
 8 

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  
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10 maart  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

12 april  Leeuwenhorst, parkeren links van de 

weg 

14 april  Jan  Verweij Natuurcentrum 

 

10 mei  Koepelduinen, parkeren bij de trap 

12 mei  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

14 juni  Houwaardseduin, parkeren zie 8 febr. 

16 juni  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

12juli  Leeuwenhorst, parkeren rechts van de 

weg 

14juli  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

09 augustus Houwaardseduin, parkeren zie 8 febr.  

11 augustus Jan Verweij Natuurcentrum 

 

13 september Leeuwenhorst, parkeren links van de 

weg 

15 september Jan Verweij Natuurcentrum 

 

11 oktober Koepelduinen, parkeren bij de trap 

13 oktober Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 november Koepelduinen, parkeren bij de trap 

10 november Jan Verweij Natuurcentrum 

 

13 december Koepelduinen, parkeren bij de trap 

15 december Jan Verweij Natuurcentrum 

 

Parkeren links of rechts van de weg is altijd komend vanuit Noordwijk 

Parkeren bij de trap:op de Beeklaan bij het tuincentrum het Jan van Gent inrijden, vervolgens het Laantje in 

en bij de splitsing rechts aanhouden en parkeren bij een kleine manege. 

Verdere inlichtingen: Edwin Maassen tel. 06-50261934 of Lutgarde Roelandt 071-3610396. 

 

 

Activiteiten van Mossenwerkgroep Hollands Duin. 
 

 
Joop Kortselius 

 

De Mossenwerkgroep Hollands Duin houdt 

studieavonden in het Jan Verweij Natuurcentrum te 

Noordwijk, op de eerste dinsdag van de maand.  

De deelnemers nemen zelf mossen mee om te 

onderzoeken. In de afgelopen periode waren daar 

weer fraaie soorten bij, zodat het ook voor mij leuk 

blijft. De “snoepjes” waren Schijnklauwtjesmos, 

dat oppervlakkig lijkt op het ons al bekende 

Gewoon klauwtjesmos en Heideklauwtjesmos, en 

Gekroesd plakkaatmos (voorheen Gekroesde 

pellia), een levermos waarvan de thalluslobben in 

de herfst fraaie miniatuur andijviekropjes vormen. 

Natuurlijk kwamen ook weer heel gewone soorten 

op tafel, ze blijven problemen opleveren en zelfs 

“kenners” worden soms gefopt.  

Op 7 november zag een nieuwe KNNV-uitgave het 

licht, De Nederlandse Veenmossen. Veenmossen 

komen in onze streek niet veel voor, maar ze zijn 

er wel. Dus zullen we ook daar naar gaan kijken.  

Wie ook eens een avond met de mossenwerkgroep 

wil meemaken is van harte welkom.  

Er zijn werkgroepavonden gepland op 7 januari, 4 

februari, 4 maart, 1 april en 6 mei. We beginnen ’s 

avonds om 8.00 uur. Informatie bij Joop Kortselius 

(071-5172966), bij wie u zich tevens kunt 

aanmelden.




