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In één van de eerste artikelen van het ontwerp van deze nieuwe wet wordt het veront- 
rusten van vogels verboden. Uitzonderingen worden gemaakt voor agrariërs en jagers 
(!!!!!!!!!). Over het feit dat bij het rapen van Kievitseieren ook andere vogel-
soorten zullen worden verontrust, wordt met geen woord gerept. 
 
Al met al is deze ontwerpwet toch wel wat teleurstellend. Er is beslist teveel naar  
een compromis gezocht. In verschillende landen om ons heen zijn zo langzamerhand betere 
wetten tot stand gekomen dan deze.  
 

Willem Baalbergen  
Dick Hoek 
 

                       -------------- 
 
RANDSTAD EN BROEDVOGELS 
 
Op 6 juni 1972 kwamen te Delft de vertegenwoordigers van een twintigtal Vogelwerk-
groepen en andere instanties op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer bijeen, 
met het doel te komen tot een regionale Avifauna voor West-Nederland. 
 
Om dit doel te bereiken, werd een vogelwerkgroep opgericht, die zou trachten om in  
de volgende 5 jaren het gehele oppervlak van West-Nederland tussen het Noordzee- 
kanaal en Zeeland tenminste éénmaal kwantitatief te inventariseren. De nieuwe vo- 
gelwerkgroep werd opgericht voor de duur van het project en met als enig doel de 
realisatie van een regionale avifauna. 
 
Onze Vereniging heeft vanaf het begin met grote inzet haar medewerking aan dit 
project verleend. Twee leden namen zitting in het bestuur en vrijwel alle mensen 
binnen onze Vereniging met enige ervaring in het inventariseren van broedvogels, 
stelden zich beschikbaar. Dit betekende dat velen met bloedend hart voor langere tijd 
hun geliefde kavel in de Noordduinen moesten verlaten! Pas na afloop van de inven-
tarisatiewerkzaamheden konden de tellingen in de Noordduinen worden hervat. Onze 
Vereniging heeft een grote bijdrage geleverd, want het gebied dat door onze leden 
werd geïnventariseerd, werd in het noorden begrensd door Vogelenzang, in het zuiden 
door Wassenaar en in het oosten door Rijpwetering en Nieuw-Vennep. 
 
Omdat in grote delen van Zuid Holland geen Vogelwerkgroepen aktief zijn, was de hulp 
van de Provincie Zuid Holland onmisbaar. Op kosten van de provincie konden betaalde 
medewerkers worden aangetrokken, om afgelegen gebieden als Goeree-Overflakkee en 
delen van de Hoekse Waard te inventariseren. Ook Staatsbosbeheer verleende veel hulp, 
onder andere door het laten inventariseren van de gehele Krimpenerwaard door SBB-
medewerkers. Dankzij deze steun kon vrijwel het gehele gebied worden onderzocht. 
Voornamelijk door administratieve slordigheden van enkele regiovertegenwoordigers 
bleven enkele telgebieden onbezocht. 
 
Na het afronden van de inventarisaties binnen de gestelde termijn, leefde de hoop, 
dat nu ook met grote voortvarendheid gewerkt zou kunnen worden aan de publicatie  
van de verzamelde gegevens. Helaas bleek de weg van de door de veldwaarnemer inge- 
vulde lijsten tot de uiteindelijke verspreidingskaarten een zeer lange en zeer 
moeizame te zijn. Pas in het voorjaar van 1980 kwamen de eerste verspreidingskaarten 
beschikbaar en kon worden begonnen aan het schrijven van de teksten en met de overi- 
ge werkzaamheden die tot de uitgave van het boek moesten leiden. 
Gelukkig is het nu zover dat kan worden meegedeeld, dat in de tweede helft van okto-
ber het boek van de drukker zal komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8 – 
 
