
Jaarverslag 2016 - Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk  
 
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) wil de prachtige, maar ook kwetsbare 

natuurgebieden en landgoederen rondom Noordwijk behouden en iedereen de mogelijkheid bieden er meer over 

te leren en ervan te genieten.  

Om dit te bereiken doen we onderzoek, organiseren we educatieve activiteiten, geven we informatie over de 

natuur en behartigen we de belangen van de natuur in Noordwijk en omgeving. Daarnaast vinden wij ook de 

sociale functie van onze vereniging zeer belangrijk: gezamenlijk dingen ondernemen en van elkaar leren. 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2016 tien keer bij elkaar gekomen. De samenstelling van het bestuur veranderde in maart 2016. 

Annet de Willigen trad toe als zevende lid. Vooruitlopend op het aftreden van penningmeester Koene Vegter in 

maart 2017, zijn verkennende gesprekken gevoerd met kandidaten. 

De samenstelling van het bestuur: 

- Jaap Eisenga  voorzitter, lezingen  

- Koene Vegter  penningmeester, ledenadministratie 

- George Hageman secretaris  

- Anneke Swanen PR, contactpersoon bibliotheek 

- Sam van der Mey jubileumcommissie 

- Petra Sonius  lezingen, audiovisueel, educatieve ontwikkeling 

- Annet de Willigen      educatieve werkgroep, jubileumcommissie  

 

Ontwikkeling ledenbestand 

Het ledenbestand groeide in 2016 naar 629 leden, het hoogste aantal in de historie van de vereniging. Dat was 

met name te danken aan de jubileumactiviteiten. Ook de vogelcursussen in voor- en najaar zorgen elk jaar weer 

voor nieuwe leden.  

 

50-jarig jubileum  

2016 was een zeer succesvol jaar voor de vereniging, met name door de viering van het 50-jarig jubileum. De 

jubileumcommissie, bestaande uit Hein Verkade, Robert Sluijs, Sam van der Mey, Claire Schaap en Annet de 

Willigen, verdient een groot compliment voor de organisatie van de activiteiten. 

Het jubileumprogramma werd op 9 april feestelijk geopend door Burgemeester Rijpstra. Voorzitter Jaap Eisenga 

ontving uit handen van de burgemeester een heruitgave van het antiquarische boek “Nederlandsche vogelen 

1770-1829”. De promotiefilm van de vereniging ging in première, de leden van het eerste uur werden in het 

zonnetje gezet en de kunstexpositie “Kijk op natuur” werd geopend. De expositie ging na 4 weken op tournee 

naar de Bibliotheek in Noordwijkerhout en tenslotte naar het Gezondheidscentrum Wantveld. 

Begin april verscheen een speciale Jubileumeditie van de Strandloper, waarin de geschiedenis van de vereniging 

en het jubileumprogramma uitgebreid aan bod kwamen. In het kader van het jubileum volgden nog een aantal 

zeer geslaagde evenementen, zoals de lezing “Natuurlijk evenwicht” van Arjan Postma, een themadag “Offem” 

voor jong en oud, een nachtprogramma op het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst, een workshop Vogels tekenen 

door Anita Walsmit Sachs, de jubileumlezing over “onze” Drieteenstrandloper door Hein Verkade, en de 

afsluitende feestavond op 4 november, compleet met quiz en een optreden van het Kleijnkoor. De 

scholenwedstrijd leverde een prachtige winnaar op, een vliegende uil, gemaakt door de Noordwijkse School. Het 

Herfstnatuurspel had een feestelijk tintje vanwege het jubileum: de deelnemers kregen na afloop een presentje. 

De kampeernacht in het Leeuwenhorstbos ging helaas niet door vanwege onvoldoende aanmeldingen. 

Jubileumcommissie en bestuur kijken terug op een zeer geslaagd jaar. 

 

Onderscheidingen 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 maart is Hein Verkade benoemd tot erelid van onze vereniging. 

Op humoristische wijze memoreerde Dick Passchier de verdiensten van Hein voor de vereniging, variërend van 

bestuursfuncties tot langlopend vogelonderzoek en publicaties. 

