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.

Het bestuur is in 2019 tien keer bij elkaar gekomen. De
samenstelling van het bestuur veranderde in maart 2019.
Gab de Croock werd in de jaarvergadering gekozen tot
voorzitter, zodat de vacature, ontstaan door het aftreden
van Jaap Eisenga, weer vervuld kon worden. Annet de
Willigen was aftredend en herkiesbaar voor een tweede
termijn van drie jaar.
De samenstelling van het bestuur:
- Gab de Croock
voorzitter
- George Hageman
secretaris
- Robert Sluijs
penningmeester,
ledenadministratie
- Sam van der Meij
lezingen
- Petra Sonius
audiovisueel, educatieve
ontwikkeling
- Annet de Willigen
educatieve werkgroep
- Annelies Marijnis
PR, contactpersoon bibliotheek

Het ledenbestand stabiliseerde rond 650. Met name de
vogelcursussen in voor- en najaar zorgen voor een aanwas
van nieuwe leden.

De vereniging verloor twee gewaardeerde leden. Op 13
april overleed Jan de Ridder op 85-jarige leeftijd, voor
velen in de vereniging een bekend figuur. Hij was een
trouw bezoeker van de inloopochtenden en deelnemer aan
excursies. Bij klussen kon je altijd een beroep op hem
doen.
Na een ziekteperiode van een jaar, waarin ze nog lang
actief was als vrijwilliger, overleed op 30 november Ger
Baalbergen. Binnen onze vereniging was Ger, samen met
Wim, jarenlang op vele fronten actief. Vaak onopvallend
zorgde ze voor iedereen, zoals tijdens de vele
Waddenexcursies, waarbij ze, samen met Corrie Meijer,
voor koffie en gezelligheid zorgde. We zullen haar missen.
Tijdens de jaarvergadering op 29 maart mocht kersverse
voorzitter Gab de Croock twee nieuwe ereleden benoemen:
Jan Jacobs en Kees Erkelens. Jan heeft een lange staat van
dienst binnen de vereniging: bestuurslid (1996-2009),
betrokken bij de bouw van het Jan Verwey Natuurcentrum
en de zeetrekhut, coördinator bescherming paddentrek,
coördinator broedvogeltellingen AWD, actief met
inventariseren van broed- en watervogels, coördinator
bezorging Strandloper en actief bij monitoring
Gierzwaluwen. Kees Erkelens is al meer dan 20 jaar de
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motor achter de website en de opmaak en productie van de
Strandloper. Daarnaast heeft hij een groot aantal edities
van de oude Strandloper gedigitaliseerd. Onder applaus
werden beide ereleden gedecoreerd met de zilveren speld
van de VNVN.

Jan Jacobs en Kees Erkelens erelid foto: GH

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 Annelies Marijnis,
ondersteund door Annet de Willigen en Petra Sonius.
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.
Ook de inloopmiddagen voor ouders en kinderen lopen
goed. Er is driemaal per jaar op een zaterdag een
inloopmiddag voor de jeugd. Aankondiging hiervan wordt
gedaan in de plaatselijke kranten, op de website en op
Facebook.
De Educatieve werkgroep ontving verschillende scholen;
255 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 groot succes. Bijna 300
kinderen, vergezeld door ouders of grootouders, volgden
een speurtocht met 25 natuurvragen en opdrachten. Aan de

Herfstnatuurspel 2019 - foto: Piet Broekhof
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hand van het thema “Speuren naar sporen” werd het een
speelse en leerzame middag.
Met dank aan gastheer Zuid-Hollands Landschap en de
Stichting Baalbergenfonds en natuurlijk alle vrijwilligers.

