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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!! 
 
 

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

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 
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ZWARTE ZEEEEND   4 maal in feb. ten hoogste 2 van Duijn 

MIDDELSTE ZAAGBEK   in december 4 waarn. in jan. 1 van Duijn 

GROTE ZAAGBEK  4 ex. 26-12 Oosterduinmeer van Dijk 

BERGEEND  2 ex. 1- 1 over zee,zuidwaarts van Duijn 

GRAUWE GANS 100 ex. 16-12 trek,zuidwaarts Cramer en Zn. 
 24 ex. 27-12 over Offem Glasbergen 
 enkele ex. 3-1 's avonds en 66 ex. 15 feb. Bouwmeester 

KOLGANS in december 3 waarnemingen en in januari 2 Van Duijn/Bouwm. 

ROTGANS  1 ex.  4- 1 over zee,zuidwaarts van Duijn 
  3 ex.  8- 1  over zee,zuidwaarts van Duijn 

BRANDGANS koppel 30-12 en 3-1 avondtrek Bouwmeester 

GANS SPEC. 6 waarnemingen in december en 2 in februari  

WILDE ZWAAN  4 ex. 23-12 over strand,zuidwaarts van Duijn 
 11 ex. 1- 1 ? Bouwmeester 
  2- 1 avondtrek Bouwmeester 

BUIZERD  1 ex. 26-11 ? van Dijk 
  1 ex. 27-12 polder bij Offem Glasbergen 

SPERWER In december 3 waarnemingen, januari 2, feb. 1 div.waarn. 

SLECHTVALK  1 ex. 26-12 Noordwijkerhout Bouwmeester 

TORENVALK vanaf december regelmatig boven dorp 
24 feb. 1 paar baltsend boven oude kerk 
Noordwijk-Binnen 

 

STEENUIL  1 ex. 1- 1 Puik en Duin Baalbergen 

BOSUIL  1 ex.  9- 2 Z.H.L.                       van Duijn/Pass. 
  1 ex. 25- 2 Offem Bouwmeester 

RANSUIL  1 ex.  9- 2 Z.H.L.                       van Duijn/Pass. 

VELDUIL  1 ex. 16- 1 nabij Katwijk Cramer 

WATERRAL  2 ex. 13- 1 Puik en Duin                   Cramer/Glasb. 
  1 ex. 1- 1 Sparrenlaan van Duijn 
GOUDPLEVIER  1 ex. 23-12 op strand van Duijn 

STEENLOPER  1 ex. 31- 1 op strand van Duijn 

WATERSNIP vele waarnemingen  

BOKJE  1 ex. 27-12 Offem Glasbergen 

HOUTSNIP  1 ex.  6- 1 Leeuwenhorst              Cramer/Glasb/Verw. 

GRUTTO  2 ex. 25- 2 Leidse vaart (baltsend) Passchier 

TURELUUR  7 ex. 1- 1 strand van Dijk 

PAARSE STRANDLOPER ex. 1  1- 1 over strand,zuidwaarts van Dijk 

BONTE STRANDLOPER max. 100 ex. 1-1 over strand,zuidwaarts      van Dijk/Duijn 

DRIETEENSTRANDL. regelmatige gast op het strand tot max. 69 ex.  
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DWERGMEEUW  2 ex. 21-11 boven zee Baalbergen 

ALK  1 ex. 15- 2 dood op strand van Duijn 

ZEEKOET  1 ex. 18-11 strand (stookolie) Bouwmeester 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex. 21- 1 zuidduinen Cramer en Zn 

BOOMLEEUWERIK  1 ex. 14- 1 zuidduinen Cramer en Zn 

ZWARTKOP  1 ex. 10- 1 nabij woonhuis Deelder 

WITTE KWIKSTAART  1 ex. 15-12 ‘t Heen Cramer 

TJIFTJAF  1 ex. 11-11 Z.H.L. Bouwmeester 

FRATER  regelmatige gast in duinen en braakliggend 
 land ten zuiden van Noordwijk max. 200 ex. 

 

BARMSIJS  verscheidene waarnemingen waaronder één van 
 ± 80 ex. nabij "Hoogwaak" 

 

GOUDVINK  1 ex.  3-12 ♂  Nieuwe Offemweg Cramer en Zn 

KRUISBEK  5 ex.  2-12 Noordduinen ? 

SNEEUWGORS  8 ex.  3-12 strand van Dijk 

 
 
 

-------------- 
 
 
Tijdens het stencilen van "De Strandloper" werd nog kopij gebracht. Daar het 
stukje betrekking heeft op het komende voorjaar, meenden we dit u niet te 
mogen onthouden. De enige mogelijkheid van plaatsing bleek na de waarnemingen 
te zijn. We hopen dat dit geen bezwaar is. 

De redaktie 
 
 

SUIZENDE WIEKEN 
 

Het suizen in de lucht wies aan tot fluiten en luid gedruis toen een troep 
vogels van grote hoogte naar beneden zigzagde. Zij joegen over de toppen van 
de duinen, en remde hun onstuimige daling af op het duinmeertje. 
De vogels kwamen in opwinding door de boodschap die elke lente opnieuw 
fluistert. 

De wind joeg met vlagen langs hun flanken en dreef hen op tot grote hoogte, 
weg naar het verre noorden. Al deze volkomen gestroomlijnde lichamen baanden 
zich een weg door de lucht. Eeuwen lang is dit al zo gegaan zonder ophouden, 
veel en veel langer voor de mens op aarde leefde. 

Alle gehoorzaamden aan de betoverende roepstem om naar het noorden te 
trekken. De route die zij kozen is geen richting op goed geluk, maar zij 
zochten hun weg nauwkeurig was uitgestippeld en die door hun voorgangers al 
duizenden jaren geleden werd uitgekozen en sindsdien voortdurend werd 
gevolgd. 

Het is ongelooflijk als men bedenkt dat deze vogels zich tijdens de trek 
honderden mijlen per dag kunnen verplaatsen en misschien nog verder, terwijl 
zij soms als op commando, neervallen uit de lucht om voedsel te vergaren op 
de akkers en slikken, oplettend op hun vijanden, te land en in de lucht, 
meest des nachts, en soms in zulke aantallen als of het een vliegende colonne 
is, zich uitstrekkend tot aan de horizon. 

 
 




