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In 2022 konden de meeste activiteiten van de VNVN weer 
doorgaan, na 2 jaar van coronamaatregelen. Alleen de 
nieuwjaarsborrel, de bestuursvergadering en de 
inloopochtend in januari konden niet doorgaan.  
Vanwege ziekte is Annet de Willigen vanaf juli tijdelijk 
uitgevallen als bestuurslid. Nel Nooijen heeft voor haar 
waargenomen en zal dit in 2023 ook nog enige tijd doen, 
totdat Annet voldoende hersteld is om haar bestuurstaken 
weer op te pakken. 
 

Het ledenaantal is ongewijzigd: 670 

Behalve in januari konden alle inloopochtenden doorgaan.  
 

  
De ALV in maart kon voor het eerst in 2 jaar weer in het 
JVNC gehouden worden. Het bestuur is niet gewijzigd. 
Het verslag van de ALV 2022 vindt u op pagina 8 van deze 
Strandloper. 

Er is een nieuwe beamer voor de lezingenzaal gekomen en 
de wifi is verbeterd. 

In 2022 heeft Dineke Kistemaker een goed bezochte 
vogelzangcursus gegeven en met hulp van een groot aantal 
leden hebben de cursisten tijdens 3 excursies in de praktijk 
kunnen oefenen. Dit heeft nieuwe leden en een aantal 
nieuwe BMP-ers opgeleverd! 
Op 12 februari is er een cursus botanisch tekenen 
georganiseerd waar 12 leden aan hebben deelgenomen. 
Sam van der Meij heeft de training akkervogelbescherming 
van de Vogelbescherming gevolgd. 
 

De educatieve werkgroep heeft een erg druk jaar achter de 
rug. Het was goed te merken dat de scholen na de 
coronajaren er graag met de kinderen op uit wilden. 
Uilenballen pluizen is een gewilde activiteit. Ook de 
excursies naar de duinen en slootjes zijn populair bij de 
scholen. Via Sjors Sportief zijn er zowel in het voorjaar als 
in het najaar goed bezochte uilenballen pluizen middagen 
geweest. Via de website “Verwonder om de hoek” wisten 
scholen uit Leiden, Leiderdorp, Lisse en Noordwijk  de 
jeugdnatuurclub te vinden. En zoals ieder jaar is ook dit 
jaar weer de jeugdnatuurwacht Sassenheim uilenballen 
komen pluizen. Alles bij elkaar opgeteld heeft de 
educatieve werkgroep dit jaar 361 kinderen bediend met 
bovengenoemde activiteiten. 
Het herfstnatuurspel, de 45e editie dit jaar, was weer een 
succes. Precies 248 kinderen en 200 (groot)ouders hebben 
dit jaar meegedaan.  

 In groep 6 van de basisscholen in 
de gemeente Noordwijk zijn dit jaar 460 Strandlopertjes 
uitgedeeld. 

 Aan het strandjutten op 19 maart 
hebben 19 kinderen deelgenomen. Op 31 mei is er een 
bosexcursie geweest. Aan de excursie op zoek naar de 
zeediertjes op 27 augustus hebben 30 kinderen 
deelgenomen. Bij de vleermuizenexcursie op 10 september 
waren 12 kinderen aanwezig. De verslagen van de 
jeugdexcursies zijn gepubliceerd op de website en in de 
Strandlopers. 

