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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
Er is de laatste tijd weer veel geschreven over de Waddenzee. De dam naar 
Ameland zal er niet komen. Dit hebben de Provinciale Staten van Friesland 
besloten. Merkwaardig genoeg is deze beslissing niet genomen omdat de 
Waddenzee onvervangbaar is als pleisterplaats voor duizenden vogels of 
omdat het karakter van de eilanden aangetast zou worden,maar .....omdat de 
kosten te hoog worden....... 
 

---------------------- 
 
Het vogeleiland de Griend loopt gevaar. Door de afsluitingen van de Zuider- 
zee en de Louwerszee zijn de vloeden hoger geworden. Hierdoor vindt er aan  
een kant een verstrekte afslag plaats, terwijl het eiland aan de andere  
kant normaal aangroeit. Dit proces zou het gehele eiland binnen enkele jaren  
in zee doen verzinken. Omdat op Griend veel grote sterns, noordse sterns, dwerg-
sterns, visdieven en steltlopers broeden; en omdat Griend een der belangrijk- 
ste hoogwatervluchtplaatsen is van de gehele Waddenzee, heeft men een ver-
sterkingsplan opgesteld ..... 
 

---------------------- 
 
Het kortgeding dat het Contact Natuurbescherming Noord-Holland samen met  
de IJsselmeervissers tegen de Staat had aangespannen over de boringen  
in het IJsselmeer en in de Waddenzee, heeft het CNN verloren. Het zou wel 
vreemd geweest zijn als het CNN gewonnen had, want de overheid was hier 
rechter in een zaak, waarin zij ook de tegenstander was..... 
 

---------------------- 
 
Men schijnt bij de Amercentrale wel bijzonder hardleers te zijn, want weer  
is er stookolie in de Amer terecht gekomen. In januari 1971 kwam er zo’n  
8000 ton stookolie in de Amer terecht. De rampzalige gevolgen zult u wel  
in "Het Vogeljaar" hebben gelezen. Deze keer was het "slechts" 6 ton.  
Ondanks de maatregelen tegen de verspreiding van de olie is het gevaar 
dat er vogels met olie besmeurd worden niet denkbeeldig..... 

 
---------------------- 

  
Bij de Flevocentrale heeft men niet zonder trots de uitslag gepubliceerd  
van een proef, waarbij men vast gesteld heeft, dat de vissen veel beter 
groeien in het warme koelwater van de centrale dan in de vrije natuur. De 
proef diende alleen "om de bezorgdheid weg te nemen". 
De vissen mogen dan wel voorspoedig groeien, maar waar blijven zij, wanneer de 
gehele voedselketen in duigen valt? 
Een ontwikkeling als in het Michiganmeer in de V.S., waar een massale vis-
sterfte optrad door koelwaterlozing van de centrales verwacht men hier niet, 
omdat, zo zei men, "het Michiganmeer dieper is met grotere temperatuurschom- 
melingen". Maar een groot en diep meer verandert minder snel van tempera- 
tuur dan een ondiep en kleiner meer..... 
 

---------------------- 
 
De Noordwijkse raad heeft besloten, ondanks de bezwaarschriften van het 
Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollandslandschap en van ONS, het 
landgoed "Offem" voor verkaveling vrij te geven. 
Inmiddels is een bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten gestuurd..... 
hopelijk met meer succes.....  
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Uit een interview van "De Leidse Courant" met de graaf van Limburg-Stirum: "De 
Hollanders hebben voor dit soort schoon weinig belangstelling. Je krijgt 
er hooguit twee per jaar op bezoek, en dat is al veel....." 
Dat zulke bossen wel degelijk in een behoefte voorzien laat het landgoed 
"Nieuw Leeuwenhorst" (beter bekend als het Z.H.L.) zien. 
 

---------------------- 
 
Iets wat niet in de kranten stond: 
Een vrouw in Noordwijk heeft met een hooivork enige zwaluwnesten met 
jongen!!!!!!.....van de muur gestoken.....Zij zouden de paarden bevuild 
hebben.....??????? 
 

---------------------- 
 
Krantenknipsels en informatie zijn verzameld door: 

L. van Duyn 
 
 
 
 
 
 
 

EEN RAAR GEVAL. 
 
Dat ook eenden er zeer eigenaardige plaatsen om te nestelen op na  
houden, bewijst wel het volgende. 
In een van de oude dennen aan de Sparrenlaan had een wilde eendenpaar bun 
nest gebouwd. 
Zij maakten daar niet to veel werk van, vermoedelijk omdat er in de top  
van de den een plateautje ontstaan was door afgevallen naalden en door  
de dichte takkengroei. 
Dit moesten zij bezuren, want door het gewicht van de eieren viel de bodem 
eruit.... 
Het schijnt wel meer voor te komen, dat wilde eenden boven de grond nestelen, 
maar in alle mij bekende gevallen, broedden zij dan in oude nesten  
van eksters of in holen. 
 

L. van Duijn 
  