Er werd nog een nieuw erelid benoemd in dit jubileumjaar. Ees Aartse, een van de mensen van het eerste uur van 

onze vereniging, werd onderscheiden met het nieuwe erelidspeldje, vanwege zijn verdiensten voor de 

vereniging, o.a. in de vorm van publicaties en jarenlange inventarisaties. Wim Baalbergen sprak hem in een 

video-boodschap toe en wenste hem geluk met de onderscheiding. 

Ook alle andere ereleden kregen het nieuwe zilveren erelidspeldje opgespeld. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum en educatie 

Het beheer van het Jan Verwey Natuurcentrum is in handen van Wim Plaatzer. De coördinatie van de agenda 

van het Jan Verwey Natuurcentrum en de afstemming hierover met de bibliotheek, ligt bij Anneke Swanen.  



Van 9 april tot 8 mei was het Jan Verwey Natuurcentrum omgetoverd tot expositieruimte vanwege de jubileum 

kunstexpositie “Kijk op Natuur”. Op vrijdag, zaterdag en zondag konden bezoekers een kijkje nemen. Er was 

ruime belangstelling voor het schilderwerk, houtsnijwerk en beeldhouwwerk van de 20 deelnemende 

kunstenaars, allen lid van de vereniging. 

De inloopochtenden op elke eerste zaterdag van de maand worden goed bezocht. Leden komen langs om 

waarnemingen uit te wisselen en een kopje koffie te drinken. Er zijn vrijwilligers aanwezig om informatie te 

geven aan bezoekers. Omdat de vereniging in hetzelfde pand gevestigd is als de bibliotheek, kunnen bezoekers 

van de bibliotheek gemakkelijk binnenlopen bij het Jan Verwey Natuurcentrum.  

Ook de inloopmiddagen op zaterdag voor ouders en kinderen lopen goed. Het plan is dit een paar keer per jaar te 

organiseren. Het biedt tevens leerkrachten de gelegenheid om contact te leggen met de educatieve 

werkgroepleden. 

De Educatieve werkgroep ontving verschillende scholen. Twaalf groepen (365  kinderen) bezochten het Jan 

Verwey Natuurcentrum. De schoolkinderen leren zo spelenderwijs over de natuur. Het traditionele 

Herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos was ook dit jaar weer een succes. Ruim 200 kinderen, vergezeld door 

ouders of grootouders, volgden een speurtocht met 25 natuurvragen en opdrachten. Aan de hand van het thema 

“zintuigen” werd het een speelse en leerzame middag.  

Met dank aan gastheer Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Baalbergenfonds en natuurlijk alle 

vrijwilligers.  

De Jeugdnatuurclub richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie 6-12 jaar die interesse hebben in de natuur. En 

dat zijn er aardig wat. Er waren excursies met als thema microbiologie, braakballen uitpluizen, sterren en 

planeten, insectenhotel maken, Leeuwenhorst nachtprogramma (vleermuizen, insecten), zeediertjes, 

paddestoelen. Tijdens de jubileum themadag “Offem”  werd weer met een schepnetje in de slootjes gezocht naar 

diertjes.  

In voor- en najaar is weer een vogelcursus gegeven door Dineke Kistemaker, bestaande uit drie theorieavonden 

en drie buitenexcursies. Ook dit jaar was er weer veel animo. 

 

Lezingen en excursies 

In 2016 werden zes reguliere lezingen georganiseerd. Er was één extra lezingen in het kader van het jubileum: 

“Natuurlijk Evenwicht” door Arjan Postma (22 april).  De reguliere lezingen op de 4e vrijdag van de maanden 

januari, februari en maart werden weer goed bezocht. In januari hield Kees Hey een lezing over het Moluks 

Grootpoothoen, een vogel die niet haar eigen eieren uitbroedt, maar dat laat doen door zonnewarmte. In februari 

liet fotograaf Roy de Haas beelden zien van Extremadura. In maart vertelde Caroline Walta over het liefdesleven 

van de Ooievaar, aan de hand van haar jarenlange inventarisaties en ringactiviteiten van deze vogels in de 

Haagse regio. In september wist Bram Langeveld de zaal te boeien met zijn lezing Van Mammoet tot Reuzenalk, 

over fossielen uit de Noordzee. Hij wist een twintigtal mensen te enthousiasmeren voor de excursie naar 

Maasvlakte 2, een week later. Hoogtepunt van dit lezingenjaar was de jubileumlezing over Groenland en de 

