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HET EINDE VAN "HET GAT VAN PASMA" 

 
In het weekend van 15/16 september 1972 is door of in opdracht van notaris 

Pasma een gedeelte bosplantsoen, eigendom van de gemeente Noordwijk, aan de 
Prins Hendrikweg platgezaagd. 

Via "De Zeekant" reageerden we - nu we het stukje nog eens overlezen vrij 
geëmotioneerd - op dit staaltje van ergerlijk vandalisme. De emotie was overigens 
niet verwonderlijk als je tot de ontdekking komt, dat een mooie houtwal langs 
een van de mooiste wegen van ons dorp, met de grond gelijk gemaakt is. Het doet je 
echt wel wat als je iepen ter dikte van een telefoonpaal omgezaagd op de grond 
ziet liggen. Je voelt je helemaal woest worden, als de witte afgezaagde stompen 
met zand zijn bedekt om maar niet tussen het groen op te vallen. 

Er was het weekend daarna duidelijk trek naar de Prins Hendrikweg om "het gat 
van Pasma" te zien. 

In de gemeenteraad van dinsdag 17 oktober 1972 vroeg de heer Bedijn tijdens 
de rondvraag het volgende: 
"Wij hebben in De Zeekant kunnen lezen over een ergerlijk vandalisme aan de 
Prins Hendrikweg. Is de dader al gegrepen en is er proces-verbaal opgemaakt? 
Ik zou u met klem willen verzoeken om de ter plaatse aangerichte schade volledig 
te herstellen" 

DE VOORZITTER: De dader is bekend, er is proces-verbaal opgemaakt en er wordt  
op het ogenblik een rekening gemaakt van de kosten. 

Aangezien het gat open bleef en geen boom nog geplant was vroeg de beer Bedijn  
in de gemeenteraad van 20 februari j.l. (dus 4 maanden later) het volgende. 

De HEER BEDIJN: Hoe staat het met het in de volksmond genoemde "Gat van Pasma"?  
Het gat is nog steeds niet volgeplant en er hangt een waas van mysterie om heen.  
Ik heb indertijd gevraagd of er proces-verbaal was opgemaakt en u heeft bevestigend 
geantwoord. Ik heb vernomen dat de rollen nu zijn omgekeerd en dat de gemeente een 
proces-verbaal wordt aangedaan. Wat is daar van waar en wanneer worden de bomen  
geplant? 

DE VOORZITTER: De bomen zijn besteld en al aangekomen. Gemeentewerken kan gaan 
beginnen. Dat er van de andere kant enige bezwaren zijn is tot daar aan toe, maar  
daar hebben wij uiteindelijk niets mee te maken. De schade wordt gewoon hersteld. 

DE HEER DE GEUS: Welk bedrag is hiermee gemoeid? 

DE VOORZITTER: De eerste begroting is niet hoger dan ƒ 6500,-- maar zal er vermoe-
delijk wel onder blijven. De directeur is altijd heel voorzichtig met begroten,  
zodat hij later niet in moeilijkheden komt. Het gaat hier om 90 bomen. 

DE HEER DE GEUS: Maanden geleden heeft dat bedrag al in de Telegraaf gestaan. Dat 
bericht blijkt dus waar te zijn? 

WETHOUDER VAN LEEUWEN: De heer Pasma heeft het bedrag in depot op de band gestort. 

Inderdaad is dezelfde week het gat dichtgeplant. 
Wat ons betreft, hadden de bomen wel wat dikker mogen zijn, want nu duurt het  

jaren voordat de houtwal daar weer enigszins in de oorspronkelijke toestand is.  
In ieder geval is aan deze onverkwikkelijke affaire een eind gekomen. 
Toen bekend werd dat notaris Pasma deze schade had veroorzaakt, hoorde je toch  

wel in het dorp: "Dat loopt wel met een sisser voor hem af. Die durven ze toch niets 
te doen" 
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Gelukkig is dat intussen ontzenuwd. 
Ook een notabele, daar mogen we toch een notaris wel toe rekenen, kan niet 
ongestraft een onrechtmatige daad verrichten. 
Een schadevergoeding van ƒ 6500,--, een proces-verbaal, zodat ook een boete  
nog boven zijn hoofd hangt en een groot stuk gezichtsverlies is het 
uiteindelijke resultaat van deze daad. 
Voldoening geeft het ons echter niet. Veel liever hadden we gezien dat 
notaris Pasma van die bosrand was afgebleven. 
Erger is dat een notabele in deze tijd van milieu bewust worden en 
natuurbescherming het in zijn hoofd durft te halen een stukje natuur, 
notabene op gemeentegrond, met de grond gelijk te maken. 
Een griezelige zaak!! 
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WAARNEMING DE MAANDEN NOV. DEC. 1972 
En JANUARI/FEBRUATI 1973. 

 
 
ROODKEELDUIKER  1 ex. 30-12 in zee van Duijn 
  2 ex. 1- 1 over strand J.Vink 

DUIKER (SPEC) 11 ex. 25-11 in 1 uur boven zee van Dijk 

FUUT 30 ex. 27-12 in zee van Duijn 
 132 ex.  4- 1 in zee, over 1 km             van Dijk/Duijn 
ROODHALSFUUT  1 ex. 1- 1 in zee van Dijk 

DODAARS  1 ex.   8-12 Z.H.L. van Duijn 

GR.PIJLSORMVOGEL  1 ex. 1- 1 over zee van Duijn 

JAN VAN GENT  1 ex. 17- 2 dood op strand van Duijn 

AALSCHOLVER  1 ex. 26-12 over zee,noordwaarts van Duijn 
  1 ex. 25- 2 over zee,noordwaarts van Dijk 

WINTERTALING  1 ex. 26-12 Oosterduinmeer Bouwmeester 
  3 ex. 27-12 idem Bouwmeester 

SMIENT  in de maand december, 4 waarnemingen   vDuijn/Bouwm. 
in januari, 1 waarneming               vDuijn/Bouwm. 

PIJLSTAART  5 ex. 24- 2 over branding van Duijn 
 15 ex.   ? Langeveld,zuidwaarts Bouwmeester 

TOPPEREEND  6 ex. 11- 2 over zee,noordwaarts van Duijn 

KUIF- EN TAFELEEND  vele waarnemingen  

IJSEEND  3 ex. 25-11 over zee,zuidwaarts van Dijk 

GROTE ZEEEND  1 ex. 21/26-12 over zee,zuidwaarts van Duijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




