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Weer ligt een jaar achter ons waarin door onze vereniging veel werk is verzet.  
In eerste instantie waren er de "gewone" werkzaamheden zoals de inventarisatie  
van de Noordduinen, het landgoed "Offem", "Nieuw-Leeuwenhorst" en het nestkast-
onderzoek op "Nieuw-Leeuwenhorst". 
Deze jaarlijks terugkerende taak omvatte wel een groot deel van de werkzaamheden. 
Ook het vogelasiel heeft in het afgelopen jaar zijn nut wel weer bewezen. U kunt 
een en ander in het verslag van het asiel in deze Strandloper nalezen. 
De deelname aan de door ons georganiseerde excursies was goed te noemen. Vooral  
de nachtegalenexcursie in de Noordduinen, die in de late uren werd gehouden, was 
een groot succes. 
Naast de maandelijkse waarnemersbijeenkomsten, waren er de vergaderingen en een 
tweetal dia-avonden met werk van eigen leden; bijzonder interessant en leerzaam! 
Ook onze jaarlijkse Strijbosavond, samen met onze vrienden van Vogellust, was weer 
een succes. 
De cursus vogelherkenning die dit najaar voor de eerste maal door ons werd 
gehouden, genoot een ruime belangstelling. Alle cursusavonden waren goed 
bezocht. Voor ons wel een stimulans om hier mee door te gaan. 
Dan waren er de werkzaamheden op het gebied van de bestudering van de gemeente- 
lijke structuurplannen, welke resulteerden in een bezwaarschrift t.a.v. de 
bebouwing van het landgoed "Offem" en van de bestemmingsverandering van de 
Hoogeveense polder (tussen Rijnsburg-Voorhout en ons dorp). 
Dit bezwaarschrift werd in eerste instantie door de meerderheid van het gemeente-
bestuur verworpen. Het bezwaarschrift ligt nu bij de Provinciale Staten. We hopen 
daar een meer luisterend oor te vinden. 
Verder hebben we ons bezig gehouden met de interim-nota van het structuurplan.  
Ook hierover hebben we onze mening uitvoerig aan onze gemeenteraad kenbaar gemaakt. 
We hopen zodoende op deze wijze een echte bijdrage te kunnen leveren aan het behoud 
van een leefbaar Noordwijk; leefbaar in die zin, dat ons dorp zijn aantrekke-
lijkheid ook op het gebied van natuurschoon niet verliest, of waar dit al het  
geval is, dit weer wordt hersteld. 
Dit was dachten wij in zeer beknopte vorm een verslag van het wel en wee van onze 
vereniging. Door sommigen van ons is het afgelopen jaar weer veel werk verzet maar 
zij deden dat in het belang van de natuur- en vogelbescherming. Het bestuur dankt 
hen hier hartelijk voor en hoopt dat ook in het komende jaar zij de lust en de 
kracht kunnen vinden om samen met ons weer mee te werken aan de bescherming van 
alles wat leeft en groeit. 
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