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Behoudens deze gunstige resultaten een nog beter  
geluid. We hebben ook nog 22 nieuwe leden en dona- 

    teurs mogen inschrijven. 
We heten deze nieuwe leden en donateurs van harte  
welkom. 

VOGELJAARKALENDER 1975 Voor onze leden is het mogelijk om via de vereni- 
ging de veertiendaagse Vogeljaarkalender 1975  
aan te schaffen. 
De prijs is ƒ 5,95 per stuk, maar bij een eventuele  
grote bestelling hebben we reductie. 
Graag zo spoedig mogelijk een opgave (liefst  
voor 15 november), zodat we tijdig kunnen  
bestellen. 
Opgeven bij de secretaris, de heer A.Cramer,  
Sluispad 5 te Noordwijk. 

EXCURSIE AMSTERDAMSE Op zaterdag 23 november a.s. wordt een excursie 
WATERLEIDING  naar de Amsterdamse Waterleiding georganiseerd. 

Verzamelen Om 7.30 uur bij de ingang van het 
Staatsbosbeheer aan de Duinweg. 
Vanaf dit punt gaan we gezamenlijk per fiets 
naar de AWL-duinen. 
 
 

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

MOTEL????? HOTEL????? HOTELDEBOTEL????? 
 

Als je zo de streekkranten uit de omtrek napluist staat ons hier in de buurt 
een mateloze bouw van appartementen en motels te wachten. De monstrueuze plan- 
nen voor de K.W. Boulevard en het Huis ter Duin zijn ons te over bekend.  
Nieuwe plannen voor de bouw van motels zijn ons dezer dagen ter oren gekomen.  
Het eerste geval betreft motelbouw in de Noordduinen nabij manage Meeuwenoord. 
Geen onaardig plan overigens en niet al te hoog van opzet, maar ons voornaam- 
ste bezwaar betreft echter de plaats. Niet een gebied van een groot natuur- 
schoon maar het grenst er wel direct aan. Dit soort terreinen, direct volgend  
op de bebouwing van het dorp vormen een bufferzone voor het verder liggende 
natuurgebied. In zo'n bufferzone wordt veel opgevangen zoals om maar eens wat  
te noemen; jongens op brommers, gravende kinderen, honden die worden uitgelaten 
enz. Gaat zo'n terrein verloren dan schuift het gebied wat op en in dit geval 
naar het noorden en gaat dan wel in waardevol natuurgebied vallen. Dit geldt 
temeer nu binnenkort ook het terrein tussen de Oranje Nassaustraat en Duinpark 
bebouwd gaat worden. 

Wij hebben in een schrijven aan de gemeenteraad ons standpunt uiteen gezet  
en hopen dat dit college deze motelplannen nog een keer kritisch wil bezien. 
We wekken alle leden op om bij gesprekken met raadsleden hen er aan te her- 
inneren aan hun verkiezingsprogramma’s waarin het natuurbehoud zo'n grote  
plaats innam. 

Het tweede plan betreft het voornemen een motel te bouwen in de Ruige  
Hoek. Langs de nieuwe autoweg bij de afslag rechts naar Lisse en links naar  
de Langevelderslag ligt een restant van het oorspronkelijke duinterrein,  
ook wel Twistduin genoemd. Hoewel door bunkerbouw in de oorlogsjaren dit  
terrein wat is aangetast, is het een zeer fraai stuk grond. Vooral door de 
langzame overgang van droog duin naar het omliggende water zijn er veel  
zeldzame planten te vinden. Kees Straathof heeft deze zomer het terrein gein- 
ventariseerd en vond er o.m. 

Gevlekte orchis (Orchis maculata) 
Breedbladige wespenorchis (Epipactis latifolia) 
Maanvaren (Botrychium lunaria) 
Adelaarsvaren (Pteridium aguilinum 
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Addertong (Ophioglossum vulgatum) 
Moeraslathyrus (Lathyrus palustris)  
Maagdenpalm (Vinca minor) 
Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia)  
Duizendguldenkruid (Centaurium minus) 

Het stuk herbergt ook veel broedvogels zoals: 

Fuut    Merel 
Wilde eend   Rietzanger 
Waterhoen   Spotvogel 
Meerkoet   Fitis 
Houtduif   Geelgors 
Koekoek   Rietgors 
Winterkoning  Groenling 
Heggemus   Kneu 
Zanglijster   Vink 

Niet uitgesloten is, dat Ransuil - Veldleeuwerik - Grote lijster hier ook 
gebroed hebben. 

Het terrein vervult een onmisbare functie als rustgebied voor de vogels in het 
omringende cultuurlandschap. 

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft bij Gedeputeerde Staten  
bezwaar gemaakt tegen de motelplannen. Dit heeft echter geen resultaat gehad. 
Onder bepaalde voorwaarden is de vergunning toch verleend. In overleg met 
bovengenoemde Stichting is door ons een brief aan de minister geschreven  
met de vraag de vergunning op te schorten en het plan nogmaals, ook t.o.v.  
het natuurbehoud, te bezien. Ook hierin hopen we op een goede afloop. 

Deze zaken bewijzen wel dat we met elkaar niet attent genoeg kunnen  
zijn t.o.v. aanslagen op de natuur. Als u iets in deze geest hoort of er van 
leest, geef het dan direct door aan de secretaris. 
 

W.Baalbergen 
 
  
 

WAARNEMINGSLIJSTEN 
 

Eén van de taken die de vereniging op zich genomen heeft 
is het noteren en in kaartsysteem brengen van vogels 
die nu niet iedere dag te zien zijn in Noordwijk. 
Voor het noteren van deze waarnemingen zijn lijsten 
bij mij of bij het secretariaat verkrijgbaar. 
De lijsten die ik de afgelopen weken heb ontvangen bestreken  
een periode van april tot en met oktober. U begrijpt 
dat het een hele uitzoekerij is al deze waarnemingen 
netjes op een rijtje en datum te krijgen. 
Graag aandacht voor het volgende verzoek. 
Waarnemingen maandelijks op één lijst. 
Lijsten liefst zo spoedig mogelijk inleveren bij mij of 
bij het secretariaat. 
Liefst, zo veel mogelijk lijsten, zodat niet steeds 
dezelfde personen bij de waarnemingen vermeld worden. 

 
J.Glasbergen 
P.van Saxenstraat 7 
Rijnsburg 
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