 

De excursiecommissie kon in 2022 weer helemaal los 
gaan. Hieronder volgt een opsomming van de excursies. 
De verslagen zijn gepubliceerd in de Strandloper en op de 
website. 
Luchterduinen 29 januari: 18 deelnemers 
Driemanspolder 26 februari: 12 deelnemers 
Poelgeest 12 maart: 13 deelnemers 
Kasteel en bos Keukenhof 9 april: 16 deelnemers 
Avondwandeling Offem 6 mei: 50 deelnemers (allemaal 
leden!) 
Nachtegaalzang 14 mei: 15 deelnemers 
De Blink 4 juni: 30 deelnemers 
Hondsbosse Zeewering en Zwanenwater 9 juli: 12 
deelnemers 
Weekend Lauwersmeer 19-21 augustus: 19 deelnemers 
IJmuiden en Kennemerstrand 18 september: afgelast 
Euro Bird Watch 1 oktober: 5 deelnemers 
Vogels in Flevoland 20 november: 20 deelnemers 
Vogels in Deltagebied 29 december: 21 deelnemers 

In 2022 zijn er 5 lezingen geweest:  
Merijn Loeve over meeuwen op 25 februari, Hein Verkade 
op 25 maart over 50 jaar trektellen; Chris Turenhout over 
de invloed van het klimaat op de vogels op 30 september; 
Tom Versluijs over de Drieteenstrandloper op 28 oktober; 
Gerrit Jan Klop over Suriname op 25 november. 
 

Avondwandeling Offem – foto: George Hageman
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Eind 2022 is het boek 
“Coepelduynen op de 
kaart” verschenen, 
waaraan een groot aantal 
leden een inhoudelijke 
bijdrage heeft geleverd (zie 
recensie door Jelle van 
Dijk in Strandloper 2202-
04). 

De VNVN heeft een 
bijdrage geleverd aan de huiszwaluwentil die bij een 
particulier in de Zilk is geplaatst. Het is spannend wat dit 
het komend jaar aan broedgevallen gaat opleveren. 
Er zijn geen andere aanvragen voor subsidie van 
natuurinclusieve maatregelen binnen gekomen. 
 

Ook dit voorjaar hebben wij via de website weer kunnen 
genieten van het wel en wee van de broedende 
Slechtvalken in de toren bij Leeuwenhorst. Nieuw waren 
de Gierzwaluwen die bij Hein Verkade op zolder gebroed 
hebben en de Torenvalken die bij George Hageman 4 
jongen hebben grootgebracht. 
 

Ook in 2022 werd een groot aantal 
broedvogelinventarisaties uitgevoerd door leden van onze 
vereniging. De volgens Sovon normen uitgevoerde BMP 
projecten worden gebruikt voor landelijke en regionale 
onderzoeken en trendberekeningen van broedvogels. In de 
Noordwijkse duinen waren 33 leden van onze vereniging 
als onderzoeker actief. Van de Boswachterij Noordwijk 
werd 520 ha onderzocht, van het Zuid-Hollands Landschap 
81 ha en van de zuidelijke Amsterdamse 
Waterleidingduinen 300 ha. De verslagen van de 
inventarisaties zijn in de Strandlopers van december 2022 
en maart 2023 gepubliceerd. Daarnaast werden ook de 
Coepelduynen onderzocht, maar in dit geval onder 
auspiciën van de Vogelwerkgroep Berkheide. Naast 
genoemde gebieden zijn onze leden ook actief op percelen 
elders in de bollenstreek zoals Patrijzen-, Gele 
Kwikstaarten- en Boerenzwaluwenonderzoek op diverse 
bollenpercelen en inventarisatie Golfbaan Tespelduyn. 
 

In het jaar 2022 heeft de mossenwerkgroep de planning 
van studieavonden en excursies gebaseerd op de cijfers van 
de aantallen coronavirusdeeltjes in het rioolwater van 
Leiden, Noordwijk en Oegstgeest. Door het jaar heen en 
als gevolg daarvan moest er afgeweken worden van het 
gebruikelijke schema winter/zomer. Zo konden er tóch 
excursies gehouden worden in Zuidwijck (Wassenaar), 
Wassergeest (Lisse) en in Zegersloot en het Windepad 
(Alphen a/d Rijn), plus vier studieavonden in het Jan 
Verwey Natuurcentrum te Noordwijk.  Alleen de avond 
van februari moest vanwege de ongunstige cijfers afgelast 
worden. Uit veiligheidsoverwegingen is de deelname aan 

de activiteiten beperkt tot de leden van de 
Mossenwerkgroep. De gunstige coronaontwikkeling in 
oktober en november echter maakten het mogelijk een 
nieuwe deelnemer uit te nodigen die al maandenlang ‘in de 
wacht’ stond. De meest bijzondere vondst van dit jaar: 
Bolrond muisjesmos (Grimmia orbicularis), gevonden door 
Jelle van Dijk, bij Zandvoort, en nader bekeken op de 
laatste studieavond.  

