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WAT NU??????? WAT NU?????????  WAT NU ?????????     WAT NU ???????? 

In de jaarvergadering van februari j.l. is gesproken over de lijn die we als vereniging 
in de toekomst gaan voeren. Van een gezellig clubje mensen die naar vogels kijken, zijn 
we zo langzamerhand uitgegroeid tot een naar Noordwijkse begrippen, vrij grote 
vereniging. Een vereniging, die vooral de laatste twee jaren, nogal aan de weg heeft 
getimmerd. Begonnen met een actie tegen de aanleg van een weg met parkeerterrein in de 
Noordduinen, zijn we in de planologie van ons dorp gedoken. We zijn daarbij wat van ons 
oorspronkelijk doel n.l. het beschermen van de natuur, afgedwaald. 

Op bedoelde vergadering werd aan de leden de vraag voorgelegd: Wat nu? Moeten we ons 
weer wat weer gaan toeleggen op de natuurbescherming of gaan we door met de strijd 
voor een goed leefmilieu in het algemeen. Directe aanleiding tot deze vraagstelling 
waren de plannen voor een enorm appartementenhotel aan de Noord-Boulevard. 

Bij de bestudering van het structuurplan voor Noordwijk, zijn we steeds  
weer tegen het slechter wordende leefklimaat aangelopen, vooral in Noordwijk aan Zee. 
De ontluisterde dorpskernen en de ongebreidelde uitbreiding van bars, dancings e.d. 
doen het woonklimaat geen goed. Het zit er dik in, dat bij realisering van de 
appartementenplannen aan de Noord-Boulevard, deze tendens zich nog verder zal 
voortzetten. 

De vraag was: Moeten wij ook hiertegen in het geweer komen? Gaan we hiermee niet te 
ver van ons doel af? Zullen we zo langzamerhand niet voor dorpsidioten worden aangezien? 

Deze vragen legden we aan de leden voor. Echter, net zo min als het bestuur, zijn we 
er op deze vergadering helemaal uitgekomen. Algemeen was ook de vrees voor een nog 
verdere aantasting van het woonklimaat. Hoewel één der aanwezigen kenmerkend opmerkte dat 
de dorpsidioten wel eens ergens anders gezocht zouden moeten worden, was men in 
meerderheid toch niet zo voor acties buiten de natuurbeschermingssfeer. 

Wij moeten ons nu beraden wat te doen. We willen graag dat daarbij alle leden 
meedenken, ook diegenen die niet op de jaarvergadering aanwezig waren.  

Persoonlijk zie ik 3 mogelijkheden: 
1e. De vereniging laten zoals ze is en hopen dat anderen zich met het   
  milieu in het algemeen gaan bezig houden. 
2e. Het oprichten uit onze gelederen van een aparte vereniging voor 

 milieubeheer (e.v. aansluiting zoeken bij de organisatie die in de 
bollenstreek opereert). 

3e. De doelstelling en de naam van de vereniging aanpassen en het milieu 
 in het algemeen tot ons werkterrein maken. 

Mij spreekt deze laatste mogelijkheid het meest aan. Gewild of ongewild zijn we nu 
één keer in milieuzaken terecht gekomen. We hebben hierbij wat ervaring opgedaan. We 
hebben mensen in onze vereniging die op dit terrein thuis zijn. Ik verwacht van een 
aparte organisatie nogal wat versnippering van krachten. Het zal in de praktijk ook 
niet zo eenvoudig zijn de zaken te scheiden. Bescherming van vogels en natuur, houdt 
vaak in het redden van waardevolle terreinen. 
Maar nogmaals; dit is mijn persoonlijke mening. In het bestuur wordt er niet helemaal 
gelijk over gedacht. We zouden het daarom prettig vinden uw aller mening te horen. Per 
slot vormen niet wij, maar u de vereniging. Aansluitend op het gesprek op de 
jaarvergadering vindt u in deze "Strandloper" een formuliertje ter invulling. Graag 
zien we dit zo spoedig mogelijk ingevuld terug. 
 

W. Baalbergen. 
 
 

 
 

 
 
 
 




