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een vooruitgang van vogels die, van de mens profiteren en een achter- 
uitgang van vogels die de mens schuwen constateren. 
Dan nu een vergelijking van de twee excursies: 
 
soort 1920 1971 soort 1920 1971 
zwarte kraai    9   10 steenuil    1    - 
bonte kraai  232   25 torenvalk    1    - 
roek   10   -- slechtvalk    1    - 
kauw  129  295 sperwer    1    - 
vlaamse gaai   12   10 houtduif  101   90 
groenling    6    1 blauwe reiger    5   13 
kneu    3   -- waterhoen   15   80 
vink   38   35 meerkoet    3   30 
sijs   25   30 grote mantelmeeuw    3   10 
kuifleeuwerik    2   10 zilvermeeuw   67  120 
boomleeuwerik   30    - kokmeeuw   74  400 
akkerleeuwerik   26  stormmeeuw   12   27 
boomkruiper    9    3 tafeleend    2   50 
boomklever    6    2 eenden spec.   12 -(eidereend?) 
koolmees   42   25 kuifeend    1   34 
pimpelmees   23    5 zwarte zeeëend   17    - 
matkopmees    1    5 dodaars    5     1 
staartmees   23    7 huismus    -  400 
goudhaantje   22    - fazant    -   10 
merel   40   20 ekster    -    2 
zanglijster    1    1 knobbelzwaan    -    2 
roodborst   11    8 grote bonte specht    -    1 
heggemus   10    2 groene specht    -    2 
winterkoning   16    3 zwarte mees    -    1 
kleine bonte specht    1    - wilde eend    -   50 
spreeuw   55  250 koperwiek    -   80 
scholekster    -    2 Bonte strandloper    -    6 
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Bestemmingsplan buitengebied Noordwijk. 
 
Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening is in december het be-
stemmingsplan voor het buitengebied van Noordwijk ter visie gelegd. 
Er was daarbij gelegenheid tegen dit bestemmingsplan bezwaren in te 
brengen. We hebben met enkele mensen deze plannen bestudeerd en kwa- 
men daarbij tot de volgende conclusies: 
Het plan beslaat het gehele grondgebied van Noordwijk uitgezonderd: 
1.de beide dorpskernen  
2.het middengebied tussen de dorpskernen 
3.de oude golfbanen 
4.de nieuwe golfbanen 
5.het Langeveld 
6.enkele stroken langs de duinvoet ten noorden van Noordwijk. 
Voor de meeste van deze gebieden gelden aparte bestemmingsplannen. 
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We hebben ons in het algemeen wel met de plannen kunnen verenigen.  
Enkele punten riepen echter nog wat vragen op. 
a.De bestemming van de polder, gelegen tussen Noordwijk en Rijnsburg,  
de Kloosterschuur zeggen de Rijnsburgers. Aan deze polder is bestem- 
ming agrarisch B. gegeven. Dit wil zeggen dat er niet onbeperkt kas- 
sen en bedrijfsgebouwen mogen worden gebouwd, maar dat er toch wel 
mogelijkheden voor zijn. Wij vinden dat deze mooie polder, als het  
laatste stuk rustig land random Noordwijk behouden moet blijven in  
de tegenwoordige staat. De polder is rijk aan plant- en vogelleven  
en zal bij verdere bebouwing van b.v. kassen sterk in waarde afne- 
men. Ook landschappelijk is de polder het aanzien zeker waard, be- 
bouwing zal hier zeker afbreuk aan doen. We hebben de gemeenteraad 
voorgesteld de bestemming te wijzigen in agrarisch A. wat bebouwing  
uitsluit, of beter nog agrarisch met landschappelijke waarde, hetgeen  
nog betere waarborgen schept. 
b.De bestemmingsvoorschriften van het landgoed Offem. Daarbij is de 
mogelijkheid opengelaten het landgoed verder te bebouwen met 4-5  
landhuizen met bijgebouwen. In het ongunstigste geval zou dat kunnen 
betekenen dat het gebied in 6 kavels kan worden verdeeld voor b.v.  
villabouw. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Het landgoed is in veel op- 
zichten bijzonder fraai. Het is landschappelijk mooi, heeft een zeer 
gevarieerde plantengroei en is voor de vogels een goede broed- en 
verblijfplaats. Offem neemt in Noordwijk een onmisbare plaats in. Ook  
al is het gebied niet voor de bevolking opengesteld, het vormt toch  
een oase van rust in ons dorp. Het is daarbij niet ondenkbaar dat 
openstelling op een later tijdstip wel mogelijk zal zijn. We zijn van  
mening dat het gebied in geen geval verder bebouwd mag worden en  
dat het in de huidige staat behouden moet blijven. We staan in deze  
mening niet alleen; ook het S.B.B. en den Contactcommissie voor Na- 
tuur- en landschapsbescherming hebben overwegende bezwaren tegen  
deze bestemmingsvoorschriften. We hebben de raad voorgesteld deze 
voorschriften zodanig te wijzigen dat verdere bebouwing onmogelijk  
wordt gemaakt. 
Eén dezer dagen zal de raad het bestemmingsplan behandelen. We ver- 
wachten dat zij met onze bezwaren rekening zullen houden. Mocht u in  
deze tijd raadsleden tegenkomen, praat eens met ze over deze zaak.  
Wijs ze op de noodzaak Noordwijk leefbaar te houden in elk opzicht. 
 
Zo zie je overigens maar.....je rolt op milieugebied van de ene zaak  
in de ander. De strijd tegen de weg, en het parkeerterrein in de Noord- 
duinen is nog niet ten einde of nieuwe aanslagen op het restant van 
Noordwijks natuurgebied worden al weer beraamd. Het is wel eens om  
moedeloos van te worden. Kranten, radio en t.v. hebben de mond vol en  
zijn vol zorg over ons milieu. Een ieder schijnt het er over eens te  
zijn dat we leven aan de rand van een vulkaan. De overheid echter  
gaat maar rustig door, neemt nog steeds verkeerde beleidsbeslissingen. 
Desondanks.....we gaan door !! en we rekenen erop dat u, onze leden 
ons zullen steunen. 

 
W. Baalbergen 
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