dat de betreffende bestemming, ondanks de druk van
o.a. onze vereniging, nog steeds niet is aangepast.
Excursies: Gewezen wordt op de komende
ganzenexcursie naar Zeeland, welke plaatsvindt op
donderdag 28 december a.s. Nadere gegevens
hierover staan in de eerstvolgende Strandloper.
Rondvraag en waarnemingen
Vorige week werd langs de Schiestraat een
Bastaardarend gezien, een wel zeer opmerkelijke
waarneming voor onze omgeving. Verder wordt
melding gemaakt van een IJsvogel, welke is waargenomen boven de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst.
Lezing van de heer Bart Ebbinge over zijn
onderzoek naar
het gedrag en voorkomen
van ganzen in ons land

ondervindt en om o.a. inzicht te kunnen verkrijgen in
de aantallen ganzen, die in de komende tijd te verwachten zijn, heeft hij verschillende onderzoekingen
gedaan langs onze kust en in Noord-Siberië.
Na de pauze laat Tijs Tinbergen, zijn naaste
medewerker, een film zien over een onderzoek op
het Taymir-schiereiland in Noord-Siberië naar de
leefwijze en het broedsucces van de Rotgans in dit
gebied in relatie tot hun belagers als Lemmingen,
Poolvossen, Sneeuwuilen en Zilvermeeuwen. Het
gaat hier om een 6-jarig onderzoek, dat onder leiding
van Bart Ebbinge en Tijs Tinbergen in
samenwerking met Russische biologen is uitgevoerd.
Zoweel het verhaal als de prachtige beelden vallen
bijzonder in de smaak en na afloop dankt de
voorzitter
beide
presentatoren
voor
hun
buitengewoon interessante bijdrage.
Datum volgende vergadering en sluiting

Bart Ebbinge, een toonaangevend onderzoeker in
Nederland voor wat betreft de wilde ganzen, gaat
allereerst in op de betekenis van ons land als
winterverblijf voor verschillende soorten ganzen.
Dank zij allerlei beschermende maatregelen gaat het
goed met hen in Nederland en zijn de aantallen de
laatste jaren beduidend hoger geworden. Daar staat
tegenover, dat de landbouw weer meer schade

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op
vrijdagavond 26 januari 2001. Dan zal Dick
Passchier spreken over zijn belevenissen in Spanje.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst de
aanwezigen wel thuis.

VERSLAG PADDENBESCHERMING 2000
Jan Jacobs
In maart en april van dit jaar heeft onze vereniging
zich
weer
bezig
gehouden
met
de
paddenbescherming. Zoals inmiddels bekend mag
worden verondersteld helpt een groep van ± 20
vrijwilligers om de duizenden padden, die na de
winter uit de duinen komen om zich in de
poldersloten voort te gaan planten, om veilig de
doorgaande weg langs de binnenduinrand in het
Langeveld over te steken. Het gaat dan om de
Kapelleboslaan en Vogelaardreef, die over een
lengte van bijna 3 kilometer bij voldoende
paddentrek ‘s nachts worden afgesloten voor alle
verkeer. Alleen aanwonenden mogen dan van deze
wegen gebruik maken.
Vanwege het bijzonder zachte winterweer in de
maanden januari en februari was te verwachten, dat
de paddentrek vroeger dan gewoonlijk op gang zou
komen. Daarom hebben we Openbare Werken van
Noordwijk, die de hekken en de verlichting ter
beschikking stelt, om deze voorzieningen een week
eerder dan gepland te plaatsen. Al op 27 februari

