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Zuid-Holland een notitie geschreven over de 

vogels in de zuidwesthoek van Polder Hoogeweg. 

Deze notitie zal worden opgenomen in de 

Haalbaarheidsstudie fietspaden Polder Hoogeweg, 

die binnenkort gepubliceerd zal worden. 

 

Plan Middengebied 
Op verzoek van de gemeente Noordwijk werd 

gerapporteerd over de natuur- en 

landschapswaarden van het Middengebied. Op 15 

april werd voor de medewerkers van het 

projectbureau een speciale rondwandeling langs 

bijzondere punten van het Middengebied 

gehouden. De nadruk lag daarbij op de bijzondere 

plantengroei in de kwelsloten, de stinzenplanten in 

het hellingbos langs Prins Hendrikweg en 

Koepelweg en het fraaie landschap van het 

westelijke deel van het Vinkeveld. 

 

Toekomstvisie Noordwijk 
Op verzoek van de gemeente Noordwijk hebben 

wij in een korte notitie aangegeven hoe belangrijk 

wij het vinden dat duinen, Polder Hoogeweg en 

belangrijke groenelementen in de dorpskernen 

behouden en versterkt worden. Dat wij als 

vereniging hierin niet alleen staan bleek uit de 

uitslag van de enquête die onder ruim duizend 

Noordwijkers gehouden werd. Hierin was te lezen 

dat 98% van de inzenders vindt dat de natuur in 

Noordwijk behouden en versterkt moet worden. 

Samen met de cultuurhistorie behaalde het 

onderwerp natuur hiermee de hoogste score. 

 

Flora- en Faunawet 
De nieuwe Flora- en Faunawet in combinatie met 

de Europese regelgeving zorgt voor veel 

onduidelijkheid. Op 7 april werd in het Jan 

Verweij Natuurcentrum een workshop verzorgd 

door John van Vliet van de Stichting Duinbehoud. 

Hieraan werd door vier bestuursleden van onze 

vereniging deelgenomen. 

 

 

 

Kees van der Luyt 1910-2004 
 
Enkele weken geleden moesten wij afscheid nemen van een van de oprichters van onze vereniging, Kees van 

der Luyt. Samen met Jan Hoek en Johan Moerkerk was hij een van de eerste vogelaars in Noordwijk. In een 

tijd dat je voor gek werd verklaard als je naar vogels keek, genoten zij al ver voor de Tweede Wereldoorlog 

van de natuur. Die drie mensen van het eerste uur beleefden het vogelen op totaal verschillende wijze. Jan 

Hoek trok zich vooral het lot van vogels aan die in de problemen kwamen. Zo konden de teerkoeten op het 

strand op zijn hulp rekenen. Johan Moerkerk bekwaamde zich in het opzetten van vogels en kende daarnaast 

de vogels van zee en strand erg goed. Kees was meer de man die genoot van het hele natuurgebeuren. Voor 

hem was het heel gewoon dat hij voor het ontbijt al heen en weer naar Zandvoort was gelopen.  

Zoals het hart van Johan op het strand lag, was Kees bezield van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij 

kende daar elk reeënpaadje en wist precies hoe je door een duindoornveld moest komen. Hoewel hij een van 

de oprichters van de vereniging was trok hij er toch graag alleen op uit. Het werk dat in verenigingsverband 

werd gedaan vond hij wel belangrijk, maar hij had bijvoorbeeld niet het geduld om een hele ochtend 

trekvogels te noteren. Het plan om een natuurvereniging op te richten gebeurde echter wel op een excursie 

waar Kees bij was. In een kroegje op Schouwen-Duiveland werden de plannen gesmeed en in het 

Verenigingsgebouw ten uitvoer gebracht.  

Tot op hoge leeftijd is Kees blijven fietsen en wandelen op strand en in het duin. De laatste jaren echter ging 

zijn gezichtsvermogen achteruit en was hij sterk aan zijn kamer in Hoogwaak gebonden. Je kon hem daar 

geen groter plezier doen dan met hem te praten over de Grielen en de Wulpen in het duin, over de 

jachtopzichters die hij gekend had en over het Haas- en het Vogelenveld, waar eens boerderijtjes stonden.  

Wij zullen ons Kees herinneren als een man die genoot van de duinen en het strand. Een levensgenieter die 

het niet voor zich zelf hield. Die er gedichten over schreef en er over vertelde en je er graag deelgenoot van 

wilde maken. 

 

Willem Baalbergen  

 

 