Drieteenstrandloper, de vogel die symbool staat voor onze vereniging. Voor een volle zaal deed Hein Verkade 

verslag van zijn reis naar Groenland, waar hij samen met wetenschappers uit Groningen meegewerkt heeft aan 

het broedvogelonderzoek van de Drieteenstrandloper. Op boeiende wijze vertelde hij over zijn reis, het 

landschap, de natuur en vooral over de vogels. Na de pauze vertelde onderzoeker Tom Versluijs over het verschil 

in trekafstanden in relatie tot de “fitness” van de vogel. Waarom overwinteren sommige vogels in West-Europa 

en vliegen andere door naar West-Afrika of zelfs Namibië (12.000km). 

Tenslotte besteedde Jeroen Reneerkens aandacht aan het effect van klimaatverandering op het broedgedrag van 

de Drieteenstrandloper. Een boeiende avond met drie bevlogen onderzoekers. Eind november was Martijn de 

Jonge voor de tiende (!) keer te gast voor zijn lezing, dit maal over de vogels van Boa Vista en Gambia. Ook de 

IJsvogels en Zee- en Visarenden in ons eigen land kwamen ruim aan bod. 

In 2016 heeft het bestuur de regeling voor toegang tot de vrijdagavondlezingen gewijzigd. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen leden en niet-leden, immers men moet voordeel kunnen hebben van het lidmaatschap. Voor de 

vaste vrijdagavondlezingen geldt: de toegang voor leden is gratis. De zaal gaat open om 19.30 uur. Vol = vol. 

Niet-leden betalen € 5, - entree. Reserveren is niet mogelijk. De eerste ervaringen met de nieuwe regeling zijn 

positief. 

Vanwege het 50-jarig jubileum van onze vereniging was door de vereniging De Oude Dorpskern aan Jelle van 

Dijk gevraagd de jaarlijkse najaarslezing te houden over Jan Verwey, bij Noordwijkers vooral bekend van het 

Natuurcentrum met die naam. Overal in het dorp stonden grote billboards langs de weg met de aankondiging van 

de lezing, met de Oehoe, die in ons Natuurcentrum staat en ooit geschonken werd door Jan Verwey. Jelle van 

Dijk schetste een mooi overzicht van de ontwikkeling van vogelstudie, van schieten en verzamelen, naar 

observeren en beschermen. De levensloop van Jan Verwey kreeg veel aandacht, waarbij bekende namen als 



Albert Verwey (zijn vader), Frederik van Eeden, Heimans, Thijsse en Luuk en Niko Tinbergen voorbij kwamen. 

Woorden van dank en lof waren er na afloop van wethouder Marie José Fles, Paul de Vreede (voorzitter De 

Oude Dorpskern) en onze eigen voorzitter Jaap Eisenga.  

In 2016 werden twaalf excursies georganiseerd. Ervaren vogelaars delen hun kennis en helpen vogels op naam te 

brengen. Het is een mooie manier om kennis te maken met andere leden en tegelijk iets over de natuur te leren. 

Het is verheugend te zien dat diverse cursisten van de voor- en najaarsvogelcursussen enthousiast worden voor 

de excursies. Vogelexcursies hadden als bestemming: Landje van Geijsel en Waverhoek, Groene Jonker, 

Biesbosch, Noordelijk Deltagebied. Twee excursies werden vanwege het weer afgelast: Randmeren en Zuidpier 

IJmuiden. Wandelexcursies gingen naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen, Leeuwenhorst, Woestduin en 

Leyduin te Vogelezang en naar Maasvlakte 2. Vanwege het regenrijke voorjaar bloeide de flora uitbundige in de 

Noordwijkse duinen. Een ingelaste wandelexcursie op 28 juni langs de Koningin Astridboulevard trok maar 

liefst dertig deelnemers. De jaarlijkse Waddenexcursie ging dit jaar naar Vlieland, waar 36 deelnemers genoten 

van de natuur en het mooie weer. Het streefgetal van 100 soorten werd niet gehaald: “slechts” 82 soorten vogels 

werden gespot. De waarnemers tijdens de Eurobirdwatch op 1 oktober zagen en hoorden vooral Graspiepers. 

