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EEN TERUGBLIK OP ONZE TENTOONSTELLING "NATUURLIJK NOORDWIJK" 

Van 15 tot 23 september jl. is er voor de tweede maal een grote tentoonstelling 
georganiseerd, waarbij de natuur in en rond Noordwijk het centrale thema  
vormde. Deze tentoonstelling was dan ook getiteld "Natuurlijk Noordwijk".  
Zowel onze vereniging als de plaatselijke afdeling van het Instituut voor 
Natuurbeschermingseducatie hadden hiertoe het initiatief genomen. 
Verdere instellingen, die aan de totstandkoming van dit initiatief hebben 
bijgedragen, zijn de Stichting Vogelasiel Noordwijk, het Staatsbosbeheer, de  
Openbare Bibliotheek te Noordwijk, de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt  
te Noordwijk en de gemeente Noordwijk. 

De aanleiding tot het organiseren van dit evenement werd in belangrijke mate  
gevormd door onze eerste tentoonstelling, zo'n vijf jaar geleden. Zij werd  
toen een groot succes en trok in 10 dagen meer dan 5000 bezoekers. Onze  
laatste tentoonstelling evenaarde naar onze indrukken dit aantal, hetgeen mede 
bevorderd werd door het bezoek van een groot aantal scholen in klasverband. 
De opening werd verricht door niet minder dan de befaamde vogelkenner Jan Strijbos, 
die bij deze gelegenheid verklaarde verschillende nauwe banden met onze vereni- 
ging te hebben. Reeds in 1918 bemande hij met ondermeer Jan Verweij het 
Vogeltrekstation te Noordwijk aan Zee en naderhand bleef hij regelmatig in  
onze duinstreken zwerven. 

De plaats van handeling was weer de vertrouwde Hervormde Kapel aan de Hoofd- 
straat, een prachtige sfeervolle ruimte, daterend uit de eerste helft van de  
17e eeuw. Het was verbazingwekkend, hoe in zo'n korte tijd deze kapel werd  
omgetoverd tot een waar lustoord, waar zowel voor de ware natuurliefhebber  
als voor de belangstellenden van alles te beleven viel. 

Ditmaal leverden de verschillende scholen in Noordwijk een belangrijke bijdrage.  
In de vorm van een soort prijsvraag kwamen er allerlei kunststukjes tot stand, 
opgebouwd uit natuurlijk materiaal, vooral schelpen. 
Het Staatsbosbeheer gaf aan de hand van grote foto's een duidelijk beeld  
van zijn werkzaamheden. De Openbare bibliotheek liet met behulp van eigen  
materiaal zien, wat er op het ogenblik allemaal aan natuurboeken e.d. voor- 
radig is. De Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt gaf een goede indruk  
van alles wat er zo in de bijenteelt omgaat. De Stichting Vogelasiel verstrekte 
uitgebreide overzichten van de verschillende soorten vogels, die de afgelopen  
tijd in haar vogelasiel zijn verpleegd en liet tevens zien, wat er aan deze  
vogels gedaan moest worden. 

Het zou te ver voeren hier nog eens te gaan vertellen, wat er allemaal te  
zien was. Wel dienen nog vermeld te worden de verscheidene diorama's van  
het polderland, de duinstreek en het strand. Ook was er een uitvoerige uit- 
beelding van de samenstelling van de bodem in onze omgeving, een aspekt, dat  
nogal eens aan de aandacht ontsnapt. Interessant was de uitgebreide fossielen- 
collectie. De nodige toelichting op het gehele gebeuren werd tenslotte  
geboden aan de hand van een tweetal doorlopende diavoorstellingen. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat we mogen terugzien op een zeer geslaagd  
gebeuren, waarvoor wij hier nog eens eenieder, die een bijdrage heeft geleverd, 
hartelijk dankzeggen. Wij hopen dat de aandacht voor onze natuur hiermede  
bij velen weer is aangewakkerd. Dit is hard nodig, want om ons natuurlijk  
erfgoed voldoende te kunnen beschermen, is de inspanning van velen nog nodig. 
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