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VOGELBESCHPEING NOORDWIJK EN DE MILIEUVERONTREINIGING 
 

Op een waarnemersvergadering begin dit jaar is de suggestie naar voren 
gekomen de naam van de vereniging meer inhoud te geven en ook natuurbe-
scherming in ruime zin er bij te betrekken. 
Door de natuur te beschermen heeft vogelbescherming zelfs enige zin. 

Dit heeft er toe geleid, dat aan alle raadsleden eind januari een brief 
gezonden is, waarin gevraagd werd bij de algemene beschouwingen bij de 
begroting van 1972 aandacht te besteden aan de milieuverontreiniging in 
Noordwijk. 

In "De Zeekant" van 24 februari werden de punten, die aan de raadsleden  
zijn toegezonden, gepubliceerd. 
In het kort wordt het volgende door ons gevraagd: 
a) Het spuiten van straten, plantsoenen, bermen e.d. met zgn. groeistoffen  

te stoppen of te beperken, 
b) Bij gladheid zoveel mogelijk over te gaan op het strooien van zand 

en het strooien van zout te verminderen, 
c) Aandacht te besteden aan de verontreiniging van plantsoenen, bermen  

en open plaatsen. 
De Vereniging voor Vogelbescherming biedt hulp aan bij een eventuele  
actie "Schoon Noordwijk' 

 
Bij de algemene beschouwingen bij de begroting waren diverse raadsleden 
verontrust door de vergaande vervuiling van Noordwijk. 
De heer Bedijn zei in zijn algemene beschouwingen het volgende: 

     "Zaken, zoals clandestien storten van huisvuil, te 
vroeg neerzetten van vuilniszakken, legen van as- 
bakken van auto's, verontreiniging van trottoirs 
door uitwerpselen van honden, wegwerpen van pa- 
pier en vodden, dient u (college van BenW) vol- 
gens art.149 van de algemene Politieverordening 
aan te pakken" ("De Zeekant" van 2-3-1972) 

 
Ten aanzien van het milieubeheer merkte de heer Hese op: 

     "dat stranden, straten en duinen steeds vuiler  
worden, de zee haar aantrekkingskracht reeds  
lang heeft verloren, de luchtverontreiniging  
boven Noordwijk toeneemt, het verbranden van  
afval en vuil op de velden rond Noordwijk de  
grens van het toelaatbare heeft overschreden,  
het kwikgehalte van de wateren rond Noordwijk  
een gevaarlijke norm heeft bereikt en de ver- 
zilting van grond door het strooien van zout 
en pekel als zeer ernstig moet worden ervaren".  
De heer Hese propageert het instellen van een 
soort reinigingspolitie ("De Zeekant" van 2-3-1972) 

 
Bij het onderzoek van de begroting was uit de eerste afdeling al  

vragen over de vergaande vervuiling van Noordwijk gesteld. 
In haar antwoord op deze vragen deelde BenW mede, dat een ambtenaar  
voor milieubeheer zal worden aangesteld. 
Of betreffende raadsleden al of niet beïnvloed zijn, door ons schrij- 
ven doet er niet toe. Er wordt nu wat aan gedaan. 
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Toen de brief aan de raadsleden was verzonden, kreeg ik zijdelings  
te horen "zo hebben jullie weer wat", op een toon van, als je als ver- 
eniging tegenwoordig niets aan milieuverontreiniging doet, tel je niet  
meer mee. 

Nu raadsleden met dezelfde vragen over de milieuverontreiniging komen,  
ligt de zaak wel even anders. Zij, de bestuurders van Noordwijk, willen 
resultaten zien en dus....moet er iets gedaan worden. Het hoort nu eenmaal 
tot de taak van BenW de wensen van de raadsleden uit te voeren. 

We hadden als vereniging nog zo hard mogen brullen over die milieu-
verontreiniging en als geen raadslid hiervoor warm was gelopen, waren we 
roependen in de woestijn geweest, hadden ons nodeloos geërgerd en kwaad 
gemaakt.  

Je kan nu wel als vereniging wijzen op de milieuverontreiniging en  
je hulp aan bieden bij een eventuele actie "Schoon Noordwijk", maar daar 
houdt het niet mee op. 

Het terrein dat ik mag inventariseren (gedeelte oud-terrein van  
W. van Duin) wordt begrensd door de Oorlogsweg, Koolaspad van de driehoek, 
rijwielpad, Duinweg en Dennenweg. Insiders weten dat dit terrein erg kaal  
is. De begroeiing, ongeveer 20% van het terrein, is voornamelijk geconcen-
treerd in wat dellen. 

