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Inleiding 

Ter inleiding op dit speciale themanummer van De Strandloper willen 
wij gaarne eerst een toelichting geven op dit initiatief. Allereerst 
speelt bij dit initiatief mee het twintig-jarig bestaan van onze vereni
ging. Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke gebeurtenis alleszins 
rechtvaardigt iets bijzonders te organiseren. Welnu, dat gaat dan QOk 
gebeuren. Een van onze leden suggereerde onlangs bij deze gelegenheid de 
Ooievaar centraal te stellen. Eerlijkheidshalve moet hier worden bij 
vermeld, dat deze suggestie bij een aantal met de nodige scepsis werd 
onthaald. Niet dat de Ooievaar niet interessant genoeg is, maar, vroeg 
men zich hier in Noordwijk af, welke taak zou een twintigjarige vereni
ging kunnen hebben ter bescherming van een van onze meest karakteristieke 
vogels in Nederland? Gelukkig waren er ook anderen die opmerkten, dat 
sedert geruime tijd dank zij Het Liesveld nieuwe kansen worden geschapen 
voor Ooievaars. Het zal bij de meesten uwer bekend zijn, dat daar in 
gevangenschap Ooievaars worden gefokt, die na een bepaalde tijd worden 
losgelaten in de hoop, dat ze zich in het wild zullen gaan vestigen. Er 
zijn al gevallen bekend, dat dergelijke exemplaren, na te zijn gepaard 
met een wild exemplaar, in het wild tot broeden zijn geraakt. Tevens 
zijn er al broedparen bekend, waarvan beide vogels van Het Liesveld af
komstig zijn. Voorwaarde hiertoe is echter, dat er behoorlijke nestge
legenheid aanwezig is. Zij stellen enig voorwerk van de mens gaarne op 
prijs. Juist op dit laatste willen wij graag inhaken door op 1 maart a.s. 
een ooievaarsnest op te richten in de zogenaamde Hoogeveense Polder. 
Misschien, dat we hiermee een ooievaarspaar kunnen interesseren voor een 
blijvende vestiging in onze streek. Hiermee wil echter niet gezegd zijn 
dat ons initiatief persé zal slagen, maar in elk geval wordt de nestge
legenheid voor de Ooievaar in onze streek hiermee vergroot. 

Zoals uit de verdere inhoud van dit nummer zal blijken, hebben er 
zich in het verleden steeds Ooievaars in onze omgeving opgehouden en 
worden zij ook nu nog bijna jaarlijks gezien. Enig succes is, zo dach

t en wij, niet uitgesloten. Bovendien hopen wij hiermee in de richting 
van het publiek iets van onze beschermingagedachte tot uitdrukking te 
brengen. 

De Ooievaar staat verder centraal bij een tekenwedstrijd, die deze 
maandop verschillende scholen in Noordwijk en omgeving wordt georgani
seerd. De prijswinnaars krijgen een excursie aangeboden naar de zo 
juist genoemde ooievaarskweekplaats Het Liesveld. De bekroonde tekeningen 
zullen in de maand maart in het Natuurcentrum "Jan Verweij" worden ten
toongesteld. 

Ten slotte wijzen wij hier alvast op de interessante lezing met 
diabeelden van Dick Jonkers op vrijdag, 28 februari a.s. om 20.00 uur 
in het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
Dick Jonkers is ondermeer de schrijver van het boek "Ooievaars in 
Nederland" en mag op het gebied van Ooievaars als een groot deskundige 
gelden. 

Om onze lezers wat meer vertrouwd te maken met ons centrale thema 
van het twintig-jarig bestaan van onze vereniging hebben wij gemeend er 
gCYed aan te doen deze extra edititie van De Strandloper" uit te geven,. 
waarin verschillende aspecten van de Ooievaar worden belicht. 
Daarnaast wordt een korte terugblik gegeven op onze activiteiten in de 
afgelopen twintig jaar. 
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