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10 JAAR VOGELCLUB 
 

Een jaar of wat geleden was ik op een receptie van een vereniging die 
tien jaar bestond. Een spreker, ik dacht dat het de toenmalige burgemeester 
van Katwijk, de heer Duiker, was, betoogde daar dat een vereniging oprichten 
en tien jaar draaiende houden niet zo'n toer is. Daarna komt de tijd dat men 
zich waar moet maken. 

Onze vereniging, de "vogelclub" zoals we nog vaak genoemd worden (we be-  
schouwen dat als een erenaam) bestaat dit voorjaar ook tien jaar. 
Begonnen als een groepje mensen dat naar vogels keek, zijn we uitgegroeid 
tot een vereniging die vaste grond onder de voeten heeft gekregen. 

In deze tien jaar is er een grote verandering gekomen in de houding van 
veel mensen ten opzichte van het natuurbehoud. Je kunt je zelfs de vraag stellen 
of we nu ons doel niet bereikt hebben en of we onze vereniging nu niet 
moeten opheffen. Immers iedereen heeft de mond vol van behoud van de natuur 
en ons leefmilieu. Jawel, zolang het geen geld kost tenminste. Zodra er econo-  
mische belangen op het spel staan komt ook nu nog het natuurbehoud op het 
tweede plan te staan. 

Een treffend voorbeeld hiervan zijn de plannen om in Noordwijk tot een 
heempark te komen. Van alle kanten werd dit initiatief lof toegezwaaid, en 
terecht dachten wij. Zo'n heempark kan een goede bijdrage leveren om vooral 
jonge mensen vertrouwd te maken met de natuur om ons heen. Zo’n park, ideaal 
gelegen onder aan de duinvoet van de Prins Hendrikweg, kan ook een fijn park 
zijn voor de wandelende Noordwijker en de gasten. Dit plan dreigt nu van de 
tafel te worden geveegd vanwege het geld. Nu kost zo'n park nogal wat aan 
aanleg en onderhoud. Er is door de dienst gemeentewerken een begroting 
gemaakt waarbij de aanleg op ± ƒ 400.000,-- komt en de jaarlijkse lasten 
op ca. ƒ 50.000,--. Toch zijn wij als bestuur geneigd te zeggen "nou en??" 
Mag zo'n park wat kosten? Wat kost het aanleggen en onderhouden van, om maar 
wat te noemen, korfbal- en hockeyvelden? Terreinen waar een handjevol mensen 
een enkele maal per week gebruik van maken. Ook daar zijn enorme bedragen 
mee gemoeid en terecht vinden wij. Maar waarom geen heempark als dit geld 
kost, veel geld zelfs? De ervaringen uit andere plaatsen (Leiderdorp-Lisse) 
wijzen wel uit dat talloze mensen plezier aan een heempark beleven. 

Goed, het laatste woord is over deze zaak nog niet gesproken. Ook ons klin-  
ken de genoemde bedragen hoog in de oren. Met gemeentewerken willen we ons 
graag buigen over een wat eenvoudiger opzet met meer zelfwerkzaamheid van 
onze leden. Zet u dus alvast maar schrap!!!!! 

Onze bestuurders, B. en W. en de raadsleden, wil ik graag vanaf deze plaats 
met klem vragen de ruimte onder aan de Prins Hendrikweg voor het heempark 
vrij te houden. Een plekje als daar vinden we in Noordwijk niet meer. 

Ja, het is zo met elkaar een heel verhaal geworden over het heempark. Of dit 
nu alles is waar we ons mee bezighouden? Niets is minder waar!! 
Om maar wat te noemen: Onze inventarisaties voor het Atlasproject en de 
Avifauna van West-Nederland gaan onverminderd door. 
Een aantal mensen is bezig aan de inventarisatie van de flora in Noordwijk 
en zal t.z.t. een boekje hierover open doen. 
In maart zullen we weer starten met een cursus, waarover u nog nader zal 
vernemen. 
Activiteiten genoeg voor een volgende tien jaar. 
 
 

W. Baalbergen.  
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