Landelijk gebeurde hetzelfde. Het waarneempunt aan het eind van de Koningin.Astridboulevard is misschien 

niet ideaal voor het geconcentreerd waarnemen van vogeltrek, het is wel een plek waar belangstellenden graag 

komen. De Eurobirdwatch is vooral bedoeld om mensen te wijzen op het fenomeen vogeltrek en ze enthousiast 

te maken. 

 

Onderzoek 

Onderzoek blijft een belangrijke pijler voor de VNVN. Regelmatig worden tellingen gedaan om data te 

verkrijgen over de vogelstand in polder, bos, duin en op het strand of over de vogeltrek. Dergelijke 

waarnemingen worden ter beschikking gesteld aan het landelijk waarnemingennet. In elke Strandloper worden 

daarnaast opvallende waarnemingen besproken, onder redactie van Peter Spierenburg. 

Het inventariseren van de broedvogels in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), door diverse van onze 

leden, is een belangrijke informatiebron voor langlopend vogelonderzoek. De gegevens worden digitaal ter 

beschikking gesteld aan SOVON (organisatie voor vogelonderzoek), waardoor landelijke trends kunnen worden 

gevolgd. In de wintermaanden tellen leden van onze vereniging éénmaal per maand de watervogels in onze 

omgeving en in de AWD.  

In 2016 werden door Ineke Laroo, Ineke van Dijk en Kees Schilder de broedvogels van het Overbosch 

(Voorhout) geïnventariseerd. In het voorjaar van 2016 werden door Jelle van Dijk en Rien Sluijs de broedvogels 

op het terrein van de Noordwijkse Golfclub geteld.  

Hein Verkade telt al langere tijd de vogels op het strand tussen de strandpalen 81 en 71: tussen de vuurtoren van 

Noordwijk en de provinciegrens van Noord-Holland. Ook telt hij al vele jaren de eenden op de vijver van 

Nieuw-Leeuwenhorst. Daarnaast worden Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen in het broedseizoen intensief 

gevolgd en geteld. Ook wordt er gekeken naar de vogels die over zee vliegen en vanaf het strand met kijker en 

telescoop waargenomen kunnen worden. Vanuit een speciale “zeetrekhut” wordt er vrijwel dagelijks door Jelle 

van Dijk en anderen geobserveerd. De gegevens worden digitaal vastgelegd in een landelijke database.  

In januari zorgde onze vereniging weer voor aandacht in de lokale kranten voor de Nationale Tuinvogeltelling. 

De tuinvogeltelling is een laagdrempelige manier om bij inwoners interesse te wekken voor vogels en vogels 

tellen.  

Op een mooie zomeravond in juni heeft een groep van ca. 25 vogelaars een simultaantelling gedaan van 

baltsende Houtsnippen in het Langeveld en het aangrenzende deel van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Zo 

kunnen op een betrouwbare manier gegevens verzameld worden over deze moeilijk te inventariseren soort.  

 

Publicaties 

In het kwartaalblad de Strandloper was, naast de gebruikelijke bestuursmededelingen, aandacht voor 

uiteenlopende onderwerpen zoals reisverslagen, inventarisaties (vogels/planten), informatie over aanwinsten van 

de Jan Verwey Bibliotheek en de rubriek Waarnemingen. Het blad werd in 2016 vijf  (vier + jubileumeditie)  

keer verspreid naar ca. 600 leden, in full color.  

Van de hand van Jelle van Dijk verscheen een aantal uitgebreide artikelen over de flora in onze omgeving. Ook 

schreef hij in de aanloop naar de Najaarslezing, een artikel over Jan Verwey.  

Er werd verslag gedaan van vogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleiding Duinen, de Noordwijkse 

Golfclub, Het Overbosch (Voorhout) en van een simultaantelling van Houtsnippen. 

Vermeldenswaardig is de rubriek Waarnemingen van Peter Spierenburg. Hij geeft elk kwartaal een overzicht van 

de bijzondere vogels die in onze regio zijn waargenomen, geïllustreerd met mooie foto’s van vogelaars met grote 

lenzen. Ook zoogdieren (bunzing, wezel, hermelijn), vlinders en libellen komen soms aan bod.  

Leo Schaap, groot voortrekker van het strandreservaat Noordvoort, schreef een artikel over de naderende 

realisatie van dit project. 