2020 zal er een vervolg komen op deze cursus, dat
duidelijkheid probeert te geven bij “lastige” soorten, zoals
Kneu, Grote Bonte Specht, Houtsnip en hoe om te gaan
met doortrekkers, zoals Tapuit, Fluiter, Wielewaal,
Kramsvogel, Grote Lijster.
Wegens groot succes gaf kunstenares Anita Walsmit Sachs
op 2 november een vervolgworkshop natuurtekenen. Het
was de derde keer dat 15 cursisten konden deelnemen aan
deze workshop. Deelnemers waren vrij om een onderwerp
uit de natuur te kiezen, bijvoorbeeld een vogel of een
schelp uit de collectie van het Jan Verwey Natuurcentrum,
of iets wat men zelf had meegebracht.

Zeediertjes jeugdexcursie - foto: Annet de Willigen

De Jeugdnatuurclub richt zich op kinderen in de
leeftijdscategorie 6-12 jaar die interesse hebben in de
natuur. Per excursie zijn er 6-20 deelnemers. Er waren
excursies met als thema: braakballen uitpluizen,
zeediertjes, paddenstoelen, vleermuizen, en de jaarlijkse
slootjesexcursie bij het landgoed Offem.
In voor- en najaar is weer een vogelcursus gegeven. In het
voorjaar hebben Gab de Croock en Annelies Marijnis een
vogelzangcursus gegeven voor gevorderden. De nadruk
lag op het onderscheiden van de verschillende vogels in
een koor van vogelzang. Tijdens de excursies kon het
geleerde goed in praktijk worden gebracht.

“Vogels in de winter en vogeltrek” Boterhuispolder - foto: GH

In het najaar was er weer een cursus “Vogels in de winter
en vogeltrek” onder leiding van Dineke Kistemaker,
bijgestaan door enkele zeer ervaren vogelaars, zowel bij de
theorie als tijdens de excursies. Ook dit jaar was er weer
veel animo. Cursisten melden zich vaak tevens aan als
nieuw lid en nemen deel aan de vogelexcursies van de
vereniging of melden zich aan als BMP-teller bij de
broedvogelinventarisaties.
Leo Schaap organiseerde op 11 februari voor een dertigtal
vogeltellers een verdiepingscursus BMP-inventarisatie,
gegeven door Sovon-coördinator Jan-Willem Vergeer. In

In 2019 werden zes reguliere lezingen georganiseerd en
een extra lezing in april. De lezingen werden voorbereid en
georganiseerd door Sam van der Meij. De reguliere
lezingen op de 4e vrijdag van de maanden
januari/februari/maart en september/oktober/november
werden weer goed bezocht. In januari vertelde Gab de
Croock over de vogeltrek in Georgië, waar in het najaar
ruim een miljoen roofvogels passeren. In februari wist
florist Rogier van Vugt ons te boeien met de Natuur op de
Seychellen. In maart verzorgde Vincent Kalkman een
lezing over het 5000-soortenjaar in Nationaal Park
Hollandse Duinen. In april was er een extra lezing over
Zeevogels op de Noordzee. Steve Geelhoed, ooit door Jelle
van Dijk geïnspireerd geraakt, vertelde over het
vóórkomen en de ecologie van de zeevogels, waarvan we,
vanuit de zeetrekhut, vaak slechts een glimp te zien
krijgen. In september
wisten Ben Koks en Elvira
Werkman de zaal te boeien
met een lezing over het
succesverhaal van de
Grauwe Kiekendief. De
oktoberlezing ging over de
vleermuizen in onze regio.
Bart Noort wijdde ons in in
het mysterieuze leven van
deze nachtdieren, die in de
bunkers aan de kust een
goede overwinteringsplaats
Ben Koks en Elvira Werkman en
hebben. Eind november
hond - foto: GH
vertelde Romke Kleefstra
over het jaar van de Wulp, een vogel die flink
achteruitboert, o.a. door intensivering van de landbouw en
predatie. Een verhaal met een sombere ondertoon.
In 2019 werden de lezingen goed bezocht, in aantal
variërend van 40-80 bezoekers. Sinds 2019 zijn de
lezingen weer gratis toegankelijk. Geen enkele keer
moesten we “nee” verkopen aan de deur.
In 2019 werden dertien excursies georganiseerd, waarvan
zeven wandelexcursies en één meerdaagse excursie.
Ervaren vogelaars en plantenkenners delen hun kennis en
helpen vogels of planten 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
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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

