
en zwakke vogels vanzelfsprekend niet overleven. Zij 
v inden de  dood in de golven en doen weer d ienst voor 
de  instandhoud ing van andere d iersoorten. De vermin
dering van het aantal Dunbekpijlstormvogels is in  
hoofdzaak te  wijten aan de mens. Die heeft vele jaren 
achtereen de broedgebieden iri de Straat van Bas opge-

Straatflora 

felle van Dijk 

Ter gelegenheid van het Rijnsburgse bloemencorso 
1 991  kwamen de  Verhagen-bladen u i t  met een extra ed i
tie. In die krant  kwam Wim Siemerink van de Bloemen
boutique in de Voorstraa t  uitgebreid aan het woord . 
Volgens Siemerink straalt  Noord wijk niet overal het 
imago van bloemenbad plaats ui t .  Vooral de gemeente 
zelf doet er te weinig aan, gelet op het weelderig tieren
de onkruid tussen de straa tstenen en de trottoirtegels. 
De regelmatige bezoeker va n de Voorstraat weet dat  de 
stoep van Siemerink van alle onkruid is gezuiverd en 
dat de  "plantga ten"  rond de oude l inden zijn voorzien 
van kleurige tuinplanten. Ook bij zijn overbuurman, 
Het Hof van Holland, en bij nog enkele panden verder
op in de Voorstraa t  is dat  het geval. 
Natuurlijk  is er n iets op tegen om op deze manier het 
straatbeeld te verfraa ien en Siemerink heeft gelijk a ls hij 
opmerkt d a t  de gemeente Noord wijk niet zo erg veel 
doet aan het onderhoud van de trottoirs en de pla ntsoe
nen (de perkjes bij d e  invalswegen uitgezonderd!) . 
Toch zou het jammer zijn a ls al het Noordwijkse "straat
onkruid" rigoureus zou worden opgeruimd. Tussen de 
straatstenen bij de buren van Siemeri nk waren op 5 au
gustus a lleen onaanzienlijke kruiden als Grote weeg
bree, Varkensgras, Straatgras, Herderstasje en 
Canadese fijnstraal te v inden, maar ook Wim Siemerink 
behoeft niet zo heel ver te Jopen om een verrassende 
straatflora te kunnen zien. Al d irect aan het begin van 
de Zwanesteeg stonden in  mei prachtige exemplaren 
van de rijkbloeiende Oosterse raket, een zeldzame soort 
die tot nu toe niet eerder in Noord wijk gevonden was. 
Even doorlopend naar de Offemweg word t de aa ndach
tige wandelaar getroffen door een fraa ie vegetatie van 
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Grote weegbree 

zocht op jacht naar de  weerloze jongen. Miljoenen vo
gels hebben op deze manier het leven gelaten voor de  
menselijke consumptie. Ze  waren en zijn vooral in  trek 
op de speciale smaak, d ie lijkt op d ie van schapevlees. 
In een deel van de wereld zijn ze dan ook het meest be
kend onder de naam schapevleesvogels. 

Muurleeuwebek, a fgewisseld met Stinkende gouwe en 
Kompassla. Even de Voorstraat inlopend zou hij voor 
gebouw Sartorius Gele ganzebloem, Heggerank, Kantig 
wilgeroosje en Beklierd wilgeroosje hebben opgemerkt. 

Over enkele jaren wil  onze vereniging een nieuwe Flora 
van Noordwijk ui tgeven. In da t  boekwerkje zal ook een 
hoofdstuk worden opgenomen over de s traatflora in  
Noord wijk en Noordwijkerhout. Met het oog daarop is 
er wat nauwkeuriger gekeken naar a lles wat er tussen 
de straatstenen opschiet. Dat het well icht d it jaar a lle
maal wat uitbund iger is dan in a ndere jaren, komt niet 
zozeer door verminderde activiteiten van gemeentewer
ken a ls wel door de overvloed ige regenval in het voor
jaar en de voorzomer. Het nauwkeuriger bekijken van 
het s traatonkruid heeft zel fs enkele nieuwe soorten 
voor Noordwijk opgeleverd! 