 

In het blad Limosa, het kwartaalblad van de Nederlandse Ornithologische Unie en Sovon Vogelonderzoek 

Nederland, stond een mooi artikel van de hand van Hein Verkade over de Noordwijkse Gierzwaluwen. Het 

artikel, waaraan ook Jan Jacobs, Annelies Marijnis en Ineke van Dijk hebben meegewerkt, beschrijft 20 jaar 

Gierzwaluwen inventariseren in Noordwijk. Gierzwaluwen zijn lastig te tellen, waardoor het niet duidelijk is 

hoeveel paren er precies in Nederland broeden. In  Noordwijk-Binnen wordt sinds 1993 elke 5 jaar een zo 

volledig mogelijke inventarisatie uitgevoerd van het aantal broedparen, door middel van het in kaart brengen van 

alle invliegplaatsen, een nauwkeurige methode die zeer arbeidsintensief is. In 2010 is de stand van de 

Gierzwaluw in Noordwijk aan Zee op dezelfde wijze onderzocht.  

In de Vogelbalans 2016 van SOVON 

, met als thema Stadsvogels, staat eveneens een verslag van de Gierzwaluw inventarisaties in Noordwijk. Op de 

landelijke Sovondag op 26 november j.l. heeft Hein Verkade verslag gedaan van een mogelijk verband tussen 

het broedsucces van Huismussen en Gierzwaluwen. 

 

De website www.strandloper.nl publiceert dagelijks het laatste nieuws over de natuur in de buurt, foto’s van 

leden, verslagen van excursies en informatie over activiteiten. Kees Erkelens verzorgt al vele jaren de website. 

Hij staat bekend om zijn snelheid, soms sneller dan Twitter. Zelfs tijdens vakanties houdt hij de Nieuwsberichten 

up to date.  

Het aantal bezoekers van de website bedroeg per maand gemiddeld 800, met een uitschieter van 1382 in de 

maand oktober. Het promotiefilmpje van de vereniging heeft het grootste deel van het jaar op de homepage 

gestaan.  

 

De Facebookpagina groeide van 256 naar 325 volgers (“likes”) in 2016. Het populairste bericht, met 

afstand, was het filmpje over de Bunzings op de Noordwijkse Golfclub. Andere populaire berichten: Reiger 

vangt een zeelt (Jan Hendriks), ringen van Ooievaars (Peter Spierenburg), Bosuil in de AWD (Jos 

Zonneveld/Gab de Croock), Boomkruipers op de St.Jeroenskerk (Hein Verkade), Blauwborst (René van 

Rossum), IJsduiker in hofvijver (Jan Hendriks), Kikker paart met goudvis (Ineke van Dijk). 

Ook de berichten over het jubileum deden het goed op Facebook. 

 

Anneke Swanen verzorgt de communicatie met de regionale pers. Berichten over lezingen, Eurobirdwatch, 

Tuinvogeltelling, excursies en inloopochtenden krijgen ruim aandacht in de regionale en plaatselijke huis-aan-

huisbladen. Niet zelden prijkt het bericht op de voorpagina. Een pakkend bericht met een goede foto blijkt 

wervend te werken.   

 

Natuurbeleid 

De vereniging hecht veel belang aan samenwerking met de gemeente Noordwijk. Onze intentie is door 

samenwerking en overleg meer en meer kwalitatieve natuur te realiseren in en om Noordwijk. Elk kwartaal vindt 

er met onze vereniging (Jelle van Dijk en Jaap Eisenga) overleg plaats over het Natuurbeleidsplan van 

Noordwijk. 

 

Onze vereniging heeft in 2015, samen met de vogelwerkgroep en IVN Zuid-Kennemerland, een prijs van 

€10.000 ontvangen uit het Eneco Luchterduinenfonds voor de voorbereiding van de realisering van het 

strandreservaat Noordvoort. In de loop van het jaar is er overeenstemming bereikt over het ontwerp en de 

financiering. De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de subsidieaanvraag, waarmee de belangrijkste 

financiële hobbel is genomen. De gemeente Noordwijk heeft al enige tijd het initiatief overgenomen. De rol van 

onze vereniging is nu veranderd: van initiatiefnemer zijn wij nu begeleider van het project geworden. Leo 

Schaap en Jaap Eisenga hebben deze rol op zich genomen. Op 26 mei 2016 is het plan feestelijk gepresenteerd. 