Excursie de Blink in de regen - foto: Frank-Peter Scheenstra

excursies. De excursiecommissie bestaat uit Jelle van Dijk,
Frank-Peter Scheenstra, Jos Zonneveld en Gab de Croock .
Vogelexcursies hadden als bestemming: Amsterdamse
Waterleiding Duinen, Landje van Geijsel, Nachtegalen in
de Noordduinen, Duingebied de Blink, Hondsbossche
Zeewering en Zwanenwater, Crezéepolder, Vogels in
Flevoland, en het Noordelijk Deltagebied. Bij de meeste
vogelexcursies is er ook aandacht voor de flora.
Wandelexcursies gingen naar de Amsterdamse
Waterleiding Duinen, Landgoed Leeuwenhorst,
Noordduinen, Buitenplaats Beeckestijn, De Blink,
Crezéepolder, Jac.P.Thijssepark. Opmerkelijk was dat het
tijdens de excursies vaak regende, terwijl het jaar niet
opvallend nat was.
De jaarlijkse Waddenexcursie ging dit jaar naar
Terschelling, waar 20 deelnemers genoten van de natuur
en het mooie weer. Het streefgetal van 100 soorten werd
net niet gehaald: 99 soorten, waaronder Rosse Franjepoot
en Zeearend. Ruurd Eisenga nam afscheid als organisator.
Volgend jaar de 50e editie.In september ging voor de

BMP-inventarisatie AWD - foto: GH

is een belangrijke informatiebron voor langlopend
vogelonderzoek. Telgegevens kunnen tegenwoordig direct
digitaal worden ingevoerd via een smartphone of tablet.
Avimap is de app waarmee je in het veld je vogeltelling
live invoert. De gegevens worden digitaal ter beschikking
gesteld van SOVON (organisatie voor vogelonderzoek),
waardoor landelijke trends kunnen worden gevolgd. Ook
gemeenten en provincies maken zo nodig gebruik van deze
gegevens, om de natuurwaarden van een bepaald gebied in
kaart te krijgen. In de wintermaanden tellen leden van onze
vereniging éénmaal per maand de watervogels in onze
omgeving en in de AWD. Leo Schaap coördineert de
inventarisaties in de AWD en maakt mensen enthousiast
voor een introductiecursus.
Behalve de AWD worden nog diverse andere gebieden op
broedvogels geïnventariseerd: Nieuw-Leeuwenhorst,
terrein van de Noordwijkse Golfclub, het Overbosch in
Voorhout, de Blink, de Coepelduynen, Zuid-Hollands
Landschap Vogelaardreef, en de Noordduinen.

Waddenexcursie Terschelling sept. 2019 – foto: GH

tweede keer een groep van onze vereniging naar Georgië
om de roofvogeltrek te aanschouwen. In 2020 zullen
Georgië en de Kaukasus in het voorjaar bezocht worden.
Op 5 oktober was weer de Eurobirdwatch, het weekend
waarin in Europees verband naar trekvogels wordt
gekeken. Er was weinig belangstelling van buiten de
vereniging. De vraag dient zich aan of onze deelname aan
de Eurobirdwatch een effectief middel is om mensen
enthousiast te maken voor vogeltrek, of dat we
belangstellenden beter mee kunnen nemen naar de
Puinhoop in Katwijk, waar geoefende vogeltrektellers
staan, die bereid zijn uitleg te geven.
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Strandvogeltelling Hein Verkade - foto: GH
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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 watervogels op de vijver van
Nieuw-Leeuwenhorst. Daarnaast worden Gierzwaluwen al
jaren intensief gevolgd en geteld. De Gierzwaluwnestkast
in de Douzastraat is sinds 2018 voorzien van een webcam,
waardoor de verrichtingen online gevolgd kunnen worden
via de website van de vereniging.

