
WWW.NOORDWIJK.INFO.NL

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.

‘Heel Noordwijk is en blijft een bijzondere plek’
Wie bent u? 

Ik ben Peter Duivenvoorde, directeur 
van Landgoed & Golfbaan Tespelduyn.

Wat maakt Noordwijk/Noordwijker-
hout/De Zilk speciaal voor u?
Als geboren en getogen Noordwij-
kerhouter ligt mijn hart natuurlijk in 
Noordwijkerhout. Nuchter, hard wer-
ken, uitstekend verenigingsleven en de 
vele vrijwilligers die heel veel mogelijk 
maken, zijn allemaal zaken waar ik veel 
waarde aan hecht. Verder kan ik genie-
ten van de onderlinge verbondenheid 
die De Zilk zo kenmerkt. Uiteraard heb 
ik al sinds mijn jeugd menig stapavond-
je in Noordwijk beleefd en ben ik na 
de fusie meer en meer bij Noordwijk 
betrokken geraakt. Heel Noordwijk is 
en blijft een bijzondere plek.

Wat is uw mooiste/favoriete plek in 
de natuur hier?

Ik kan erg genieten van de prachtige 
natuur tussen duinen en bos waar de 
golfbaan van De Noordwijkse Golfclub 
gelegen is. De totale stilte brengt je 
echt in een andere wereld.

Wat is voor u actief werken aan ge-
zondheid en een gezonde leefstijl? 

Eerlijk gezegd is dat wel een verbeter-
puntje en zou ik daar meer aandacht 
aan moeten geven.

Waar ligt volgens u de kracht van 
Noordwijk als gezonde en energie-
ke gemeente? 

Noordwijk met haar zeeklimaat is uniek, 
zéker nu dit ook nog is bekroond met 
de erkenning als heilzame badplaats. 
Echt onderscheidend worden we 
wanneer het heilzame zeewater wordt 
toegepast in de kuurmogelijkheden, 
de behandelingen en het wellness-aan-
bod. Uiteraard biedt Noordwijk nog 
veel meer; de ligging, de uitgebreide 
ontspannings- en sportmogelijkheden, 
het aantrekkelijke aanbod om culinair 
te genieten en de prachtige verblijfsmo-
gelijkheden. Kortom, Noordwijk staat al 
bekend om haar veelzijdige kwaliteiten 
en met de heilzame badplaats is er een 
belangrijke meerwaarde aan toege-
voegd waar iedereen uiteindelijk de 
vruchten van kan plukken. 

Hoe ziet een heilzame badplaats er-
uit als u droomt over de toekomst 
van Noordwijk?  

Succesvol als badplaats kunnen we zijn 
als Noordwijkse (en uiteraard heb ik het 
dan ook over Noordwijkerhoutse en 
Zilkse) ondernemingen de badplaats 
omarmen met hun producten, activi-
teiten en arrangementen en structureel 
onderdeel uit laten maken van hun 
aanbod. Wat mij betreft worden onder-
nemingen erkend door middel van een 
kwaliteits-certificering. Op deze manier 
kunnen deze ondernemingen meedoen 
met krachtige collectieve marketing van 
het totaalaanbod. En zo kunnen mooie 
nieuwe samenwerkingen en verbin-
dingen ontstaan. Noordwijk Marketing 
kan een belangrijke rol vervullen om 
het aantrekkelijke collectieve aanbod 
nationaal en internationaal krachtig en 
inspirerend op de kaart te zetten.
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