(Voor het uitgebreide 
verslag: zie pagina 14 van deze Strandloper) 
De werkgroep groeit, en dat al een paar jaar. Inmiddels telt 
de werkgroep veertien leden en dat is reden om een 
ledenstop in te stellen.  
In 2022 is de werkgroep acht keer op pad geweest in zeven 
gebieden. In totaal zijn er 240 soorten gevonden. Naast de 
maandelijkse excursies zijn twee leden van de werkgroep 
in 2021 begonnen met het inventariseren van 
paddenstoelen op de Noordwijkse Golfclub.  
 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek in 2022: Verschenen 
of verdwenen: Meeuwen van Europa, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten; Sinagote, het levensverhaal van een 
Lepelaar; De ontdekking van de natuur. De ontwikkeling 
van biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw; 
Vogels van Nederland. Alle 500+ vogelsoorten; 
Gevleugelde geschiedenis van Nederland; Coepelduynen 
op de kaart; Perronpapegaaien & Krekelcriminelen; Het 
Damhert. 
 

Tijdens de ALV in maart 2022 is het beleidsplan “visie op 
natuur in Noordwijk” gepresenteerd door Robert Sluijs. 
Een van de speerpunten van het beleidsplan is meer groen 
in de wijk. Via de politiek is het lastig iets voor elkaar te 
krijgen. Daarom heeft het bestuur contact gezocht met de 
wijkverenigingen Vinkeveld en Boerenburg. Deze 
wijkverenigingen zijn al actief bezig met het vergroenen 
van hun wijk en de VNVN ondersteunt hen hierbij, zowel 
met inhoudelijke adviezen als door de wensen in te 
brengen in het groenoverleg. Als deze strategie, (meer 
groen realiseren door de wijkverenigingen te 

Bolrond muisjesmos met sporenkapsels 21 november 2022 – 
foto: Jelle van Dijk 
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ondersteunen), blijkt te werken, is het de bedoeling ook de 
andere wijkverenigingen te gaan benaderen. 
Vier keer per jaar vindt het groenoverleg plaats: overleg 
met de gemeente over groene aangelegenheden. In dit 
overleg krijgt de VNVN de gelegenheid advies te geven en 
ook zelf zaken in te brengen. De nieuwe wethouder die 
groen & natuur in zijn portefeuille heeft, Theo Alkemade, 
is in het JVN kennis komen maken met het bestuur. 
Onderwerpen die dit jaar in het groenoverleg aan de orde 
zijn geweest: het al dan niet bebouwen van Bronsgeest, de 
voortgang van het beheerplan groen, uitvoeringsplan 
groenbeheer met onder andere meer natuurvriendelijke 
oevers, minder maaien en stoppen met maaizuigen, plan 
watersnip in relatie met ecologische verbindingszone 
Haarlemmertrekvaart, de snoeiplannen bij de Laiterie, 
natuurinclusief bouwen opnemen in de regelgeving van de 
gemeente Noordwijk, het Landschapspark, vervangen van 
omgezaagde bomen. 
Leo Schaap heeft namens het bestuur een zienswijze op de 
Strandnota ingediend bij de gemeente Noordwijk. 
Er is een aantal ingezonden brieven naar de gemeente 
Noordwijk gestuurd: tegen het stoppen van de subsidie 
voor de dierenambulance, over het aanpassen van 
straatverlichting in de Nachtegaalslaan (door Bart Noort), 
en over de lichtvervuiling door de strandverlichting van de 
strandpaviljoens. 
De VNVN participeert in het Groene Strand/Noordvoort 
overleg, waar ook stichting Duinbehoud, stichting 

