
Uitnodiging voor de ledenvergadering  van 28 september 2007 
 
Peter Spierenburg 
 
Op vrijdag 28 september 2007 zal er, voorafgaand 
aan de lezing van de heer Waterman, een korte 
ledenvergadering plaats vinden.  
Er is één agendapunt, namelijk verkiezing van 
bestuursleden. Door het aftreden van Jelle van 
Dijk en Cock Schrameijer zijn er twee vacatures 
ontstaan. Om het aantal bestuursleden weer op 
zeven te brengen heeft het bestuur verschillende 

mensen benaderd. Dit heeft er toe geleid dat 
Ruurd Eisenga zich bereid heeft verklaard, zitting 
te nemen in het bestuur. Op de vergadering van 28 
september zal het bestuur voorstellen, hem als 
bestuurslid te benoemen.  
Tegenkandidaten kunnen tot voor de aanvang van 
de vergadering worden ingediend.  
Het bestuur is bijzonder blij met deze versterking 
en hoopt op korte termijn ook een kandidaat voor 
de overgebleven vacature te vinden. 

 
Erelid Jelle van Dijk 

 
Peter Spierenburg 
 
De Vereniging voor Natuur- en Vogel-
bescherming Noordwijk is zuinig met het verlenen 
van ere-lidmaatschappen.. Sinds de oprichting in 
1966 werden  vier ereleden benoemd: Dirk 
Vermaas, Willem Baalbergen, Jan Veefkind en 
Kees Verwey.  In de jaarvergadering van 19 maart 
is dit selecte gezelschap uitgebreid met de persoon 
die onze vereniging de afgelopen 17 jaar heeft 
geleid. Toen hij in 1969 lid werd, trad de 
toenmalige kern van de vereniging hem 
welwillend tegemoet, maar keek toch even de kat 
uit de boom. Aanvankelijk werd hij zelfs te licht 
bevonden om één van de gekoesterde kavels in de 
Noordduinen te inventariseren. Maar als snel 
kreeg men in de gaten dat de vereniging een echte 
topper in huis had gekregen. Iemand die 
Noordwijk op vogelgebied landelijk op de kaart 
zou zetten. Hij stond begin jaren zeventig aan de 
wieg van de landelijke Club van 
Zeetrekwaarnemers en werd ook al snel de 
drijvende kracht achter het ambitieuze project 
voor een gebiedsdekkend boek over de 
broedvogels van West-Nederland: Randstad en 
Broedvogels. Ook binnen Noordwijk legde hij een 
tomeloze energie aan de dag wat betreft 
onderzoek aan vogels en planten. Drie boeken 
zagen het licht, een unieke samenhangende serie 
waar maar weinig verenigingen op kunnen bogen: 
de Vogels van Noordwijk, de Flora van de Duin- 
en Bollenstreek en de Natuurgids van de Duin- en 
Bollenstreek. Ons erelid speelde in alle gevallen 
een sleutelrol in de totstandkoming. Recent werd 
nog een boekje over de natuur op het terrein van 
de Noordwijkse Golfclub aan dit rijtje 
toegevoegd. In 1988 trad hij toe tot het bestuur. 
Het volgende jaar nam hij de taak van voorzitter 
op zich en werd het gezicht van de vereniging. De 

tijden waren woelig en het Noordwijkse landschap 
lag onder vuur, maar met gelijkgezinde 
organisaties, samenwerkend in het Milieuoverleg 
Duin- en Bollenstreek, werden er toch 
aansprekende resultaten geboekt. Het meest 
bijzondere daarvan, en het meest verweven met de 
persoon van ons erelid, was de opname van Polder 
Hoogeweg in de provinciale ecologische 
hoofdstructuur, een eerste stap naar duurzame 
bescherming van dit gebied. Zijn eigen 
telresultaten van wintervogels waren één van de 
belangrijke bouwstenen voor de erkenning van de 
natuurwaarden van deze polder. En niet 
onbelangrijk, ook één van de langste telreeksen 
sinds SOVON met haar monitoringproject startte. 
Op dit moment, na 17 jaar voorzitterschap, is er 
nog niets van de energie en bevlogenheid 
weggeëbt. Toch vond hij het tijd om het stokje aan 
anderen over te dragen. Zijn nalatenschap als 
voorzitter is een vereniging die bij vriend en 
vijand hoog staat aangeschreven om haar 
deskundigheid en constructieve benadering. De 
ultieme weerslag hiervan is zijn meest recente 
product: het Natuurbeleidsplan van de gemeente 
Noordwijk. Veel van de ideeën die er afgelopen 
jaren binnen de vereniging leefden over wat er op 
het gebied van natuur rond Noordwijk kan worden 
gedaan, zijn via deze nota in één klap tot 
gemeentelijk beleid gemaakt. Een betere basis kun 
je je als vereniging voor natuur- en 
vogelbescherming niet wensen. Een plas-
drasgebied in Polder Hoogeweg, ideeën voor een 
strandreservaat, stevige ondersteuning van de 
vereniging door de gemeente, prachtige 
voorzetten van onze vertrekkende spits. Jelle, 
namens alle bestuursleden, leden en de in leven 
zijnde ereleden, ontzettend bedankt voor je 
enorme inzet voor de vereniging en haar 
doelstellingen! 
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