Op 21 november is de oude zeetrekhut, daterend uit 1997,
vervangen door een volledig nieuwgebouwde post.
Geholpen door een subsidie uit het Eneco
Luchterduinenfonds, is door aannemersbedrijf N. van Duin
een nieuwe, nagenoeg identieke observatiepost gebouwd
en geplaatst op dezelfde plek, anderhalve meter hoger,
vanwege het zicht op zee, dat belemmerd werd door de
nieuwbouw van de surfclub.

Nieuwe zeetrekhut – foto: GH
Boerenzwaluw met kleurring op nest – foto: GH

De Boerenzwaluwen bij de boerderij op OudLeeuwenhorst (fam. Wassenaar) worden door Hein
Verkade, Johan Scholten, Peter Spierenburg en Sven Pekel
wekelijks bezocht. Alle nesten worden gevolgd en de
jongen geringd. Sinds 2019 worden de volwassen vogels
voorzien van
kleurringen, waardoor
meer bekend wordt
over paarvorming,
broedsucces en
overleving. Geholpen
door een team van
fotografen, die de
kleurringen
vastleggen, wordt
steeds meer bekend
over deze
fascinerende
zomergast. Onze
vereniging is medesponsor van dit
landelijke onderzoek
door het vergoeden
van de kosten van de
kleurringen.
Hein Verkade en Peter
Peter Spierenburg ringt Veldleeuwerik
Spierenburg
bestuderen ook de “bollenvogels”, zoals Veldleeuwerik,
Gele Kwikstaart en Patrijs. In samenwerking met de
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond
wordt door leden van onze vereniging de Patrijs in kaart
gebracht.
Vanuit de “zeetrekhut”, de observatiepost in de zeereep op
de Kon.Astridboulevard, wordt er vrijwel dagelijks door
Jelle van Dijk en anderen gekeken naar de vogels die over
zee vliegen. De gegevens worden digitaal vastgelegd in
een landelijke database (www.trektellen.nl).

Met hulp van onze vereniging en financiële steun van
Vogelbescherming Nederland en de Nationale
Postcodeloterij werd in maart 2018 een zwaluwtil op het
Westeinde in Noordwijkerhout geplaatst. In 2019 heeft
Vogelbescherming een camera geplaatst bij een
huiszwaluwnest op het Westeinde, in het kader van Beleef
de Lente. Maandenlang hebben tienduizenden kijkers via
de website van Beleef de Lente en van onze vereniging de
verrichtingen rondom het nest kunnen volgen. Adrie
Duivenvoorden, initiatiefneemster van de zwaluwtil, heeft

