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"DE STRANDLOPER" IN DE GEMEENTERAAD 
 
Het jaarverslag van onze vereniging is ook toegezonden aan de raadsleden  
en het college van Burgemeester en Wethouders. 
Op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 20 febr. j.l. was het 
jaarverslag opgenomen onder punt 2 "Ingekomen stukken". 
Diverse raadsleden hebben gereageerd. Uit het officiële verslag van de  
openbare vergadering nemen we het volgende over: 

DE HEER BEDIJN: Het doet me vreugde dat de vereniging voor Vogelbescherming Noordwijk 
ons een uitvoerig overzicht van haar activiteiten heeft toegezonden. Ik vind dat ze 
daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan onze gemeenschap. 
Naar aanleiding hiervan vraag ik u de braakliggende grond aan de Nieuwe Zeeweg in te 
zaaien. In de handel zijn speciale pakketten, waarmee een soort plukakker wordt 
verkregen. Kinderen kunnen daar dan bloemen plukken en een veldboeket samenstellen. 
Met weinig kosten kan dit een fleurig geheel worden en het is mijns inziens alleszins 
de moeite waard om op die manier de kinderen wat meer vertrouwd te maken met de 
bloemetjes die in het veld groeien. In "Natuurbehoud" staat hierover een vrij  
uitvoerige beschouwing. 

DE VOORZITTER: Ik vind het een bijzonder aardig idee en we zullen ons hierover 
beraden. Overigens is het college het volledig met u eens, dat dit een erg fraai 
overzicht is. Wanneer men dit ziet, dan krijgt men groot respect voor de mensen, die 
dit met grote liefhebberij ten bate van de natuur ondernemen. Ons respect voor deze  
vereniging is met deze bijdrage nogmaals gegroeid. 

MEJ.KOOPMAN: In het boekwerk "De Strandloper" staat, dat dit boekwerk het college en 
de leden van de raad wordt aangeboden, omdat de vereniging soms het gevoel bekruipt, 
dat haar werkzaamheden niet overal voldoende bekend zijn. Persoonlijk heb ik met 
ontzettend veel belangstelling "De Strandloper" gelezen. Het is gewoon indrukwekkend 
welke activiteiten deze vereniging ontplooit. Het houden van een vogelasiel, het 
inventariseren van de vogelstand, van vogels naar broedplaatsen, naar soorten, het 
inventariseren van planten en bloemen en het waarnemen van exotische vogels, het geven 
van cursussen, enzovoorts. Ik hoop dat het gevoel van onbehagen van de leden van de 
vereniging door u wordt weggenomen. Ik verzoek u hiertoe alles in het werk te stellen,  
zodat de vereniging weet dat het gemeentebestuur volledig achter haar werk staat. 

DE HEER VOGELAAR: Onze fractie heeft ook veel respect voor deze vereniging. De heer 
Bedijn komt met een bepaald idee, maar wij moeten er voor oppassen, dat dit een 
gemeentezaak wordt. 
Kunnen we deze vereniging niet voorlopig een stukje grond geven, dat ze zelf inzaait?  
Het lijkt me voordeliger voor de gemeente en veel prettiger voor de vereniging. 

DE VOORZITTER: Dat kan bekeken worden. Overigens moeten we er rekening mee houden dat 
in deze omgeving ook andere akkers liggen. Ik ken het resultaat niet van de zaden, 
maar het is mogelijk dat de andere akkers hier hinder van ondervinden. 

DE HEER ALKEMADE: Ik heb het boekje ook met veel aandacht gelezen. Het is verheugend 
dat men in deze tijd zo natuurbewust is. 
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Dat worden we allemaal naarmate de natuur schraler wordt, want dan eerst gaat men de 
waarde van de natuur beseffen. Deze mensen lopen daarbij voorop en hebben zich op 
bepaalde gebieden gespecialiseerd. Ik heb er de meeste sympathie voor. Ten aanzien van 
een punt zijn er bij mij vragen gerezen en dat betrof de registratie van de  
trekvogels. Hoe kan een deskundige 4000 vogels van één soort op één dag herkennen? 

DE VOORZITTER: Die gegevens berusten op een schatting. 

DE HEER ALKEMADE: Dit boekje bevat vele facetten die onze belangstelling vragen en ik 
hoop het volgend jaar opnieuw en liefst in een nog uitgebreider vorm "De Strandloper" 
te ontvangen. 
 
Tot zover de edelachtbare vrouwe en heren. We laten de pluimen graag op onze hoeden 
zetten. Het betekent in ieder geval dat "De Strandloper" is aangeslagen. Natuurlijk gaan 
we op dezelfde manier door en we hopen dat het jaarverslag  
1973 (waar nu al aan wordt gewerkt!!) een even groot succes zal zijn. 
 

De Redaktie. 
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CONTRIBUTIE 1973 
 
De contributies en donaties over 1973 
komen zeer regelmatig binnen. 
U bespaart de penningmeester veel werk  
door uw contributie of donatie over te  
maken op: 

postgiro: 2573795 t:n.v 
Penningmeester Vogel-  
bescherming "Noordwijk"  
Joh.Molegraafstraat 6  
NOORDWIJK 

Het lidmaatschap voor 1973 bedraagt ƒ 6,-- 
Jeugdleden betalen     3,50 
Abonnement "Het Vogeljaar"       5,50 
Donatie, minimum      2,50 
 
Indien u de actie "Behoud het Zwanenwater"  
wenst te steunen, kunt u bij uw contributie  
of donatie iets extra overmaken. Wij zorgen  
er voor dat dit geld bij de Vereniging voor  
Natuurmonumenten terecht komt. 

 
NB. "De Strandloper" is gratis en wordt  
aan alle leden en donateurs toegezonden. 




