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Stop de Roestbakken! 
 

Jelle van Dijk 

 

Half november verging voor de Spaanse NW-kust  

de tanker PRESTIGE. Terwijl het schip door 

Nederlandse bergers verder de oceaan op werd 

gesleept brak het in twee stukken en zonk. Een 

week eerder was het schip in grote problemen 

geraakt en had toen reeds een deel van de lading 

verloren. Het is vrijwel zeker dat ook de rest van 

de olie op de Spaanse kust zal belanden. Het gaat 

hier om een zeer zware, taaie olie die bijzonder 

kleverig is. 

Op 28 november ontving ik een e-mailtje van Kees 

Camphuysen, de coördinator van het Nederlandse 

Stookolieslachtofferonderzoek. Hij wist vanuit 

Spanje te melden dat de meeste slachtoffers 

gevallen zijn onder de Alken, gevolgd door Jan-

van-gent, Papegaaiduiker, Kuifaalscholver en 

Zeekoet. Bij de laatste soort ging het vrijwel zeker 

ook om exemplaren van de Iberische Zeekoet, een 

ondersoort van de Zeekoet die op nog slechts 

enkele plaatsen langs de Atlantische kust van 

Spanje en Portugal broedt. Camphuysen spreekt de 

vrees uit dat dit wel eens de doodsklap voor deze 

populatie kan betekenen. Bij de overige soorten, 

met uitzondering van de ter plaatse broedende 

Kuifaalscholvers, gaat het om vogels die in grote 

kolonies rond Groot-Brittannië en Ierland broeden. 

In de afgelopen jaren is dit kustgebied al vaker 

getroffen door ernstige olievervuiling als gevolg 

van scheepsrampen. Wellicht is dit er mede de 

oorzaak van dat hier de vogelkolonies beperkt in 

omvang zijn.  

Toen wij deze kusten enkele jaren geleden 

bezochten, zagen we nog overal Kuifaalscholvers, 

maar broedende Drieteenmeeuwen en Zeekoeten 

waren met een lantarentje nog moeilijk te vinden. 

 

 
 

De Vereniging Kust en Zee heeft op 22 november 

een internationale actie gestart. Deze actie draagt 

de naam: Stop de Roestbakken. Het in de vaart 

houden van oude, roestige schepen door een land 

als de Bahama’s moet nu echt aangepakt worden. 

Kust en Zee roept op zoveel mogelijk 

adhesiebetuigingen per email te versturen.  

Er is een informatieve site geopend, waar alles 

over de ramp met de Prestige en de problematiek 

van de oude tankers kan worden gevonden: 

www.stopderoestbakken.nl. Via deze site kunnen 

adhesiebetuigingen worden verstuurd. 

 

Ereleden 
 
Jelle van Dijk 

 

In artikel 3.1 van onze Statuten is onder het 

hoofdje “Leden en begunstigers” te lezen: De 

vereniging kent werkende leden, jeugdleden, 

ereleden en begunstigers. In het ruim 35-jarige 

bestaan van onze vereniging is het bestuur slechts 

tweemaal overgegaan tot de benoeming van 

ereleden. In deze bijdrage wordt in het kort 

ingegaan op de verdiensten die deze ereleden voor 

onze vereniging hebben gehad.   

Op de jaarvergadering van 1974 werd de heer Dirk 

Vermaas benoemd tot het eerste erelid van onze 

vereniging. Hij had in dat jaar 68 natuurboeken aan 

de vereniging geschonken. De boeken werden 

opgeslagen in een kast in het leslokaal van de heer 

B. Heethuis, leraar biologie aan de Willibrord-

Mavo. In de Strandloper van september 1974 is te 

lezen dat deze boeken op elke woensdagavond 

tussen 19.00 en 19.30u gratis konden worden 

geleend. Hierna wordt de lijst van 68 titels 

opgesomd. Thijsse, Wigman en Tinbergen zijn 

hierbij bekende namen. In de Strandloper van 

maart 1978 verschijnt een artikeltje getiteld: Erelid 

Vermaas 90 jaar. Hierin wordt voor het eerst aan 

de leden verteld wie Vermaas eigenlijk is. Dirk 

Vermaas was gemeenteambtenaar en een zeer 

actief lid van de Haagse Vogelbescherming. In de 

loop der jaren hebben duizenden dankzij zijn 

rondleidingen in de Haagse duinen meer oog voor 

de natuur gekregen. In zijn vrije tijd zwierf hij door 

de duinen, waarbij hij toegang had tot alle 

afgesloten delen van Meyendel, Kijfhoek en 

Bierlap. In 1982 overleed de heer Vermaas op 94-

jarige leeftijd. 

Het duurde twintig jaar voordat het bestuur weer 

overging tot de benoeming van ereleden. Op de 

jaarvergadering in maart van dit jaar werden 

Willem Baalbergen en Jan Veefkind bij acclamatie 

tot erelid benoemd en in de ledenvergadering van 
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september kregen beide ereleden de bijbehorende 

oorkonde overhandigd. 