RANDSTAD EN BROEDVOGELS is niet een boek dat alleen voor de gevorderde vogelaars 
interessant genoemd kan worden. De titel van het boek geeft al aan, dat de vogel- 
stand van West-Nederland wordt besproken in samenhang met het landschap. Aan de 
opbouw van het landschap en aan de wijze waarop de vogels van het landschap ge- 
bruik maken, wordt dan ook veel aandacht besteed. Daarbij krijgen allerlei ontwik- 
kelingen, die het landschap en daarmee de vogelstand beïnvloeden, ruime aandacht.  
In dit verband kunnen worden genoemd de intensivering van de landbouw, waardoor de 
meeste soorten weidevogels schrikbarend achteruitgaan, en de uitbreiding van ste- 
den en dorpen, waardoor op veel plaatsen tijdelijk zeer vogelrijke gebieden in de 
vorm van opgespoten terreinen ontstaan. 
In een afsluitend hoofdstuk wordt ook een balans van voor- en achteruitgang opge-
maakt. Hieruit blijkt, dat het aantal soorten dat in getals-sterkte is toegenomen, 
groter is dan het aantal soorten dat een afnemende getals-sterkte bezit. Veel soor- 
ten hebben geprofiteerd van de vele nieuwe bossen, plantsoenen en groenvoorzieningen 
bij dorpen en steden. Hierdoor zijn soorten als Heggemus, Winterkoning, Roodborst  
en Groenling toegenomen. Door de infiltratie van rivierwater in de duinen zijn  
daar Kuifeenden, Slobeenden en in toenemend aantal ook Bergeenden gaan broeden.  
Door de enorme hoeveelheden afval die bij en in dorpen en steden te vinden is,  
beleven Houtduif, Turkse Tortel, Spreeuw, Huismus en kraaien en meeuwen gouden tijden. 
Soorten die het in West-Nederland niet meer kunnen volhouden, moeten gezocht worden 
bij de soorten die de moerassen, hooilanden, buitendijkse gebieden en de onge- 
repte duinen bewonen. Geheel verdwenen of sterk achteruitgegaan zijn o.a.: Griel, 
Grauwe Klauwier, Zwarte stern, Kwartelkoning, Kemphaan, Ooievaar. Op deze problematiek 
wordt niet alleen ingegaan in de meer algemene hoofdstukken, maar ook in het arti- 
keltje dat naast elke verspreidingskaart is te vinden. 
 
Het boek Randstad en Broedvogels telt ruim 500 pagina's. Het boek is geïllustreerd 
met ruim 140 foto's van karakteristieke landschappen, waardoor de hoofdstukken  
die het landschap behandelen veel duidelijker worden voor velen die West-Nederland 
niet tot in alle uithoeken kennen. Vogelfoto's zult u vergeefs zoeken in dit boek; 
wel is bij elke verspreidingskaart een kleine tekening van de betreffende soort 
opgenomen.  
Dankzij grote financiële steun van de Provincie Zuid-Holland en doordat vele activi-
teiten die bij het uitgeven van een boek noodzakelijk zijn, door de redactie zelf 
werden uitgevoerd, kan de prijs van dit omvangrijke boek uitermate laag worden ge-
noemd, n.l. f 25,--. 
De leden van onze vereniging die indertijd aan het veldwerk hebben deelgenomen, 
kunnen dit boek zelfs voor f 15,-- in hun bezit krijgen. 
Het boek kan na verschijningsdatum worden afgehaald bij J.van Dijk-L.Hellenberg- 
hof 32-Noordwijk aan zee. Om teleurstelling te voorkomen, is het verstandig om voor 
15 oktober reeds een exemplaar te reserveren. U kunt dit ook telefonisch doen  
(01719-10833). 
 

J.v.Dijk 
 
 
 
                       -------------- 
 
 
Op de volgende pagina komt de jeugd weer aan het woord, ditmaal bij monde van  
Roel Freke en Richard Duivenvoorden. 
Fantastisch jongens. Het is een leuk verslag van wat denk ik een leuke vakantie  
is geweest. 
 
Enfin, leest u zelf maar op de volgende bladzijden over de Fietsvakantie naar het 
heuvelachtige Limburg. 
 
 
 
 
 
 
 




