatst hoorde ik dat deze achteruit- 
gang een andere oorzaak heeft: niet het verminderen van het totaal  
aantal bonte kraaien maar het niet meer naar het zuiden trekken,  
omdat zij in het broedgebied 's winters nog genoeg eten op kunnen  
scharrelen op voederplaatsen, vuilnisbelten e.d. om in hun onderhoud  
te voorzien. 
De roeken lieten het bij ons afweten maar de kauwtjes zijn in aantal  
meer dan verdubbeld. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat we toeval- 
lig een groep van 250 op slaaptrek tegen kwamen. Het is wel opvallend  
dat wij geen enkele roofvogel zijn tegengekomen terwij1 er in 1920  
4 roofvogels werden genoteerd, n.l. steenuil, torenvalk, slechtvalk, 
sperwer. 
Ten noorden van Zandvoort is een spartelvijver en een natuurvijver  
gecreëerd, waar veel eenden in zaten. Zo zijn er natuurlijk ontzettend  
veel dingen veranderd, zodat we niet kunnen zeggen dat we nu exacte  
aantallen hebben van te populatieverschil in 51 jaar. Wel kunnen we 
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een vooruitgang van vogels die, van de mens profiteren en een achter- 
uitgang van vogels die de mens schuwen constateren. 
Dan nu een vergelijking van de twee excursies: 
 
soort 1920 1971 soort 1920 1971 
zwarte kraai    9   10 steenuil    1    - 
bonte kraai  232   25 torenvalk    1    - 
roek   10   -- slechtvalk    1    - 
kauw  129  295 sperwer    1    - 
vlaamse gaai   12   10 houtduif  101   90 
groenling    6    1 blauwe reiger    5   13 
kneu    3   -- waterhoen   15   80 
vink   38   35 meerkoet    3   30 
sijs   25   30 grote mantelmeeuw    3   10 
kuifleeuwerik    2   10 zilvermeeuw   67  120 
boomleeuwerik   30    - kokmeeuw   74  400 
akkerleeuwerik   26  stormmeeuw   12   27 
boomkruiper    9    3 tafeleend    2   50 
boomklever    6    2 eenden spec.   12 -(eidereend?) 
koolmees   42   25 kuifeend    1   34 
pimpelmees   23    5 zwarte zeeëend   17    - 
matkopmees    1    5 dodaars    5     1 
staartmees   23    7 huismus    -  400 
goudhaantje   22    - fazant    -   10 
merel   40   20 ekster    -    2 
zanglijster    1    1 knobbelzwaan    -    2 
roodborst   11    8 grote bonte specht    -    1 
heggemus   10    2 groene specht    -    2 
winterkoning   16    3 zwarte mees    -    1 
kleine bonte specht    1    - wilde eend    -   50 
spreeuw   55  250 koperwiek    -   80 
scholekster    -    2 Bonte strandloper    -    6 
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Bestemmingsplan buitengebied Noordwijk. 
 
Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening is in december het be-
stemmingsplan voor het buitengebied van Noordwijk ter visie gelegd. 
Er was daarbij gelegenheid tegen dit bestemmingsplan bezwaren in te 
brengen. We hebben met enkele mensen deze plannen bestudeerd en kwa- 
men daarbij tot de volgende conclusies: 
Het plan beslaat het gehele grondgebied van Noordwijk uitgezonderd: 
1.de beide dorpskernen  
2.het middengebied tussen de dorpskernen 
3.de oude golfbanen 
4.de nieuwe golfbanen 
5.het Langeveld 
6.enkele stroken langs de duinvoet ten noorden van Noordwijk. 
Voor de meeste van deze gebieden gelden aparte bestemmingsplannen. 
 
 
 
 
 
 




