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DE NEGENDODER 
Het is maar een van de volksnamen voor een vogel die ooit 
in de duinen ten noorden van het dorp voorkwam, de 
Grauwe Klauwier. Aan het begin van de twintigste eeuw 
kwamen er nog een tiental paren rondom Noordwijk tot 
broeden. De zeereep ten noorden van het dorp was 
bijvoorbeeld een befaamde broedplaats.  
De bijnaam dankt de klauwier aan zijn gewoonte om een 
provisiekast aan te leggen. Op een scherpe doorn of op 
prikkeldraad werd een voorraad prooien voor slechtere 
tijden bewaard.  
Een man die daar een heel mooi stuk over heeft 
geschreven was de ons bekende Jan Verwey. Het betrof 
enkele broedgevallen in de duinen ten noorden van het 
dorp, in het zogenaamde Hoogwakersbosje. Ongeveer op 
de plek waar nu het bejaardencentrum is gebouwd. Ik 
herinner me nog dat het bij de opening van het centrum 
werd aangehaald. Met de wens dat de toekomstige 
bewoners het er net zo goed naar de zin zouden krijgen als 
ooit de klauwieren.  
Enkele mensen van de Stichting Bargerveen schreven een 
leuk boekje over de klauwier en noemden de vogel een 
ambassadeur voor natuurherstel.  

Dat is even een doordenkertje maar het wil, denk ik, 
zeggen dat de natuurkwaliteit weer goed is als er 
klauwieren tot broeden kunnen komen. Het bedoelde 
boekje gaat over het Bargerveen, een natuurgebied in het 
oosten van het land. Ook daar was het aantal 
broedgevallen in 1985 van een kleine 300 tot iets meer dan 
100 teruggelopen.  
De auteurs van het boekje beschrijven hoe door het nemen 
van aan aantal maatregelen de populatie weer op het 
oorspronkelijke niveau is gekomen. Dit roept direct de 
vraag op: zou dat ook in Noordwijk mogelijk zijn? De 
Grauwe Klauwier in de zeereep terug, dat zou mooi zijn! 
Maar helaas, het zal wel een droom zijn en blijven. De 
omstandigheden in het Bargerveen zijn niet te vergelijken 
met de zeereep van Noordwijk.  
Maar, je weet het maar nooit. Ik maak vaak een loopje 
langs de voet van het duin vanaf de Nieuwe Zeeweg tot het 
Dompad. Daar ontstaat langzamerhand een fraai stukje 
natuur. Nu is het niet de bedoeling dat velen mijn 
voorbeeld gaan volgen, maar het is wel een fraai stukje 
Noordwijk dat het waard is behouden te blijven. Van het 
plan om er een heemtuin van te maken is niets gekomen.  
Misschien maar goed ook!  

 
  




