
Na Peter wordt het woord gevoerd door Jaap 
Deelder, die Jelle een zelfgemaakt cadeau 
overhandigt, zijnde een uit Acaciahout gesneden 
Grasmus. Hierna wordt de bijeenkomst voortgezet 
met een lezing over Kerkuilen.  De heer Zomer 
Bruyn laat prachtige opnamen zien, gemaakt in een 

speciaal nesthok, waarin de uilen broeden. Zo 
krijgen we een indrukwekkende kijk op het leven 
van de Kerkuilen, hoe zij broeden en hun jongen 
grootbrengen. 
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Jelle van Dijk  
Wie bij het VVV-kantoor aan de Grent binnenstapt 
kan zijn voeten vegen op een mat met bovenstaand 
opschrift. Deze slogan werd eind jaren tachtig 
bedacht door de toenmalige directeur van de VVV: 
Marjolein van der Jagt. 
Sinds kort is Natuurlijk Noordwijk ook de titel van 
het Natuurbeleidsplan van de gemeente Noordwijk. 
In 2006 werd deze nota, die met grote inbreng van 
onze vereniging tot stand kwam, unaniem door de 
gemeenteraad vastgesteld. Opvallende punten in 
dit plan zijn bijvoorbeeld de vorming van een 
strandreservaat ten noorden van de 
Langevelderslag en de aanleg van een plas-dras 
gebiedje in Klei-Oost.  
Voor onze vereniging is het beleidsvoornemen dat 
op pagina 52 staat geformuleerd van grote 
betekenis: het belang van natuureducatie zal 
worden gestimuleerd door het beschikbaar stellen 
van ruimte en middelen aan de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk om het 
Jan Verwey Natuurcentrum te kunnen laten 
functioneren. 
In het Natuurbeleidsplan staat ook dat de gemeente 
zich wil profileren als groene kustgemeente en dat 

er vanuit de VVV meer aandacht voor natuur moet 
komen. In dit kader wordt ook het produceren van 
een natuurfolder genoemd.  
Voor de realisatie van dit beleidsvoornemen werd 
wederom een beroep gedaan op medewerking 
vanuit onze vereniging. In overleg met de 
ambtenaar die natuur in zijn portefeuille heeft, 
werd gekozen voor een opzet die ook door de 
Kustvereniging regelmatig wordt toegepast. Op 
een kaartje van de gemeente Noordwijk zijn de 
verschillende natuurgebieden duidelijk aangegeven 
en van een nummer voorzien. Elk gebied krijgt een 
korte beschrijving waarin enkele karakteristieke 
dieren en planten worden genoemd. Elk stukje 
eindigt met de toegangsbepalingen en wordt 
geïllustreerd door één of meer foto’s. Deze werden 
ter beschikking gesteld door Jan Hendriks, Joost 
Bouwmeester en schrijver dezes.  
Achtereenvolgens komen aan bod: Coepelduynen, 
Noordrand Noordwijk, Noordduinen, De Blink, 
Luchter Zeeduinen, AW-duinen, Langeveld, 
Landgoed Leeuwenhorst, Landgoed Offem en 
Polder Hoogeweg. Daarnaast is er aandacht voor 
strand en zee, voor de bollenvelden (met 
broedvogels als Patrijs en Veldleeuwerik) en voor 
bermen met bijzondere plantengroei in de 
bebouwde kom. In de folder is ook een 
waarschuwing voor tekenbeten opgenomen, 
waarbij verwezen wordt naar www.saag.nl. Voor 
actuele informatie over de natuur in en rond 
Noordwijk wordt verwezen naar onze website 
www.strandloper.nl . Het ligt in het voornemen 
van de gemeente de folder ook in het Duits en het 
Engels te laten verschijnen. 
Op 28 maart werd de folder tijdens een 
persconferentie in het gemeentehuis gepresenteerd. 
Daarbij werd ook meegedeeld dat de site van de 
gemeente Noordwijk zal worden aangepast. Het 
was goed te horen dat hiervoor advies wordt 
ingewonnen bij de Kustvereniging die de zeer goed 
verzorgde informatieve website www.kustgids.nl 
onderhoudt. De natuurfolder zal gratis te krijgen 
zijn in hotels, op de campings en in het VVV-
kantoor. Ook liggen er folders op de balie van het 
Jan Verwey Natuurcentrum die door onze leden 
kunnen worden meegenomen.  
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http://www.saag.nl/
http://www.strandloper.nl/
http://www.kustgids.nl/



