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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inventarisatie meegenomen. In 1993 werd een
rapport opgesteld waarin alle gegevens van de
bomeninventarisatie waren verwerkt.
Op verzoek van de Vereniging Oud Lisse werd in
1999 begonnen met het actualiseren van het
rapport uit 1993. Deze vereniging had een lijst
opgesteld van monumentale panden in de
gemeente Lisse. Daarbij was opgevallen dat bij
deze panden dikwijls ook eerbiedwaardige bomen
zijn aan te treffen. De belangstelling voor bomen
in het dorp was daarmee gewekt. Opnieuw werd er
heel wat door Lisse gefietst, waarbij ook de
nieuwbouwwijken flink onder handen werden
genomen. Het resultaat werd gebundeld in een
fraai boek dat door “Oud Lisse” dit jaar werd
uitgegeven.
In een inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op de
betekenis van bomen voor de directe
leefomgeving. Hierbij wordt ook verteld welke
eisen bomen aan hun omgeving stellen. Dat bomen
ook overlast kunnen veroorzaken wordt niet
doodgezwegen. Denk maar eens aan luizendrup uit
linden, omhooggewerkte stoeptegels en gevaar van
vallende takken bij storm..
De omvangrijke hoofdstukken 3 en 4 vormen de
kern van het boek. Hoofdstuk 3 biedt een
boombespreking per soort en hoofdstuk 4 een
boombespreking per straat op wijk. Deze
hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd met vele zwartwit foto’s. Het laatste hoofdstuk is duidelijk
bestemd voor de plaatselijke politiek en de

plantsoenendienst.
Hier
worden
allerlei
waardevolle adviezen gegeven over onderhoud en
uitbreiding van groenzones en onderhoud van
bomen. Maar al te vaak krijgen straatbomen niet de
kans uit te groeien tot eerbiedwaardige
exemplaren. Wegverbreding, rioleringsactiviteiten
en dergelijke betekenen in veel gevallen het einde
van een aantal bomen. Het boek wordt besloten
met een aantal interessante bijlagen.
De gemeente Lisse mag zich gelukkig prijzen dat
zij door het enthousiasme van Udo Hassefras zo
maar gratis een degelijk overzicht van het
bomenbestand krijgt aangereikt. Ook de lijst van
aanbevelingen mag er zijn! Hier niet het wollige
taalgebruik van een adviesbureau dat per pagina
wordt betaald, maar duidelijke taal waaruit direct
blijkt wat er zoal verbeterd kan worden.
Als Noordwijker (of mag je je na 32 jaar nog niet
zo noemen?) kijk ik ook met enigszins jaloerse blik
naar Lisse. Wat staan er veel soorten bomen in
Lisse! Wat is er werk gemaakt van de beplanting in
de Poelpolder! Een boekje over de bomen van
Noordwijk zal niet de omvang halen van de
Lissese inventarisatie. Noordwijk aan Zee zal op
enkele velletjes besproken kunnen worden.
Gelukkig is het in Noordwijk-Binnen beter met het
bomenbestand gesteld. Misschien dat wij evenals
in Lisse met “Oud Noordwijk” eens iets op het
gebied van bomen kunnen ondernemen. Het boek
van Udo Hassefras is wat dat betreft zeker
inspirerend!

Oud Nieuws
Kees Verweij
Binnen deze rubriek wil ik graag eens de aandacht vestigen op de omzwervingen van een van onze leden van het
eerste uur, nl. Kees van der Luyt. Toen velen van ons nog geboren moesten worden ( hij is nu negentig ), liep hij
al regelmatig langs het strand en in zijn geliefde omgeving, de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vele
kilometers legde hij lopend af, waarbij hij scherp lette op al datgene, wat hij onderweg tegenkwam.
Zo trof ik onlangs een leuk stukje aan in de Noordwijker van 9 november 1962, waarin hij een van zijn
"voettochten" door de Amsterdamse Waterleidingduinen beschrijft. Hoewel een en ander nog duidelijk
herkenbaar is, valt toch op, dat er in de afgelopen 40 jaar wel wat veranderd is. De dennen zijn inderdaad voor
een deel verdwenen, maar lang niet allemaal. Het Vogelenveld is niet meer zo droog als toen. Er staat zelfs weer
water in de sloten! Ook broedden er nog volop Zilvermeeuwen, die echter na de intrede van de Vos als
broedvogel nagenoeg verdwenen zijn.
DE NOORDWIJKER

9 november 1962

Wandeling in de Waterleiding duinen
Op een vroege oktoberochtend 's
morgens om zes uur stappen wij
op de scooter die ons ongeveer in
een kwartier op de plaats brengt,
aan het begin van de waterleidingduinen, tussen het radiostation en

Zandvoort.
Zo'n vroege wandeling in de
duinen is altijd weer een heerlijke
ontspanning. Wij kunnen dan ook
volop genieten van het ongerepte

landschapschoon dat al van de
weg af valt te bewonderen.
Van het fietspad af volgen wij de
weg over een grote duintop, zodat
wij al spoedig midden in het
duinterrein zijn.
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