
 
 

Septemberprogramma thema 

 
 
 
In de maand september organiseert de vereniging voor natuur- en vogelbescherming Noordwijk 
verschillende activiteiten rondom het thema Zee en Strand. Dat is niet geheel toevallig, want in 
deze maand start de kustversterking voor de Noordwijkse Wilhelminaboulevard. Het programma is 
voor elk wat wils, jong en oud, actief en passief! Ook bieden de activiteiten de gelegenheid om een 
bezoek te brengen aan het Jan Verwey Natuurcentrum op de nieuwe locatie aan de Duinweg 13A. 
 
• Zaterdag 8 september 2007 Jeugdexcursie strand voor de Astrid Boulevard  
Met zijn allen sjouw je aan een dik touw. Daaraan zit een groot driehoekig net; een kornet. Als je 
na een tijdje trekken het net binnenhaalt blijkt het vol te zitten met visjes, garnalen, krabben en 
allerlei spannende zeebeesten. Je kunt deze manier van vissen zelf beleven o.l.v. A. Ammeraal. 
 Aanvang: 10.00 uur tot 11.30 verzamelen strandpaviljoen  Beach End,   
 Koningin Astrid Boulevard. Voor aanmelden zie ‘groene’ agenda 
 
• Vrijdag 14 september 2007  Opening fototentoonstelling  
Burgemeester Groen opent in het Jan Verwey Natuurcentrum een tentoonstelling met foto’s van 
natuurfotografen uit de streek. Ook zal hij het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het 
speciale themanummer van de Strandloper dat geheel gewijd is aan Zee en Strand. Leden van de 
vereniging zijn van harte uitgenodigd bij deze gelegenheid aanwezig te zijn en onder het genot van 
een drankje de tentoonstelling en het centrum te bekijken.   

Aanvang: 16:30 tot 17:30 in het Jan Verwey Natuurcentrum 
      
In september en oktober zijn er extra inloopdagen in het Jan Verwey Natuurcentrum. Op deze 
dagen is het ook mogelijk om strandvondsten zoals schelpen en andere zeedieren mee te nemen 
naar het centrum. Deskundigen helpen u de vondsten op naam te brengen en kunnen u vast ook 
andere wetenswaardigheden over het diertje of plantje vertellen. Ook kan op dit moment de 
fototentoonstelling en de Jan Verwey bibliotheek bezocht worden. 
Openingsdata: zaterdag 15, 22 en 29 sept. en 6 okt. van 10 tot 12 uur 
     zondag 16, 23 en 30 sept. en 7 okt. van 14 tot 16 uur 
 
• Vrijdag 28 september 2007 Lezing over zee en strand door Ronald Waterman 
Lezing over kustvorming, zeestromen en kustversterking. Zand en zee voor onze kust zijn steeds 
in beweging. Ronald Waterman heeft een grote kennis wat is op dit vlak voor onze kust afspeelt. 
Hij is adviseur voor kustbeleid voor Rijkswaterstaat en diverse andere instituten. Waterman werkt 
in 23 landen, waar hij adviseert over havenuitbreiding en kustbescherming. Ook wat betreft 
versterking van en land aanwinning aan de Zuid-Hollandse kust heeft hij van zich doen spreken. 
Vanavond zal hij iets van al die kennis met ons delen. 

Aanvang: 20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
• Zaterdag 29 september 2007 Strandexcursie  o.l.v. Jelle van Dijk en Hein Verkade 
Het doel van de excursie is het rustige strand ten noorden van de Langevelderslag. Dit is de plek 
waar in de toekomst mogelijk het eerste strandreservaat van Nederland gesitueerd zal 
worden. We hopen hier vogels rustend op het strand aan te treffen. Afhankelijk van wat we 
tegenkomen zullen ook strandvondsten en de vegetatie in de duinvoet de revue passeren. 

Aanvang: 10.00 uur bij de Langevelderslag 
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