Veranderend Landscha p t n Noordwijk en
Omgeving
Kees Verweij
Onder deze titel zal er vanaf de maand mei een nieuwe
tentoonstelling in het Jan Verwcy Natuurcentrum te
zien zijn. Zoals de titel reeds aangeeft valt de nadruk
op het landschap in onze omgeving. Het landschap
heeft een duidelijke relatie met de ontwikkelingsmoge
lijkheden van onze flora en fauna.
Vooral de laatste 100 jaar is er veel in het landschap ge
beurd, helaas niet altijd ten goede. Dat dit ook duidelij
ke gevol gen heeft gehad voor onze dieren en planten
spreekt welhaast voor zich.
Vele mooie foto's en kaarten laten deze ontwikkelingen

7len. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan diver
se maatregelen, die inmiddels genomen zijn of geno
men moeten worden, om de kwaliteit van ons land
schap op z'n minst te behouden.
De voorbereiding van deze tentoonstelling is op het
ogenblik in volle gang. Naar het zich nu al laat aanzien
belooft het een prachtig geheel te worden.
Dus:
Vergeet niet tijdens de komende zomermaanden nog
eens een extra bezoek aan het Jan Verwey Natuurcen
trum te brengen.

N o or tw i c k .

Maanvis aangespoe ld op Noordwijks
strand
Ab Steenvoorden
Zaterdag 5 december 1992 spoelde op het strand tussen
Noordwijk en Katwijk, ter hoogte van strandpaal num
m�� 83,5 �n nog levende maanvis (Mola mola) aan.
VnJwel direct werd de politie gewaarschuwd, die teza
men met de brandweer verschillende pogingen onder
nam om het gestrande dier weer in zee terug te krijgen.
Helaas is geen van deze pogingen gelukt; het waar
�hijnlijk compleet uitgeputte dier spoelde na iedere po
gmg weer terug op het strand . Men is hiermee gestopt
toen bleek dat de Maanvis was overleden.
De Maanvis komt voor in alle oceanen en zo af en toe
in het noordelijke deel van de Noordzee. Het zijn lang
zaam zwemmende vissen, die zich meestal in de boven
ste waterlagen ophouden. De maximale lengte die het

dier kan bereiken is ongeveer vier meter, wat overeen
komt met een gewicht van ongeveer anderhalve ton.
Het exemplaar dat in Noordwijk is aangespoeld was
één meter en twintig centimeter lang. In eerste instantie
is de vis afgevoerd naar Katwijk, waar het dier bij Vis
handel Hoek in de koelcel werd bewaard. Het dier is la
ter opgehaald door medewerkers van het Nationaal
Natuurhistorisch Museum te Leiden.
Op 24 december werd een Maanvis in de Noordzee aan
getroffen. Ditmaal was het een exemplaar van 1 .60
meter lang, dat door vissers in de buurt van Texel werd
gevangen. Ook dit dier gaat naar het Nationaal Histo
risch Museum. Opvallend is dat er, op de valreep van
1992, aan de Nederlandse kust zelfs zeven Maanvissen
aanspoelden.
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