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Ook voor 1975 staat weer een serie telgebieden op het programma. Deze gebieden 

liggen vrijwel alle op de lijn Voorhout-Hillegom. We zouden het erg op prijs  

stellen als de groep mensen die steeds inventariseert, uitgebreid zou kunnen 

worden. Daarvoor is het echt niet noodzakelijk dat men alle vogelgeluiden feilloos 

kan thuisbrengen. Zo is het toch voor ieder van ons mogelijk de zwaluwen en witte 

kwikstaarten in een bepaald gebied te tellen. Ook het vaststellen van Meerkoeten, 

Knobbelzwanen e.d. zal wel voor niemand problemen opleveren. Het opsporen van 

Bosrietzangers, Glanskoppen en Boompieper laat u dan maar aan anderen over. Als u 

eerst eens een jaartje wilt meedraaien met een ervaren inventariseerder, dan kunt 

u zich hiervoor ook opgeven. 

Alle inlichtingen hierover bij:    J.van Dijk 

L.Hellenberghof 32  

Noordwijk aan Zee 

telefoon: 01719-7114  

na 28 febr. 10833 
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Medewerking gevraagd inventarisatie 

van dode vogels op Noordwijks strand 

 

Vanaf winter 1966/1967 heeft H.v.d.Linden regelmatig het  

strand gecontroleerd op dode vogels. 

Door studie heeft hij de laatste 2 seizoenen hieraan  

niets meer kunnen doen. 

Het zou jammer zijn als achter dit belangrijke werk  

zonder meer een punt zou worden gezet. Door de dode  

vogels te inventariseren kan men een indruk krijgen  

of het lozen van stookolie inderdaad minder wordt. 

Van september loop ik wekelijks 4 kilometer strand  

af. Helaas vind ik zelf dat deze wekelijkse tocht  

niet voldoende is vooral als het in het begin van de  

week behoorlijk stormt. Zodoende vond ik een aantal  

dagen na een storm alles ondergestoven. 

Graag vraag ik medewerking. Dit is heel eenvoudig  

te realiseren. Een ieder die een dode vogel op  

het strand vindt, moet dit noteren met datum en vind- 

plaats. Om de 250 meter staan er genummerde palen dus  

dit schept geen problemen. Dode vogel daarna in een  

kuiltje begraven, zodat deze niet voor een 2e keer  

geteld wordt. 

Gegevens graag doorgeven aan: 

 

E.Aartse 

Joh.Molegraafstraat 6  

Noordwijk 

te1.4268 

na 28 febr.14268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