De plantengroei tussen de straatstenen is in het alge
meen een afspiegeling van onze meest a lgemene plan
ten. Deze planten stellen weinig eisen aan h un 
omgeving en houden het ook uit in het straa tmilieu. 
Va ndaar dat veel algemene soorten ook tussen de straat
stenen zijn te vinden, de  een wat meer en de ander wat 
minder. Zo is Varkensgras een zeer algemeen onkruid 
op allerlei gronden. Van zo'n plant is haast vanzelfspre
kend te verwachten dat  het straatmilieu deze soort ook 
wel kansen bied t. Andere a lgemene soorten d ie vaak 
tussen de stenen en de trottoirtegels zijn aan te treffen, 
zijn: Canadese fijnstraal, Herderstasje, Grote weegbree, 
Smalle weegbree, Raket, Perzikkruid, Melganzevoet en 
Klein s treepzaad .  
Behalve de zeer algemene onkruiden treft men tussen 
de straatstenen in Noord wijk nogal eens planten aan 
die kenmerkend zijn voor de  naaste omgeving. Langs 
de Koningin Wilhelminaboulevard is de Blauwe zeedis
tel een opvallende verschijning in de zeereep, vooral in 
de jaren nadat  de zeereep is "afgeschoven". Al jaren ach
tereen is d eze typische kustplant ook te vinden op het 
trottoir  van de Parallelboulevard . Het leuke is d a t  deze 
plant n iet door de aanwonenden a ls Jastig onkruid 
word t verwijderd! In 1991 stond ook een zeedistel op 
het trottoir van de Sint Jeroensweg in Noordwijk-Bin
nen. Gelet op het ontbreken van de typische milieu
eisen d ie deze plant s telt (stuivend zand en enige 
"salt-spray") is het zeer de vraag of de plant daar vol
gend jaar weer zal opslaan. 
Dat er in  het Noordwijkse s traa tmilieu nogal wat 
duinpla nten opd uiken, is na tuurlijk niet zo verwonder
l ijk. Op za nd ige plaa tsen in de  Noordd uinen is vaak het 
Loogkruid te v inden. Deze stekelige plant kiemt vooral 
op pas omgewerkte grond langs paden. In 1 99 1  stond 
het Loogkruid op het trottoir van de Lijnbaanweg. Veel 
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talrijker is de Hertshoornweegbree. Dit plan�e staat 
massaal op de vroegere golfbaan, nu meestal de trim
baan genoemd. Met name in Noord wijk aan Zee komt 
deze plant soms massaal voor in wegbermen (Northgo
dreef, kruising Duinweg) en tussen straatstenen. 
Soms is het niet moeili jk om te zien hoe een bepaalde 
plant tussen de straatstenen is beland . Zo komt  langs 
de sloot van de Offemweg massaal het Koningi nne
kruid voor. Het trottoir langs de Offem weg mag deze 
soort dan ook tot haar straatflora rekenen! Natuurlijk 
bereiken de straatexemplaren hier niet de hoogte en de 
omvang van de planten in  het natuurlijke m i lieu langs 
de slootkant, maar het is wel verbazingwekkend dat 
deze planten toch in bloei komen. 

Komen de meeste s traatplanten veel talrijker buiten het 
s traatmilieu voor, er zi jn ook enkele soorten die in onze 
omgeving eigenli jk alleen tussen de stenen worden aan
getroffen. Het gaat hierbij om soorten d ie juist in een 
stenig milieu goed ged ijen en min of meer als "rotsplan
ten" kunnen worden aangemerkt. Een kenmerk van 
rotsplanten is dat ze met lange wortels tot onder de ste
nen komen, waardoor hun wortelstelsel niet snel zal 
verdrogen, terwijl het bovengronds deel van de plant 
extreme temperaturen moet kunnen verdragen. 
Als eerste soort u i t  deze groep moet de Mu urleeuwe
bek worden genoemd. Deze plant is op verscheidene 
muurtjes in Noordwi jk-Binnen te vinden, maar op het 
trottoir van de Offemweg ged raagt deze soort zich als 
een gewone straatplant. Een heel opval lende straat
plant op honderden plaatsen in Noord wijk aan Zee en 
Noordwijk-Binnen is de Kleine zand kool, ook wel 
Muurzand kool genoemd. Deze soort wordt in de boe
ken als "vrij zeld zaam" betiteld, maar in Noord wijk is er 
v rijwel geen straat waar de he lder gele bloem pjes niet 
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te bewonderen zijn. Dat deze verspreiding heel plaatse
lijk is, blijkt wel u i t  het feit  dat d eze soort zeer weinig in 
Noordwijkerhout en De Zilk gevonden werd. Bij een an
dere soort is dat net andersom. De Steenkruidkers komt 
op veel plaatsen in Noord wijkerhou t  tussen de s traat
stenen voor, met name langs d e  Kerkstraat, maar in 
Noord wijk lukt het nog steeds niet deze plant te v in
den. Daarentegen is h ij al wel aangetroffen langs de 
Leeweg bi j  de gaslocatie en langs de Voorbouterweg in 
Rijnsburg. 
In augustus deed Martien de Graaf een bijzondere 
vondst aan de Zwanesteeg. Tussen de tegels trof hij 
daar d rie exemplaren van de Wilde postelein aan. Deze 
plant d uikt in ons land vooral in warme zomers op en 
heeft dan een zekere voorkeur voor s tenige plaatsen. 
Als laatste groep straatplanten moeten de grassen aan 
bod komen. Een v an de bekendste en algemeens te plan
ten van ons land is ongetwijfeld het Straatgras. Dit gras
je komt uiteraard veel tussen de s traatstenen voor, 
maar is verder ook heel algemeen op allerlei open 

grond. Veel meer gebonden aan het s traatmilieu zijn in  
Noord wijk het  Harig en het  Glad v ingergras. Deze gras
sen kunnen hier en daar zo maar opduiken om het vol
gend jaar weer geheel onvindbaar te zijn. Langs de 
Nieuwe Offemweg kwam vroeger vooral Harig vinger
gras voor, maar tegenwoord ig wordt h ier vooral Glad 
v ingergras gevonden. Buiten het straatmilieu word t Ha
rig v i ngergras ook wel eens op gerooid bollenland aan
getroffen. Het s taat daar dan vaak samen met 
Hanepoot, een gras dat niet vaak tussen straatstenen 
word t gevonden. 

