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DE VOGELS VAN NOORDWIJK 
 
Een aantal leden van onze vereniging is geruime tijd bezig een boekje 
samen te stellen over de vogels van Noordwijk. Deze winter is het werk  
hiervoor afgerond. 
De opzet van het boekje is tweeledig. In de eerste plaats is het een  
vastleggen van wat nu nog over is van de rijke vogelbevolking die 
Noordwijk in vroeger jaren herbergde. Een momentopname van de toestand nu.  
Met deze gegevens hopen we een betere bescherming van de vogels (vooral  
de broed- en verblijfsterreinen) mogelijk te maken. Deze inventarisatie  
sluit aan bij andere uitgaven, die de laatste jaren uit verschillende  
delen van ons land zijn verschenen. 
In de tweede plaats wil het boekje een handleiding zijn voor Noordwijkers  
en gasten, die in de natuur geïnteresseerd zijn (en wie is dat niet?),  
bij wandelingen en fietstochten in de omgeving. Zo maar wat gegevens van  
vroeger en nu over de vogels en de gebieden waarin ze voorkomen. 
Niet wetenschappelijk, maar meer op een praktische basis. Er blijkt wel uit  
het boekje dat Noordwijk nog veel moois te bieden heeft. Nog wel..... 

Onze oud-plaatsgenoot, de heer dr. Jan Verwey uit Schoorl, is zo vriendelijk  
een voorwoord te schrijven. Vele ouderen onder ons zullen hem nog wel  
herinneren, toen hij nog in villa Nova woonde. 
Er is in het boekje een stukje over de geschiedenis van Noordwijk opge-  
nomen t.a.v. de vogels. Ook het landschap komt ter sprake, terwij1 daarnaast  
wat wordt verteld van het asiel, de vogeltrek en de vogelsterfte langs de 
kust. Tevens een stukje over ringvondsten, het duinonderzoek en een over- 
zicht van de waargenomen soorten. 
Het boekje wordt wat verlucht (zo heet dat toch?) met wat schetsen van vogels  
en foto's van de omgeving. 

U zult begrijpen dat het uitgeven van zo'n boekje een nogal kostbare zaak  
is. Onze kas is nu eenmaal niet toereikend om dit te kunnen financieren.  
We zijn daarom blij dat het bestuur van de Spaarbank voor Noordwijk en  
Omstreken de uitgave financieel mogelijk wil maken. 

De prijs van het boekje hopen we op ca. ƒ 3,-- te kunnen houden, wat een  
fractie van de waarde is. Het is de bedoeling in april met het drukken te  
beginnen, zodat de uitgave in mei klaar kan zijn. 

Het bestuur heeft het snode plan alle leden en donateurs dit boekje toe  
te sturen. Met de ingesloten girokaart kunt u dan het bedrag (of meer) aan de  
penningmeester overmaken. 
We hopen dat u ons deze ietwat onsympathieke manier wilt vergeven, 
omdat we gewoon aangenomen hebben dat ieder lid of donateur dit boekje wil 
hebben.  
De enkeling die het persé niet wil hebben, kan dit natuurlijk aan de secretaris  
teruggeven. De prijs behoeft o.i. geen belemmering te zijn. 

Het boekje zal verder via verschillende kanalen in de handel worden gebracht. 
We hopen dat de uitgave een stimulans voor onze vereniging, voor ons werk  
en voor de bescherming van de natuur zal zijn. 
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