Tijdens verkenning van het terrein heb ik me wild geërgerd aan de  
soms plaatselijke vervuiling. 
Zaterdag 4 maart, samen met de heer Lissenberg, en zondag 5 maart, alleen,  
is dit terrein in de morgenuren schoongemaakt. 
 
De "inventarisatie" van dit gebied is als volgt 

16 stuks glaswerk, waarvan 9 liter flessen van frisdrank en 7 diverse 
   potten en flesjes (Diverse potten leken verdacht veel op augurken- 
   of appelmoespotten. Afkomstig van een teleurgestelde bramenzoeker?)  
47 bier- en frisdrankblikken 
44 plastic bekertjes voornamelijk van frisdrank 
 4 diverse ijzeren doosjes 
 1 plastic tank van 5 liter (benzine?) 
 3 m' geplastificeerd ijzerdraad 
 2 bussen van zonnebrandolie 
 2 tassen vol plastic zakjes, scherven, doppen, karton, papier enz. 

 
Met deze rommel werden 3 vuilnisbakjes van Staatsbosbeheer volgestampt.  

Het restant was voldoende om een plastic zak van Staatsbosbeheer voor de 
helft te vullen. 

Met een gerust hart kan ik zeggen, dat het terreintje voor 90% schoon 
is. 

Het merkwaardige is, dat de vervuiling plaatselijk is en voornamelijk  
op zeer beschutte plaatsen. Plaatsen die voornamelijk bezocht worden  
door 2 personen en van verschillend geslacht. Bewezen is wel, dat liefde 
dorstig maakt. 

Het personeel van het Staatsbosbeheer is niets te verwijten. Zij kunnen 
tenslotte niet overal zijn en hun werkzaamheden omvatten meer dan alleen  
het schoonhouden van het duin. De ergste vervuiling is juist op die  
plaatsen die door het normale publiek niet bezocht worden. 
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We hebben de gemeente aangeboden te helpen. 
Laten we ook Staatsbosbeheer behulpzaam zijn. Tijdens het waarnemen 

doorkruist ieder van ons zijn terrein. Neem een plastic zak mee en ruim  
de rommel op die je tegenkomt. 
Als wij, als vereniging een beroep doen op Staatsbosbeheer of een bepaalde 
suggestie hebben, worden we ook geholpen. 

Daarom deze oproep aan de waarnemers, leden en donateurs. 
Gaat u duin in voor waarneming of een wandeling, neem een plastic zak  

mee en ruim op wat u tegenkomt. Er staan voldoende papierbakjes langs het 
rijwielpad en randweg om uw vondsten in te doen, 
 

"Schoon Noordwijk" zal wel een kwestie worden van het gemeentebestuur 
"Schoon duin" zal door de vereniging op zich genomen kunnen worden. 

 
    E. AARTSE 
 
 

     -------------------- 
 
 

MENS EN NATUUR 
 
In samenwerking met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten organiseert  
de volkshogeschool De Blankaart in de komende maanden 3 cursussen over 
verschillende aspecten van de verhouding tussen de mens en de natuur.  
Tijdens deze cursussen zal onderzocht worden of de ecologie ons nieuwe  
hoop kan geven voor de maatschappij van morgen, in hoe verre over- 
bevolking en leefwijze bijdragen tot milieuontwaarding, hoe de Belgische 
overheid de problemen opvangt, of natuurreservaten als zodanig nog een 
planologische kans maken enz. 
Niet alleen problemen worden onder de loep genomen, iedere dag is er  
een excursie, waarbij je kennis kunt maken met enkele typische land- 
schappen en natuurreservaten in West-Vlaanderen. 
De volkshogeschool De Blankaart is gelegen vlakbij een vijver, die deel 
uitmaakt van een natuurreservaat (80 ha) 
Alle belangstellenden (vanaf 17 jaar) kunnen aan deze cursussen  
deelnemen. 
Data van de drie cursussen zijn: 

 
5 - 10 juni 1972 
3 -  8 juli 1972 

     24 - 29 juli 1972 
 
Deelname in de onkosten, volledig pension, excursies, inleidingen en 
dergelijke inbegrepen ƒ 105,-- 
Voor jongeren en studenten ƒ 80,-- 
Verdere inlichtingen, programma en inschrijvingen, veertien dagen vóór  
elke cursus op De Blankaart te 8178-WOUMEN, België. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




