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overleg met de dienst gemeentewerken werden 

rollen gaas, draad, paaltjes, vangkisten e.d. 

aangeschaft. Met een ploeg van ongeveer 20 man 

waren we zaterdagmorgen 8 maart aanwezig om 

samen met de heer van Leeuwen een proefvak uit te 

zetten aan dat deel van de Kapelleboslaan waar 

vorig jaar de meeste padden doodgereden werden. 

U kunt dit kunstwerk gaan bewonderen zo'n 

honderd meter ten zuiden van de Langevelderslag. 

Na enige uren van stug doorwerken stond de 

gaasafzetting aan weerszijden van de weg, ruim 100 

meter lang en 40 cm hoog. Aan elke kant 3 

vangkisten, die iedere morgen trouw door de heer 

Gielen, lid van onze vereniging en ambtenaar van 

het Staatsbosbeheer, worden gecontroleerd. In de 

weekends wordt dit werk gedaan door de heer 

v.d.Oever. 

De padden die er in worden aangetroffen worden 

over de verkeersweg gebracht en in de sloot 

losgelaten. Als de trek vanuit de sloot terug naar 

duin begint worden de padden in duin losgelaten.  

En nu maar hopen dat dit systeem goed werkt. We 

zijn erg benieuwd naar de resultaten, die we 

ongetwijfeld in een volgende Strandloper zullen 

publiceren. 

Zo hebben we weer een klein beetje geprobeerd iets 

te doen voor een bedreigde diersoort in onze 

omgeving. Er is heel wat te doen aan de 

bescherming van wat leeft en groeit. Soms kost het 

veel moeite en veel tijd, soms kost het iets van onze 

vrije tijd en wat blaren op handen die dit werk niet 

gewend zijn. In ons geval kostte het de gemeente 

geen f. 4000,-- maar ongeveer f. 1.000,-- en dankzij 

een enthousiaste ploeg medewerkers beleefden we 

een fijne morgen met veel zon en met steeds het 

gezang van een Geelgors rondom ons. Een 

welbestede morgen! 

 

De paddenbescherming is nog steeds een activiteit 

van onze vereniging. De gaasafzetting werkte toch 

niet bevredigend en uiteindelijk is gekozen om de 

gehele Kapelleboslaan op regenachtige trekavonden 

af te zetten en het verkeer om te leiden. 

Alleen de Geelgors heeft het laten afweten, niet 

alleen langs de Kapelleboslaan maar overal in 

Noordwijk. 

 

Twee nieuwe activiteiten in 1975 buiten de 

'normale' activiteiten zoals broedvogelonderzoek, de 

jeugdclub, het vogelasiel, zeetrekwaarnemingen, 

planteninventarisaties, najaarstrek en de excursies 

en lezingen. Voor onze Vereniging was 1975 een 

jaar vol bruisende activiteiten en gebeurtenissen. 
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Het afgelopen seizoen zijn we 

wat minder op pad geweest dan 

in het vorige seizoen. Dit had 

voor een belangrijk deel te 

maken met het feit, dat de 

maand september aan de droge 

kant geweest is, zodat er nog 

maar weinig viel waar te 

nemen. De maand oktober gaf 

enig herstel, maar een paar 

koude dagen gooiden 

halverwege toch wat "roet in 

het eten". Eind oktober zijn we 

nog een keer op pad geweest en 

er viel desondanks toch nog 

aardig wat te zien. 

De beide excursies stonden in 

het teken van de plannen om 

een voorzichtige poging te gaan ondernemen op het 

gebied van inventarisatie. 

