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Ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum 
ontvangt u hierbij een extra aflevering van de 
Strandloper. Het kostte het jubileumcomité 
(Nel Nooijen, Rob Jansson, Rien Sluijs en Jan 
Jacobs) weinig moeite mensen te vinden die 
wel wat wilden schrijven voor deze bijzondere 
aflevering. De geschiedenis van onze 
vereniging biedt dan ook aanknopingspunten 
te over voor epistels vanuit verschillende 
invalshoeken. 
Gelukkig zijn er nog steeds leden in ons 
midden die zich de oprichting van de 
vereniging op 13 april 1966 kunnen 
herinneren. Wat toen begon als een klein 
groepje vogelaars, groeide in 25 jaar uit tot een 
actieve vereniging met meer dan 500 leden. 
Kees Verweij, lid vanaf het eerste uur, 
beschrijft in deze Strandloper een aantal 
opvallende gebeurtenissen uit die 
beginperiode.  
Opvallend daarin zijn de verhalen die de 
maatschappelijke betrokkenheid van onze 
vereniging toen al onderstreepten. Zo werd er 
actie gevoerd tegen het plan van de gemeente 
om een groot parkeerterrein in de Noordduinen 
aan te leggen en ook in het geval van ‘het gat 
van Pasma’ liet onze vereniging zich niet 
onbetuigd. 
Vanaf de oprichting in 1966 zijn leden actief 
geweest met het inventariseren van de 
vogelstand. Ees Aartse voert ons mee naar zijn 
geliefde Gijs Kokkieshoek in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en maakt ons deelgenoot 
van zijn belevenissen daar. Jelle van Dijk geeft 
een overzicht van al het onderzoek dat in de 
afgelopen 40 jaar werd uitgevoerd. Hierbij 
komen ook alle boeken ter sprake die in eigen 
beheer werden uitgegeven. 
De opening van het Jan Verwey 
Natuurcentrum in 1984 neemt in de 
verenigingshistorie een belangrijke plaats in. 
Sjaan van Kekeren beschrijft het enthousiasme 
waarmee de afgeschreven dorpsbibliotheek 

werd omgetoverd in een aantrekkelijk 
natuurcentrum.  
Rob Jansson vertelt over de wissel-
tentoonstellingen en geeft een impressie van 
de rigoureuze metamorfose waarmee de vaste 
tentoonstelling werd omgevormd tot een groot 
diorama. 
Al snel na de oprichting van de vereniging 
werd een jeugdclub in het leven geroepen. 
Dick Passchier, jarenlang de grote animator 
van de club, maakt ons in zijn bijdrage 
deelgenoot van enkele bijzondere 
gebeurtenissen. 
Paddenbescherming en Waddenweekend zijn 
al meer dan 30 jaar onlosmakelijk aan onze 
vereniging gekoppeld.  
Het eerste onderwerp onderstreept nog eens 
het feit dat onze club natuurbescherming 
serieus neemt.  
Het tweede onderwerp laat zien dat in onze 40-
jarige vereniging altijd plaats is geweest voor 
ontspanning en plezier in combinatie met 
natuurbeleving. 
De vaste rubrieken ontbreken in deze 
aflevering. Voor één rubriek werd echter een 
uitzondering gemaakt: Rondje Groen. Onze 
voorzitter van het eerste uur Willem 
Baalbergen (pseudoniem W. Andelaar) vertelt 
daarin over zijn contacten met Jan Verwey. 
 
Het bestuur van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming Noordwijk heeft zich in 
de afgelopen 40 jaar altijd gesteund mogen 
weten door veel actieve en meelevende leden. 
Mede hierdoor is er steeds van continuïteit in 
het bestuur sprake geweest. Tot nu toe heeft 
onze vereniging slechts vier voorzitters, vier 
secretarissen en vier penningmeesters gekend! 
Ook buiten genoemde functionarissen zijn er 
binnen en buiten het bestuur velen geweest die 
jarenlang actief waren en in veel gevallen nog 
steeds zijn. Het is deze betrokkenheid die ons 
optimistisch vooruit doet kijken en ons de 
zekerheid geeft dat dit jubileum zeker niet het 
laatste zal zijn. 
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