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Watersnip: enkele waarnemingen in september en oktober, maar de meeste ex. op 
6 december 13 ex. zuid. 
Wulp: in juli en augustus steeds kleine groepjes, maar de meeste ex. ook hier 
op 6 december 64 ex. zuid in 2 uur. 
Regenwulp: vooral in juli en augustus kleine groepjes of enkelingen. 
Bontbekplevier: vooral eind augustus en in september, soms meer dan 10 ex. per 
uur. 
Paarse strandloper: 25 augustus 1 ex. zuid - 13 november 1 ex. zuid - 15 november 
7 ex. zuid. 
Drieteenstrandloper: vanaf eind juli al weer in klein aantal langstrekkend.  
In november en december pas groepjes op het strand foeragerend.  
Kanoetstrandloper: in juli en augustus wel kleine groepjes, maar de meeste ex.  
toch in eind oktober en november b.v. 29 oktober, 40 ex. zuid. 
Bonte strandloper: vooral tijdens de storm van 13 en 14 november in kleine  
groepjes over het strand trekkend b.v. 14 november 106 ex. zuid in 2 uren. 

We willen dit verslag besluiten met de vermelding, dat we slechts éénmaal  
een zeehond waarnamen en wel op 11 augustus toen we bij aankomst een exem- 
plaar rustend op het strand voor de boulevard zagen. 
 

J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
Noordwijk a/zee 
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GEKNIPT UIT DE KRANT       (door L.van Duijn) 

Ecologen en jachtopzieners in de Duitse wintersportgebieden hebben alarm  
geslagen: Toerisme en wintersport verdrijven in toenemende mate het wild  
uit zijn woongebieden en veroorzaken onder bepaalde omstandigheden zelfs  
zijn dood. 
In het jongste nummer van het tijdschrift "Nationalpark" schrijven deskundigen  
na jarenlange observatie, dat bijvoorbeeld in de Alpen gemzen en sneeuw- en 
korhoenders de gebieden hebben opgegeven waarin skiërs zijn doorgedrongen.  
In de bossen van Beieren zijn het vooral herten, ruigpoothoenders en spechten  
die te lijden hebben van het opdringende toerisme. 
 
 
                       -------------- 
 
 
Goed in relativeren is ook Joris Schouten, de onvermoeibare voorzitter van  
de Katholieke Boerenbond. Op een studiedag over landinrichting van de Heidemij,  
had hij de volgende troost voor natuur- en landschapsbeschermers, die zich ergeren 
aan de torensilo's van de moderne melkveehouderij, maar buitengewoon gesteld  
zijn op windmolens "Over tweehonderd jaar zijn de silo's ook oud", zei Schouten, 
"misschien worden ze dan ook wel beschouwd als waardevolle monumenten".  
De moraal van zijn verhaal: De boer ziet de landschapsbeschermer als  
Conservatief, ja feodaal. De boer moet in achterlijke omstandigheden blijven 
voortploeteren om de stadse heren met hun veertigurige werkweek het genot van een 
ouderwets landschap te garanderen............. 

 
(Persoverzicht S.B.B.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