Zoals bekend is onze omgeving 

heel rijk aan paddestoelen, 

hetgeen te maken heeft met een 

grote variatie aan grondsoorten 

en biotopen. Dit is ook zeker de 

landelijke Mycologische Ver-

eniging niet ontgaan. Vandaar, 

dat ons het verzoek bereikte of 

er mensen bereid zijn een of 

meer proefvakken te monitoren 

oftewel op gezette tijden 

nauwkeurig te inventariseren 

voor een periode van tenminste 

drie jaar of liefst nog wat lan-

ger. Bij de keuze van deze 

proefvakken kregen we hulp 

van mevrouw Veerkamp, die 

ons bij de keuze goed heeft 

geholpen. Twee proefvakken 

liggen op het landgoed 

Leeuwenhorst en een in de Noordduinen. Als een 

van de criteria voor de keuze geldt, dat er een of 

meer bijzondere aandachtssoorten moeten 
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voorkomen. Dit zijn soorten, die op de rode lijst 

staan (sterk bedreigd) of als een belangrijke indicator 

bekend staan om de kwaliteit, voor- of achteruitgang 

e.d. goed te kunnen beoordelen. Enkele aan-

dachtssoorten, die wij inderdaad hebben kunnen 

vinden zijn de Kostgangersboleet, de Cantarel, de 

Bruine Anijszwam en de Zwavelgele melkzwam. 

Bovendien waren al eerder in dit gebied 

aandachtssoorten gevonden zoals de Oorlepelzwam, 

de Narcisamaniet en de Teervlekkenzwam. 

Ondanks het feit, dat het seizoen dit jaar wat minder 

was dan in voorgaande jaren zijn er toch nog heel 

wat leuke waarnemingen gedaan. Opvallend was het 

grote aantal Porseleinzwammem, die hier en daar 

massaal op dode beuketakken voorkwamen. Een 

opvallende vondst in de Coepelduinen was een groot 

aantal Koeieboleten nabij een klein groepje dennen. 

Daar zou je deze fraaie boleten zeker niet 

verwachten. In dezelfde Coepelduinen vielen ook 

weer de mooie Wasplaten te bewonderen, zoals de 

Zwartwordende en de Puntmuts. Wasplaten vallen 

op door hun glimmende felle kleuren en vormen 

zeker een sieraad in het duingebied. Met de 

Aardsterren was het in dit gebied wat minder goed 

gesteld, maar op enkele plekken konden toch moeie 

voorbeelden van de Gewimperde en de Kleine 

aardster worden gevonden. 

Kortom, toch geen onaardig seizoen, terwijl er ook 

nieuwe plannen zijn gemaakt voor het komend jaar, 

zoals het monitoringsproject. 

In ieder gavel komt er nog een zogenaamde 

terugkomavond, waarop ieders ervaring kan worden 

uitgewisseld en waarop ook een ieder zijn mooiste 

waarnemingen kan tonen. 
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Het gebeurt vrij vaak dat planten na een hete droge 

zomer een tweede bloei beleven vooral als de 

septembermaand mooi weer geeft en van tijd tot tijd 

wat regen. De zomer van 1999 was zo'n zomer met 

een paar hittegolfjes die er voor zorgden dat het 

duin flink uitdroogde. 

Dat een meidoorn in september weer ging bloeien 

was een complete verrassing voor me. Dat opnieuw 

in bloei komen kende ik eigenlijk maar van een 

struik namelijk de Kardinaalsmuts. Als deze struik 

in het vroege voorjaar helemaal ingekapseld zit met 

het spinsel van de rupsjes van de 

kardinaalsmutsmot, verschrompelen alle blaadjes en 

geef je geen stuiver meer voor het leven van zo'n 

struik. Als de motjes zijn uitgevlogen en het spinsel 

is verdwenen, loopt de Kardinaalsmuts weer 

gewoon uit en gaat ook bloeien, weliswaar wat later 

dan de niet-aangetaste struiken. 

De bloeiende meidoorn stond langs het rijwielpad in 

de Noordduinen dat afbuigt naar het strand. Van een 

groepje, lage, wat armetierige meidoorns stond er 

één voor ongeveer een kwart in bloei. Het is een 

bijzonder vreemd gezicht om half september aan 

een tak met bloesem ook de vruchten van dat jaar te 

vinden. 

Mijn vraag is: heeft u dit jaar ook voor de tweede 

keer bloeiende meidoorns of andere struiken 

aangetroffen?   
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