 

Willem Baalbergen behoort tot de oprichters van 

onze vereniging. In 1966 richtte hij met een aantal 

gelijkgestemde zielen de Vereniging voor 

Vogelbescherming op. Willem werd voorzitter, 

bijgestaan door de bestuursleden Arie Cramer, de 

heer J. Deelder, Jaap Vink, Kees Verweij en Johan 

Moerkerk. Omdat de jonge vereniging zich al snel 

ging bemoeien met landschappelijke ingrepen 

(nieuwe slagen naar het strand door de 

Noordduinen; villabouw op Offem; ‘gat van 

Pasma’) stelde Willem voor de naam van de 

vereniging te wijzigen in Vereniging voor natuur- 

en vogelbescherming Noordwijk. Vanaf januari 

1973 ging onze club verder onder deze naam. 

Naast zijn werk als voorzitter begon Willem 

gegevens te verzamelen voor het eerste vogelboek 

over Noordwijk. Dit verscheen in 1973 onder de 

naam De Vogels van Noordwijk. In 1979 nam Kees 

Verweij de voorzittershamer over, maar Willem 

bleef deel van het bestuur uitmaken. In 1998 zette 

hij na 32 jaar trouwe dienst een punt achter zijn 

bestuurslidmaatschap. In de Strandloper zijn heel 

wat stukjes, meestal kort en soms wat langer van 

zijn hand te vinden. Een bijzondere serie startte hij 

in september 1990. Onder het pseudoniem W. 

Andelaar schrijft Willem Baalbergen sindsdien in 

elke Strandloper een stukje, getiteld Rondje Groen. 

Al die stukjes (nu al meer dan vijftig en ook 

gebundeld in een boekje!) beginnen met dezelfde 

tekst: Als geen andere plaats leent Noordwijk zich 

voor een rondje groen. Met de vuurtoren als 

middelpunt iets oppikken van wat de natuur te 

bieden heeft. 

 

Jan Veefkind trad in 1977 toe tot het bestuur als 

penningmeester. Deze functie heeft hij precies 25 

jaar op voortreffelijke wijze vervuld.  Bij zijn 

aantreden was er weinig geld in kas. De uitgave 

van het eerste plantenboek, de Flora van 

Noordwijk, zou zelfs tot ernstige tekorten leiden. In 

twee etappes werd daarom het bedrag van de 

minimumcontributie verhoogd van vijf gulden naar 

tien gulden. Toen de financiën eenmaal goed op 

orde waren kwam de volgende krachtinspanning. 

In 1984 kregen wij als vereniging de beschikking 

over het gebouw van de dorpsbibliotheek. Met 

eigen middelen en eigen mensen werd hier het  Jan 

Verwey Natuurcentrum ingericht. Mede door de 

geweldige inzet van velen en een geslaagde actie 

voor een nieuw dak kon de vereniging dit 

financieel trekken. Het ledenaantal steeg tot meer 

dan 500 en het gemiddelde bedrag dat per lid 

binnenkwam nam toe van ƒ 10,75 in 1980, via ƒ 

15,00 in 1986 tot ƒ 21,00 in 1998. Het zorgvuldige 

financiële beleid van Jan Veefkind maakte het 

mogelijk om driemaal een boek in eigen beheer uit 

te geven en elke keer kon dit geheel uit eigen 

middelen gefinancierd worden. Achtereenvolgens 

verschenen: Vogels van Noordwijk en omstreken 

(1989), Flora van de Duin- en Bollenstreek (1994) 

en Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek 

(2000). Naast het financiële beheer reorganiseerde 

Jan ook de ledenadministratie, waardoor o.a. het 

adresseren van de Strandloper tegenwoordig een 

stuk sneller verloopt dan vroeger.  

 

 

Paddestoelenwerkgroep Noordwijk 

 
Wandel- en determinatie programma  2003 

 

Iedereen die belangstelling heeft voor paddestoelen 

en er iets meer over wil weten, wordt uitgenodigd 

om deel te nemen aan de paddestoelwandelingen.  

Hierbij gaan we op zoek naar bekende en 

onbekende soorten, en gaan we proberen ze op 

naam te brengen. Als dat ons tijdens de 

wandelingen op zaterdag niet lukt, nemen we 

materiaal mee om dat de volgende  maandagavond 

in het Jan Verwey Natuur-centrum te onderzoeken 

en alsnog op naam te brengen. 

Alle wandelingen zijn op de tweede zaterdag van 

de maand en beginnen om 10.00 uur. 

Alle determinatieavonden in het JVN beginnen om 

20.00 uur. 

 

11 januari Leeuwenhorst, parkeren rechts van de weg 

13 januari Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 februari Houwaardseduin, parkeren Duinweg bij overstekend fietspad bij huis nr.70 

10 februari Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 maart Langeveld ZHL (Moeder Komen), laatste ingang voor bocht zweefvliegveld  