Huiszwaluwtil Westeinde – foto: GH

in de Strandloper (september) verslag gedaan van de
hoogte- en dieptepunten van het broedseizoen. De
dagelijkse belevenissen werden via blogs op de website
van Beleef de Lente beschreven, o.a. door Annelies
Marijnis, Hein Verkade en Adrie Duivenvoorden. Helaas
heeft Vogelbescherming besloten in 2020 niet verder te
gaan met de Huiszwaluw bij Beleef de Lente. Onze
vereniging onderzoekt de mogelijkheid ook in 2020 een
webcamera te plaatsen bij de nesten van de Huiszwaluwen.
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Op 19 juni was er langs de Noordzeekust een
Nachtzwaluwtelling. Van Hoek van Holland tot
Schiermonnikoog werd op die mooie zomeravond door
vele vrijwilligers simultaan een telling gedaan van het
aantal Nachtzwaluwen, een mysterieuze vogel die zich in
de schemering laat horen en zien. Leo Schaap
coördineerde de tellingen in onze regio. Het was een
bijzondere ervaring rond middernacht, bij volle maan in de
duinen te lopen. En heel mooi…. in de Noordduinen
broedt de Nachtzwaluw!
In 1997 verscheen de eerste Europese Broedvogelatlas. De
onlangs uitgekomen Vogelatlas van Nederland liet al zien
dat de huidige vogelbevolking in veertig jaar tijd flink op
zijn kop is gezet. Dit is internationaal niet anders. Een
nieuwe Europese Vogelatlas is nodig om een goed beeld te
krijgen van de laatste stand van zaken en opgetreden
veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van
klimaatverandering. Het project betreft vijf jaar veldwerk
(2013-2017) in meer dan 50 landen, inclusief het Europese
deel van Rusland, de Kaukasus en Turkije. Voor deze
landen is het de eerste keer dat we een betrouwbaar beeld
krijgen van de verspreiding. Op dit moment werkt men
hard aan de tweede
Europese
broedvogelatlas. Het
streven is deze eind
2020 in boekvorm te
kunnen presenteren.
Voor de
totstandkoming is alle
hulp hard nodig. Onze
vereniging helpt
hierbij door
sponsoring van een
soort: de Drieteenstrandloper.
Bij het verschijnen van
de Atlas zal onze
vereniging een gratis
exemplaar ontvangen
en vermeld worden in
de lijst van sponsoren.
Door leden van onze vereniging wordt ook het strand
geïnventariseerd (Strandwacht Noordwijk-Katwijk: Ellen
van der Niet, Wim Kuijper). Ellen van der Niet leidt
regelmatig strandexcursies via IVN.

In 2018 verscheen de nieuwe Flora van de Duin- en
Bollenstreek “van Aardaker tot Zwanenbloem” van de
hand van Jelle van Dijk en Hans van Stijn. In het Jan
Verwey Natuurcentrum werd feestelijk het eerste
exemplaar aan de burgemeesters van Noordwijk en
Noordwijkerhout uitgereikt. In de loop van 2019 bleek de
oplage wat te hoog ingeschat, waardoor het restant
doorverkocht is aan een Ramsj-firma. In het Jan Verwey
Natuurcentrum is het boek nog te koop, evenals bij
antiquariaat Moby Dick.
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Het kwartaalblad de Strandloper verscheen weer viermaal
in full color, onder de vertrouwde redactie van Herbert de
Bruijn, Kees Erkelens, Wim Kuijper en Kees Verweij. Er
is soms een luxeprobleem: teveel kopij! Iets waar veel
verenigingen jaloers op zullen zijn. Om die reden worden
de verslagen van de broedvogelinventarisaties gespreid
over de Strandloper van december en maart. In 2019 was
er weer een gevarieerd aanbod aan kopij, waarbij Jelle van
Dijk, Hein Verkade, Peter Spierenburg en Leo Schaap
hofleveranciers waren, naast de gebruikelijke
mededelingen van het bestuur van de hand van de
secretaris.
In de Strandloper verschenen o.a.: artikelen over BMP
(broedvogel)-verslagen, opening Noordvoort,
Paddenstoelen, Marker Wadden, Lepelaar (nieuwe
broedvogel in Noordwijk), Morinelplevier,
Boerenzwaluwen, Frankrijk:orchideeënland, reisverslag
Neusiedler See, Nachtzwaluw, Huismus, reisverslag
Noord-Zweden, Bollenland onder water, Katwijkse
Reuzenalk, Wel en wee van de Tapuit.
Daarnaast de altijd lezenswaardige rubrieken: aanwinsten
van de Jan Verwey Bibliotheek en de rubriek
Waarnemingen, waarin Peter Spierenburg elk kwartaal een
overzicht geeft van de bijzondere vogels die in onze regio
zijn waargenomen, geïllustreerd met mooie foto’s. Ook
zoogdieren, vlinders en libellen komen soms aan bod.