Bij het project zijn de gemeentes Noordwijk en Zandvoort betrokken, naast Waternet, het Hoogheemraadschap 

van Rijnland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, en de Natuurverenigingen. Realisatie wordt verwacht in de loop 

van 2017/2018. 

 

De vereniging heeft in 2015 een brochure gemaakt voor partijen in de bouwsector om hen te stimuleren in 

bouwprojecten nestgelegenheid voor Gierzwaluwen te realiseren. Hein Verkade heeft een presentatie gegeven 

voor gemeenteraadsleden, waarbij de brochure “Gierzwaluwen onder dak” is aangeboden. De gemeenteraad 

heeft een positief besluit genomen over het bevorderen van nestgelegenheid in de vorm van speciale neststenen. 

Voor bouwprojecten waarbij de gemeente Noordwijk zelf grondeigenaar is, kan de gemeente het plaatsen van 

neststenen voorschrijven, zoals in het plan Losplaatskade. Waar de gemeente geen grondeigenaar is, zoals in het 

plan Offem-Zuid, ligt dat ingewikkelder. Daar probeert de gemeente partijen te bewegen neststenen te plaatsen. 

Hein Verkade en Jaap Eisenga voorzien de betreffende ambtenaren van gierzwaluwfolders en volgen het proces 

kritisch.  

http://www.strandloper.nl/


 

Als het gaat om natuurzaken die de gemeentegrenzen overschrijden, wordt de vereniging vertegenwoordigd in 

het MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) door Jelle van Dijk en Leo Schaap. Hierbij wordt vaak 

samengewerkt met de Stichting Duinbehoud. Op de agenda stonden o.a. plannen voor het Landgoed Oud-

Leeuwenhorst, herinrchting van de voormalige trimbaan in Noordwijk, het beheerplan voor de Vosse- en 

Weerlanerpolder (Hillegom) en het beheerplan Kennemerland-Zuid. 

Provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân hebben samen 

met o.a. Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer een principe 

overeenkomst bereikt over het Kustpact. In dit Kustpact maken partijen afspraken over grenzen aan nieuwe 

recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. In Noordwijk speelt de discussie zich af rondom plaatsing 

van een aantal strandhuisjes bij de Duindamse Slag en de Langevelder Slag. De provincie Zuid Holland verzet 

zich hiertegen. Onze vereniging heeft zich in het verleden ook uitgesproken tegen de in de Strandnota 

voorgestelde strandhuisjes op het rustige deel van het strand. Het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek verzet 

zich ook tegen de strandhuisjes. 

Een flink aantal organisaties, waaronder de Stichting Duinbehoud, de Natuur- en Milieufederatie  Zuid-Holland 

en de beheerders Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Dunea heeft zich ingezet om het Nationaal Park 

Hollandse Duinen op de kaart te krijgen. Dat is gelukt. In oktober 2016, bij de publieksverkiezing voor het 

Mooiste Natuurgebied van Nederland, is het Nationaal Park Hollandse Duinen op de 3e plaats geëindigd. De 

eerste drie winnende gebieden ontvangen elk een bijdrage van maximaal € 300.000,-  van het ministerie van 

Economische Zaken om de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied verder te verbeteren en om de gebieden 

in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. Het gaat er om, het hele gebied tussen Hoek van Holland 

t/m Noordwijk én het strandwallenlandschap erachter, aan elkaar te knopen tot één gebied. Bij Noordwijk is dat 

behalve de duinen ook de Bollenstreek. Een mooie gelegenheid de natuur rond Noordwijk beter voor het 

voetlicht te krijgen en de handen op elkaar, voor het beschermen en verbeteren van die natuur.  