Anemoon, Staatsbosbeheer en Zeezoogdieren Verplaatsen 
in deelnemen.  
De VNVN neemt samen met Staatsbosbeheer en Stichting 
Duinbehoud deel aan het overleg over de herinrichting van 
de golfbaan van de Noordwijkse Golfclub.  
De VNVN heeft samen met Stichting Duinbehoud en de 
Zoogdieren Werkroep Zuid-Holland een uitgebreide 
reactie gegeven op het projectplan uitbreiding Atlantikwall 
museum. 
Het bestuur van de VNVN heeft aan vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland steun betuigd ten aanzien van een 
ingezonden brief waarin een reactie wordt gegeven op de 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 
 

Doorgaan met groen in de wijk, misschien meer 
wijkverenigingen erbij betrekken. 
Verbouwplannen Atlantikwall museum op de voet volgen 
en zien wat er met onze adviezen gedaan wordt. 
Hetzelfde geldt voor de renovatie Noordwijkse Golfclub. 
Een nieuwe Cursus vogelzang (is inmiddels georganiseerd 
en zit al vol). 
Eindelijk weer een waddenweekend (zie aankondiging in 
deze Strandloper) 
Nieuwe leden werven. 

 

Algemeen 
In het jaar 2022 mag de vereniging €5477,- toevoegen aan verschillende reserves.  
De gemeente Noordwijk heeft de vereniging voor 2021 een algemene subsidie verleend van €33457,- waarvan €23966,- is 
teruggestort als huur voor het Jan Verweij natuurcentrum. Van het resterende bedrag van €9491,- is €3500,- bestemd voor 
de realisering van diverse educatieve activiteiten op natuurgebied en €5991,- voor het gebruik van de gemeenschappelijke 
ruimte en de kosten van energie, onderhoud en beveiliging. 
 
Exploitatie 2022 
In 2022 zijn de activiteitenkosten, energiekosten en kosten voor de nieuwe inrichting ruim lager dan begroot. Hieraan ligt de 
coronacrisis ten grondslag. Omdat er minder activiteiten konden worden gedaan, werd ook ons centrum in de winter minder 
bezet. Hierdoor is minder gestookt. Het aantal leden is in 2022 gelijk gebleven op 670. Contributiebijdragen zijn met een 
gemiddeld bedrag van ca. €17,63 gelijk aan de afgelopen jaren.  
 
Begroting 2023 
Uitgaven 
- Algemene en bestuurskosten: uitgaven bestemd voor onkosten bestuur, vergaderkosten, kosten administratie en 
contributie-inning, verzekeringen en dergelijke. Verwacht wordt dat deze post in 2023 iets hoger zal zijn dan in 2022. 
- Activiteiten en werkgroepen: uitgaven bestemd voor de educatieve en andere werkgroepen, het organiseren van lezingen, 
excursies, schoolbezoeken, het Herfstnatuurspel en het op peil houden van de Jan Verwey bibliotheek.  
- Waddenweekend: in wezen een budgettair neutrale post omdat de kosten over de deelnemers worden omgeslagen. 
- Contributies derden: een redelijk vaste post voor een aantal lidmaatschappen van natuurorganisaties en abonnementen op 
verwante tijdschriften. 
- Jan Verwey Natuurcentrum: uitgaven op het gebied van brandveiligheid, energie, onderhoud, beveiliging en schoonmaak 
zijn gebaseerd op het verleden geraamd.  
 - Strandloper: de kosten van de uitgave van het verenigingsblad de Strandloper; normaal 4x per jaar in kleur.  
- Om de geplande uitgaven te kunnen realiseren kan samenvattend een beroep worden gedaan op diverse reserveposten. 
Daar is ook de nodige ruimte voor. 
 