Overhandiging donatie van de OudeDorpskern
Foto: Gab de Croock

In februari 2019 ontving onze vereniging een donatie van
€ 3000 van vereniging De Oude Dorpskern voor het
samenstellen van een educatief natuurmagazine voor
kinderen van groep 6 van alle Noordwijkse (en
Noordwijkerhoutse) scholen. Het blad gaat over de natuur
in en rondom Noordwijk. Een commissie is daarna
voortvarend aan de slag gegaan. Tekstschrijvers en
tekenaar zijn druk bezig en de eerste contouren zien er heel
mooi uit.
De naam van het jeugdmagazine wordt “Strandlopertje”.
Verwachting is dat het magazine in september 2020
uitkomt.
Peter Spierenburg publiceerde in 2019 een artikel in het
blad Limosa (Nederlandse Ornithologische Unie) over de
stand van de Nachtegalen in Meyendel. Tijdens de
jaarlijkse landelijke Sovondag hield hij een lezing over dit
onderwerp.
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Tuinvogeltelling, Herfstnatuurspel, 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.
In 2019 is een nieuwe verenigingsfolder gemaakt met een
nieuwe lay-out en een gemoderniseerde tekst. Ook de
scholen- en jeugdfolders werden opnieuw gedrukt en
verspreid onder de scholen in onze omgeving.
In maart 1969 verscheen de eerste Strandloper als een
gestencild contactorgaan van de Vereniging. Daarvóór
waren er negen exemplaren verschenen van een voorloper
van de Strandloper.
In de loop van de jaren is de uitgave steeds verder
geprofessionaliseerd. Sinds maart 2012 is het blad volledig
in kleur. Vanaf 2005 is de Strandloper ook digitaal te lezen
via de website. Sommige leden ontvangen het blad niet
meer op papier, maar lezen het online. Een werkgroep
binnen de vereniging (Hein Verkade, Gab de Croock, Kees
Erkelens) is erin geslaagd alle oude Strandlopers te
digitaliseren, zodat ze ook online te raadplegen zijn. Dat is
waardevol voor het historisch archief van de vereniging,
maar opent ook de mogelijkheid bepaalde artikelen ter
beschikking te stellen aan de website
www.natuurtijdschriften.nl die in beheer is bij Naturalis.

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.
Onmisbaar voor het laatste nieuws en de actuele agenda
van de vereniging.
Het jaaroverzicht laat zien dat er een stijgende lijn zit in
het aantal bezoeken van de website.
In december 2019 werd de website 2.030 keer bezocht,
d.w.z. 65 keer per dag.
De Facebookpagina, verzorgd door
Franciska Faber, groeide van 446
naar 490 fans, dat gaat gestaag door!
De populairste berichten van het
afgelopen jaar: verzoek om op
VNVN te stemmen voor subsidie
voor de zeetrekhut (607 likes); verslag excursie de Blink
(377); bericht Wil Heemskerk over strijdende Damherten
(356); bericht Wim Kuijper over Vroege Vogels
uitzending over de AWD (350).
Annelies Marijnis verzorgde de communicatie met de
regionale pers. Berichten over lezingen, Eurobirdwatch,

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 (Robert Sluijs en Jaap Eisenga) overleg plaats
over het Natuurbeleidsplan van Noordwijk. Hoewel de
nieuwe wethouder van Natuur, Sjaak van den Berg, door
het bestuur is ontvangen in het Jan Verwey
Natuurcentrum, bestaat de indruk dat, sinds de
gemeentelijke fusie, de lijnen tussen ambtenaren en
politiek met onze vereniging langer zijn geworden.
Voorheen werd de VNVN vaak om een zienswijze
gevraagd, als het zaken betrof die de natuur aangaan. Als
voorbeeld de discussie over fietsen op het strand. Onze
vereniging is in het voortraject nergens in betrokken, de
belangen van de natuur zijn onvoldoende behartigd, ook de
inspraakorganen (MODB, Adviesraad) zijn er niet in
gekend. Het bestuur beraadt zich op passende stappen.

