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WAT DEED DE I.V.N. WERKGROEP IN 1978  

Op 24 november 1977 besloten de pas geslaagde natuurgidsen van het IVN  
(Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) uit Noordwijk en omgeving  
zelfstandig te gaan werken als werkgroep Noordwijk, later afdeling  
Noordwijk i.o. Het aantal leden bedroeg 24 à 27 en op enkelen na ook lid  
van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk". Op alle  
gebied bestond er een nauwe samenwerking met deze vereniging alsmede met  
SBB. 

Er werden 13 natuurwandelingen gehouden, waarvan 1 zomeravondwandeling.  
De tochten werden gemaakt op zondagmiddag om 2.00 uur. 
Verder werd er een fietstocht georganiseerd op een zomeravond. 

Het totaal aantal deelnemers aan deze wandelingen bedroeg ongeveer 750  
die door 40 gidsen werden rondgeleid. De wandelingen werden zoveel  
mogelijk in de streekbladen aangekondigd. Ook maakten we enkele keren  
gebruik van foldertjes, stencils en raambiljetten. 

De groep natuurpaden heeft heel hard gewerkt. In juni verscheen een 
zomerpad in het zuidelijk duingebied van de Noordduinen, terwijl een lentepad  
in voorbereiding is. Het zomerpad is verkrijgbaar voor ƒ 1,50 bij de VVV  
en de boekwinkels. 

In samenwerking met de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap werd een  
natuurpad voor het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst vervaardigd. 

De scholengroep maakte een leuke lesbrief, een diaserie in combinatie  
met een duinwandeling. Alle onderdelen waren ook apart te doen. Het  
geheel werd aangeboden aan de basisscholen van Noordwijk, Noordwijkerhout  
en Voorhout voor de hoogste klassen. 

Eind mei brachten we een lang weekend door op de boerderij van de  
fam. Baalbergen in Ruinen. Hieraan nam deel een aantal IVN-leden, met hun  
gezinnen t.w. 17 volwassenen en 9 kinderen. Het was geweldig leuk. 
We troffen schitterend weer. We maakten een fietstocht en enkele wandelingen  
en genoten van de rijke natuur in de omgeving waarbij we ook nog veel van  
elkaar leerden. 

In samenwerking met de Vereniging voor Natuur- en vogelbescherming "Noordwijk"  
werd op 13 november in De Kuip te Noordwijk een avond georganiseerd, waar  
IVN-Noordwijk als afdeling ten doop werd gehouden. Als spreker trad op  
de heer Piet Steltman, die sprak over natuurbescherming en wat het IVN in dat  
kader wil doen. De gang naar de zaal was ingericht met IVN- en SBB-materiaal  
en vondsten uit de natuur, waarbij het accent lag op het educatieve aspect.  
In de pauze werd IVN-materiaal verkocht. Hoewel het aantal bezoekers op deze 
maandagavond wat teleurstellend was, konden we toch terug zien op een  
geslaagd geheel. 

En de toekomst? 
In dit blad vindt u de plannen voor een aantal natuurwandelingen op zondag- 
middagen, een zomeravondwandeling en een zomeravondfietstocht, die in de  
streekbladen nader zullen worden aangekondigd. 
We gaan meewerken aan een tentoonstelling. 
De scholengroep hoopt op meer reacties van groepen en scholen uit de omgeving.  
Er zal een begin gemaakt worden met de voorbereidingen voor een nieuw  
natuurpad aan de Duindamseslag. 
Verder staan we natuurlijk open voor suggesties en verzoeken, die we 
naar vermogen zullen behandelen. 
 
NATUURWANDELINGEN IVN-NOORDWIJK 1979 

Zondag, l8 februari 1979: strandwandeling 13.00 uur Noordwijk 
 start: parkeerterrein Golfbaan 

Zondag, 25 maart 1979   :  voorjaarswandeling op het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst  
van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap te 
Noordwijkerhout om 14.00 uur. Start bij de hoofd- 

   ingang aan de Gooweg. Toegang ƒ 1,-- boven 16 jaar. 
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Zondag, 22 april  : voorjaarswandeling in de Noordduinen te Noordwijk. 

  aanvang 14.00 uur. 
  Start bij de trimbaan, parkeerterrein Golfbaan. 

Zondag, 20 mei 1979 : natuurwandeling in de Amsterdamse Waterleiding- 
  duinen. 
  Ingang de Zilk. Toegang ƒ 0,75 per persoon,  
  parkeren ƒ 0,75 
  aanvang 14.00 uur. 

Donderdag, 21 juni 1979 : zomeravondfietstocht door de Noordduinen te  
  Noordwijk. aanvang 19.00 uur 
  start: parkeerterrein aan de Golfbaan. 

Woensdag, 11 juli 1979 : zomeravondfietstocht door de Noordduinen te  
  Noordwijk. aanvang 19.00 uur. 
  start: parkeerterrein aan de Golfbaan. 

  
De wandelingen en de fietstochten duren ongeveer 1½ à 2 uur. Iedereen 
kan er vrij aan deelnemen. 
 

IVN afd. Noordwijk 
L.Schouten-Jutte, secr. 
 
 
 

                       -------------- 
 
 
IJSVOGEL 

We gingen met de jeugdclub naar Offem. We hebben niet zo veel gezien.  
Passchier had er al vaak gekeken of hij een ijsvogel zag. We moesten  
van hem heel stil door de bosjes naar een watertje lopen, maar ook daar  
was de ijsvogel niet. 
We zijn toen het bos uitgelopen en we gingen via de Nachtegaallaan terug.  
We liepen langs de sloot en iemand ontdekte opeens een klein vogeltje  
met blauwe kleuren. Passchier geloofde ons niet zo erg, maar toen  
zagen we hem allemaal. Hij zat heel rustig op een takje. Toen we hem te  
dicht naderden, vloog hij weg. Op de verdere terugweg hebben we hem nog  
een paar keer gezien. 
 

Herman v.d.Meulen 
 
 
 

                       -------------- 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