 

 



Overzicht activiteiten 2016 

 
Jeugdactiviteiten 

 

Excursies Lezingen 

Microbiologie (23/1) Vogels in de Randmeren (30/1) – 

afgelast ivm het weer 

Het Moluks Grootpoothoen, een 

vreemde vogel – Kees Hey (29/1) 

Braakballen uitpluizen (13/2) Natuurwandeling Leeuwenhorst 

(21/2) 

Extremadura – Roy de Haas (26/2) 

Sterren en planeten (4/3) Landje van Geijsel en Waverhoek 

(12/3) 

Het (liefdes)leven van de Ooievaar – 

Caroline Walta (18/3) 

Insectenhotel maken (9/4) ▼ Wandeling Woestduin en Leyduin 

(16/4) 

Natuurlijk Evenwicht – Arjan Postma 

(22/4)  ▼ 

Kampeernacht  Nw.Leeuwenhorst 

(21-22/5) ▼  afgelast i.v.m. 

onvoldoende aanmeldingen 

Vogelexcursie Groene Jonker (28/5) Van Mammoet tot Reuzenalk – Bram 

Langeveld (30/9) 

Themadag Offem/slootjes-

excursie (4/6)  ▼ 

Themadag Offem (4/6)  ▼ lezing Drieteenstrandloper – Hein 

Verkade, Jeroen Reneerkens, Tom 

Versluijs (28/10)  ▼ 

Nachtprogramma Nieuw-

Leeuwenhorst (2/9)  ▼ 

Wandelexcursie Kon.Astrid-

boulevard (28/6) – ingelast i.v.m. 

bijzondere flora t.g.v. regenval in 

het voorjaar 

Najaarslezing Ver. De Oude 

Dorpskern over Jan Verwey – Jelle 

van Dijk (11/11) 

Op zoek naar zeediertjes (17/9) Natuurexcursie Amsterdamse 

Waterleiding Duinen (2/7) 

Vogels van Boa Vista en Gambia – 

Martijn de Jonge (25/11) 

Paddestoelenexcursie (1/10) Vogelexcursie Biesbosch (21/8)  

Herfstnatuurspel (19/10) Nachtprogramma Nieuw-

Leeuwenhorst (2/9)  ▼ 

Diversen 

 Waddenexcursie Vlieland (9-11/9) Open Dag  ( 9/4)  ▼ 

 Eurobirdwatch (1/10) Workshop Vogels tekenen door Anita 

Walsmit Sachs (17/9)▼ 

 Excursie Maasvlakte 2 (8/10)  

 Excursie Zuidpier IJmuiden (6/11) – 

afgelast i.v.m. slecht weer 

de kunstexpositie “Kijk op natuur” op 

diverse locaties (9/4-9/5)▼ 

 

 

 

Vogels in het Deltagebied (28/12) Cursus “Vogels in de winter en 

Vogeltrek 2016″ Dineke Kistemaker 

 

 

▼ = activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum 

 
 

Ontwikkeling ledenbestand  (ledenaantal per 1 januari ) 

 

http://www.strandloper.nl/archief/cursus-vogels-in-de-winter-en-vogeltrek-2016/
http://www.strandloper.nl/archief/cursus-vogels-in-de-winter-en-vogeltrek-2016/


Plannen voor 2017 

Een greep uit de plannen voor 2017:    

 

• Stimuleren van vogel- en natuurvriendelijk beleid gemeente Noordwijk (Gierzwaluw, Huismus, 

Natuurbeleidsplan) 

• Advies en ondersteuning aan de gemeente voor de verdere ontwikkeling van Noordvoort, om op 

termijn te komen tot een uniek strandreservaat in Nederland, aantrekkelijk voor de 

Drieteenstrandloper en voor zeehonden om te rusten. 

• Aandacht voor vogels die dicht bij de mensen staan: tuinvogels. Het tuinvogelproject voorziet 

onder andere in lokale informatie op de website, promotie via Facebook en de mogelijkheid om 

leden met een vogelrijke tuin om tips te vragen. 

• Stimuleren van deelname aan diverse landelijke initiatieven op het gebied van vogelbescherming 

zoals Tuinvogeltelling, Nationale vogelweek en Eurobirdwatch. De landelijke en lokale 

activiteiten versterken elkaar en bieden de mogelijkheid tot publiciteit. 

• Blijvende inzet van Facebook, om leden te informeren en gelegenheid te bieden voor interactie. 

• Vogelcursussen voor (beginnende) vogelaars. 

• Renovatie/vervanging zeetrekhut. 

• Ontwikkelen van nieuw educatief materiaal en een folder voor scholen en jeugd.  

 

 

George Hageman, 

Secretaris 