Strandreservaat Noordvoort - foto GH

Er is ook heuglijk nieuws. In mei 2019 is het
strandreservaat Noordvoort feestelijk geopend door de
wethouders van Noordwijk en Zandvoort. Dat is een
mijlpaal te noemen. Al in 2006 was het idee van een
strandreservaat in het Natuurbeleidsplan opgenomen. In
2013 is het plan door onze vereniging opgepakt om tot
uitvoering te komen. Leo Schaap heeft hier een belangrijke
voortrekkersrol in vervuld. Naast de gemeenten Noordwijk
en Zandvoort zijn hierbij betrokken: Waternet, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat, en de Natuurverenigingen.
Een ander succesje is het afwenden van plannen om de
voormalige trimbaan (Natuurmonument Noordrand
Noordwijk) weer in te richten als trimbaan. In goed
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overleg met onze vereniging (Jelle van Dijk) is een
alternatieve locatie gevonden, die beter past bij de
bestemming en de natuur niet schaadt.
Ook goed nieuws in 2019 was het bericht dat er geen
strandhuisjes op de stille delen van het strand komen
(Duindamse Slag, Langevelder Slag). Onze vereniging
heeft zich altijd als volgt uitgesproken: strandrecreatie en
drukte ter hoogte van de boulevard, rust en ruimte voor de
natuur op de stille delen van het strand.

Als het gaat om natuurzaken die de gemeentegrenzen
overschrijden, wordt de vereniging vertegenwoordigd in
het MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) door
Leo Schaap en Menko Wiersema. Jelle van Dijk heeft in
2019 zijn voorzitterschap overgedragen en afscheid
genomen. Vanwege zijn deskundigheid en betrokkenheid
geeft hij nog vaak gevraagd (en ongevraagd) advies over
zaken die de natuur aangaan.

(26/1) Help de vogels de winter door

(27/1) Natuurwandeling AWD

(16/2) Braakballen uitpluizen

(23/2) Natuurwandeling Leeuwenhorst

(9/3) Verenworkshop

(24/3) Landje van Geijsel

(15/6) Slootjesexcursie

(24/4) Nachtegalen in de Noordduinen

(31/8) Op zoek naar zeediertjes

(4/5) Buitenplaats Beeckestijn

(4/10) Vleermuisexcursie

(8/6) Duingebied de Blink

(23/10) Herfstnatuurspel

(6/7) Hondsbossche Zeewering en
Zwanenwater
(18/8) Crezéepolder
(13-15 sept) Waddenweekend
Terschelling
(22/9) Jac.P.Thijssepark Amstelveen
(5/10) Eurobirdwatch
(17/11) Vogels in Flevoland
(28/12) Vogels in het Deltagebied

(2/11) Paddenstoelenexcursie












(25/1) Roofvogeltrek in Georgië
Gab de Croock e.a.
(22/2) Natuur op de Seychellen
Rogier van Vugt
(29/3) Het 5000-soortenjaar in NP
Hollandse Duinen – Vincent Kalkman
(26/4) Zeevogels op de Noordzee
Steve Geelhoed
(27/9) Het verhaal van de Grauwe
Kiekendief – Ben Koks & Elvira
Werkman
(25/10) Vleermuizen in de Noordwijkse
regio – Bart Noort
(29/11) Het jaar van de Wulp
Romke Kleefstra

Blijven stimuleren van “natuurinclusief” beleid van de gemeente Noordwijk
Informatieborden over natuur en landschap (o.a. Nieuw-Leeuwenhorst)
Realisatie educatief natuurmagazine voor kinderen van groep 6
Herziening statuten
Plaatsen van nestkast voor Slechtvalk (Congrescentrum Leeuwenhorst)
Herinrichten plan Watersnip
Huiszwaluwentil De Zilk
Stimuleren van onderzoek en monitoring vogels (BMP, Boerenzwaluwen)
Organiseren van een cursus zeevogeltrek
Organiseren van een inloopochtend “strandvondsten”

George Hageman, Secretaris
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