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Vijf vragen aan......Elke week stellen we vijf vragen 
aan bekende en minder beken-
de Noordwijkers, Noordwijker-
houters en Zilkers of van
daarbuiten wat de heilzame 
badplaats Noordwijk voor hem 
of haar betekent.

‘Noordwijk mag trots zijn.’
Wie bent u? 
Ik ben Joël Haasnoot, boswachter 
publiek bij Staatsbosbeheer Hollands 
Duin. Onze beheereenheid beheert het 
duingebied tussen Noordwijk en Was-
senaar en daarnaast nog wat kleinere 
gebieden rondom Kaag en Braassemer-
meer. 

Wat maakt Noordwijk/Noordwijker-
hout/De Zilk speciaal voor u?
Een groot deel van ons werkgebied ligt 
in de gemeente Noordwijk. Boswachte-
rij Noordwijk en de Coepelduynen zijn 
stuk voor stuk prachtige duingebieden 
met een grote afwisseling in land-
schappen. Je vindt hier een afwisseling 
van bossen en open duin. De Coepel-
duynen, ten zuiden van Noordwijk, is 
een zeer dynamisch duingebied met 
veel hoogteverschillen. Zo mooi en 
uniek en zo dichtbij. Noordwijk mag 
trots zijn.
Daarnaast bevindt onze werkschuur 
zich in Noordwijk.

Wat is uw mooiste/favoriete plek in 
de natuur hier?
De Coepelduynen. Dit duingebied is 
ieder jaar en ieder seizoen weer totaal 
anders. Zand en wind hebben hier voor 

het grootste deel nog vrij spel. Hoge 
duinen en diepe valleien wisselen el-
kaar af. Dit heeft als gevolg dat hier veel 
verschillende soorten planten bloeien. 
In de diepste valleien komt het grond-
water soms zelfs aan de oppervlakte. 
Op deze plekken zijn vochtige duin-
valleien ontstaan waar unieke planten 
groeien zoals orchideeën en parnassia. 
Sinds enkele jaren tel ik hier ook de 
broedvogels. Het is ieder jaar weer ge-
nieten van de vele boomleeuweriken, 
nachtegalen en kneutjes. Om over de 
vele reeën nog maar te zwijgen. 

Wat is voor u actief werken aan ge-
zondheid en een gezonde leefstijl? 
Gevarieerd eten (en drinken) en ge-
noeg bewegen. Zelf probeer ik iedere 
dag even te wandelen of te fietsen. En 
ik probeer zoveel mogelijk fietsend 
naar het werk te gaan. Actief bezig 
zijn en tegelijkertijd genieten van de 
prachtige omgeving. Een ideale com-
binatie.  

Waar ligt volgens u de kracht van 
Noordwijk als gezonde en energieke 
gemeente? 
De ligging van Noordwijk aan de kust, 
met de zee, het strand en de duinen 

als plekken om te ontspannen en te 
bewegen. 
Een leuk voorbeeld hiervan zijn de 
beweegtoestellen die dit jaar zijn ge-
plaatst in het Piet Florisdal in Boswach-
terij Noordwijk. Een samenwerking 
tussen de gemeente Noordwijk en 
Staatsbosbeheer. 

Hoe ziet een heilzame badplaats 
eruit als u droomt over de toekomst 
van Noordwijk?  
Een badplaats die verbinding weet te 
maken tussen het dorp en de omge-
ving. Niet alleen door de aanleg van 
goede verbindingen en voorzieningen, 
maar ook waar mensen gestimuleerd 
worden om naar buiten te gaan en dat 
dan ook graag doen. 
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