vond bij een temperatuur van 9 °C de eerste
paddentrek plaats. De wegen werden dan ook
direct afgesloten. Ook in de eerste week van maart
was er bij een temperatuur van 9 à 10 °C volop
paddentrek, zodat het traject 4 x afgesloten is. Ook
in de rest van maart en de eerste 3 weken in april is
er een regelmatig trek geweest. In totaal zijn de
wegen 22 keer afgesloten.
De paddentrek is dit jaar behoorlijk in de
publiciteit geweest. Het Leidsche Dagblad heeft er
een bericht aan gewijd, en de plaatselijke radio- en
Tv-zender hebben er aandacht aan besteed en
Gemeente Noordwijk heeft een persbericht
uitgegeven om de paddenbescherming en de
bijbehorende wegafzettingen en omleidingen onder
de aandacht te brengen.
Ondanks onze inspanningen zijn er toch een flink
aantal padden om het leven gekomen. Er zijn
namelijk
toch
nog
steeds
een
aantal
automobilisten, die zich van het inrijverbod niets
aantrekken. Zij rijden daarbij over het afgesloten
traject, waarop dat moment de padden
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nietsvermoedend massaal de weg oversteken. Deze
automobilisten veroorzaken daardoor meerdere
malen een grote slachtpartij. Bij tellingen door
onze vrijwilligers, die ‘s morgens de afzettingen
weer weghalen, werden in totaal meer dan 1600
dode padden geteld. En hoewel we niet de
pretentie hebben om elke overstekende pad een
veilige overtocht te kunnen garanderen, vinden we
toch dat dit aantal veel te hoog is.
Met de uitvoering van de paddenbescherming zijn
dit jaar weinig problemen geweest. Mogelijk heeft
de ruime publiciteit daartoe bijgedragen. Helaas
zijn in het afgelopen jaar een aantal van onze
verkeersborden en informatieborden ontvreemd,
welke op de draaihekken waren geplaatst. Verder

waren er enkele technische mankementen, zoals
uitgevallen lampen e.d., welke direct door
Openbare Werken van Noordwijk werden
gerepareerd.
De volgende personen hebben zich in 2000 voor de
paddenbescherming ingezet: Wim Baalbergen, Wil
Heemskerk, Jelle van Dijk, Annelies Marijnis,
Martha Baalbergen, Kees Erkelens, Piet van der
Luyt, Wim Breukers, Ineke van Dijk, Jan de
Ridder, Jan Hoek, Rien Sluijs, Siem de Haas,
Martijn Kosterman, Wim van Capellen, Frans
Ruigrok, Robert Jansson en Jan Jacobs. Iedereen
wordt bedankt voor zijn inzet in weer en wind.
Hopelijk weer tot het volgende paddenseizoen.

Wie?
Wij zoeken nog enkele mensen, die in het maart en april willen meewerken met de paddenbescherming in
Noordwijk. Dit houdt in, dat je dan samen met een ervaren paddenbeschermer 1x per week ’s avonds in het
Langeveld gaat kijken of er paddentrek is. Zo ja,
dan je zet je de weg af met de aanwezige
draaihekken. De volgende morgen draai je deze
hekken weer open. Het is beslist niet zo,
dat je de padden opraapt en overzet.
Interesse of vragen? Dan graag
even bellen naar Jan Jacobs.
Tel: 071-3610396

Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek
Jelle van Dijk

Bomen van Lisse, door ir. Udo Hassefras. 2000.
Uitgegeven door de Vereniging Oud Lisse. ISBN
90-9013925-7. 116 pagina’s; geïllustreerd met
veel zwart-wit foto’s. Prijs f. 20,Bomen maken een belangrijk deel uit van onze
leefomgeving. Zonder bomen is geen bos mogelijk.
Bomen bepalen echter ook voor een belangrijk
deel het karakter van dorpen en steden. De iepen
langs de Amsterdamse grachten, de linden langs de
Noordwijkse Voorstraat, de zomereiken op de
brink van Ruinen, het zijn voorbeelden van
karakteristieke beplantingen.
Udo Hassefras heeft al jarenlang grote
belangstelling voor de bomen in Lisse. Tijdens zijn
studie leerde hij alle bomen en heesters van
Nederland op naam brengen. Met die kennis
gewapend startte hij een inventarisatie van alle
straat- en parkbomen in de gemeente Lisse. De
bomen op de landgoederen Keukenhof en
Wassergeest (Reigersbos) werden niet in deze
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