Door de stijgende kosten in vrijwel elke sector zijn alle bovenstaande posten 15% hoger begroot dan 2022. 
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Inkomsten 
- Contributies: inkomsten gebaseerd op de bijdragen van 650 leden die gemiddeld ca. €16,- betalen (bij een 
minimumcontributie van €10,-). 
- Diverse inkomsten en subsidies: bij de gemeente Noordwijk is voor 2022 een subsidie aangevraagd van in totaal €33457,- 
bestemd voor huur ad €23966-, kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en dergelijke ad €5991,- en realisering van 
diverse educatieve activiteiten ad €3500,-. 
- Schenkingen/Legaten: pro memorie. 
- Rente: 0,3%. 
- Jan Verwey Natuurcentrum: inkomsten blijven naar verwachting redelijk stabiel. 
 
Balans 
Een overzicht van de diverse balansposten: 
- Reserve voor inrichting en apparatuur wordt €13000,-: biedt in 2023 de mogelijkheid voor (extra) vernieuwing en/of 
vervanging. 
- Reserve voor energie en onderhoud €17500,- 

- Reserve voor nieuwe publicaties en publiciteit wordt €13000,-. De vereniging sponsort af en toe de uitgave van 
natuurboeken. 
- Reserve voor speciale activiteiten en projecten wordt €22000,-: in 2023 te besteden aan slechtvalken-monitoring en andere 
nieuwe projecten. In de toekomst herinrichting plan Watersnip. 
- De algemene reserve is licht afgenomen naar €4510,-. 
 
Balans en begroting vindt u op de site: https://www.strandloper.nl/over-vnvn/anbi-informatie/ 
 
Robert Sluijs, penningmeester 
Noordwijkerhout, februari 2023 
 

 
Zoals in de vorige Strandloper werd aangekondigd zouden wij in deze editie meer informatie geven over het 
waddenweekend, dat dit jaar georganiseerd wordt.  
Het weekend zal plaatsvinden van 8 t/m 10 september 2023; de locatie is de groepsaccommodatie “Zonnedauw” op het 
Waddeneiland Ameland. https://zonnedauwameland.nl/ 
 
We nemen op vrijdag de boot van 18.00 vanaf Holwerd, zodat we na ongeveer een uurtje varen in Nes aankomen. Bij de 
aankomststeiger staan de fietsen voor ons klaar; de bagage wordt door de fietsenverhuurder naar ons onderkomen gebracht. 
Het is ongeveer 15 minuten fietsen vanaf de veerhaven naar ons onderkomen. 
Voor een maaltijd op vrijdagavond kun je terecht bij de afvaart in Holwerd. 
Op zaterdag maken we (voor de liefhebbers) een fietstocht langs het Oerd en de oostpunt van het eiland. 
Aan het eind van de middag wordt door enkele vrijwilligers weer de overbekende macaronimaaltijd klaargemaakt. 
Op zaterdagavond wordt de oeroude waddenquiz georganiseerd door de winnaars van het laatste waddenweekend. De 
zondag is voor een ieder vrij om zelf in te vullen.  
Op zondag om 17.00 uur nemen we de boot terug naar Holwerd. Deze overtocht duurt ook ongeveer een uurtje. 
De kosten voor het weekend bedragen €125,- inclusief fietshuur, overtocht en macaronimaaltijd. Voor brood, koffie etc. 
wordt gezorgd. 
Voor de huur van een elektrische fiets komen er extra kosten bij. 
Een eigen fiets kan meegenomen worden; dit wordt verrekend met de kosten van de overtocht. 
De vervoerskosten vanaf Noordwijk naar Holwerd zijn bij de prijs inbegrepen.  
 
Aanmelden kan via  excursies@strandloper.nl. 
Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL39INGB0002573795 t.n.v. Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk met de vermelding “Ameland”. 
 
 
Jos Zonneveld en Gab de Croock. 
 
 