Een nieuwkomer onder de grassen is het Straatl iefde
gras. In de Flora van Heukels u i t  1 970 word t d i t  zeer 
kleine grasje een zeer wei nig voorkomende adventief
soort genoemd. In de nieuwste d ru k  van deze Flora 
wordt al gezegd: "plaatsel i jk algemeen en zich sterk u it
breidend ". Nadat Martien de Graaf d i t  grasje al op veel 
plaatsen in Leiden had gevonden, lukte het eindelijk 
deze soort ook in onze regio vast te s tellen. Het parkeer
terrein van de Machi nefabriek Noord wijkerhout, niet 
zo netjes onderhouden de laatste jaren, bleek in  augus
tus 1 99 1  een rijke groeip laats te zijn. Ook werd d it gras
je in d i t  jaar in De Zilk aangetroffen. Waarom d it kleine 
gewas " l iefdegras" word t genoemd, is mij n iet bekend . 
Wel is zeker dat je een zekere l iefd e  voor grassen moet 
hebben om d i t  Straatl iefdegras van het echte Straatgras 
te ond erscheiden! 

Uit het voorgaande moge blijken dat zelfs een korte 
wandeling door het dorp al een hele lijst met leuke soor
ten kan opleveren. Hoe meer je er naar kijkt, des te 
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meer vragen komen er boven d rijven. Zo komen er bij
voorbeeld twee soorten Knopkruid in ons land voor: Be
haard Knopkruid en Glad Knopkruid. Beide soorten 
worden overal in Noord wijk tussen de straatstenen ge
vonden. Buiten het s traatmili�u, bijvoorbeeld in  moes
tuinen en in ruigten, komt vrijwel uitsluitend het 
Behaard Knopkruid voor. Is d it toeval of heeft het Glad 
Knopkruid inderdaad een meer beperkte verspre iding? 

Natuurlijk zijn er binnen onze vereniging veel leden die 
evenals Wim Siemerink kijken naar al les wat er tussen 
de straatstenen groeit. Ik hoop dat  zij zich wat minder 
zullen ergeren aan al dat groen tussen de s tenen en dat  
zij af  en toe verbaasd zullen stils taan om wat beter te kij
ken naar de enorme variatie die er zelfs tussen de straat
stenen nog mogelijk is . Mochten lezers iets opvallends 
hebben gevonden, dan  zal melding daarvan zeer op 
prijs worden gesteld . 

Oproep vleermuisonderzoek 

Stichting v leermuis-onderzoek (dr. Leo Bels-stichting) 
verzocht ons dit  stukje in de Strandloper op te nemen. 

Onderzoek naar vleermuizen lijkt op het onderzoek dat  
naar vogels gedaan word t: vandaar dat  veel vogelaars 
helpen met het verzamelen van vleermuisgegevens. Vo
gels worden vaak gedetermineerd aan de  hand van de 
zang of d e  roep, zonder dat  er sprake is van een v isuele 
waarneming. Dit geld t ook voor de vleermuizen: als er 
's nachts een vleermuis overvliegt klinken uit  de spea
ker van de vleermuis-detector al lerlei piepjes en ra tel
*s. Iedere soort heeft zo z'n eigen geluid . 
Vleermuizen worden wel eens beschouwd als de  nach
telijke tegenhanger van de vogels. Zij leven overdag in 
holle bomen of gebouwen en vliegen 's nachts u i t  om te 
fourageren. In d e  ochtendschemer vliegen d e  vleermui
zen terug naar hun verblijfplaats en zwermen voor de 

Dierentuin of paradijs 

Willem Baalliergen 

Die vraag s tel je je steeds a ls je voet zet op één van de 
Galapagos eilanden. Vogels en a ndere d ieren, letterlijk 
handtam, geven je een wat onwerkelijk gevoel. Nu heb 
ik met het parad ijs geheel geen erva ring maar de ge
dachte "zo moet het ongeveer geweest zijn"  speelt 
steeds door je hoofd. 
In dierentuinen zijn we wat meer geweest, de  grote aan
tallen d ieren, volled ig met de  mens vertrouwd, doen je 
ook wel aan deze instellingen denken. Een zwitsers 
meisje bij ons op de  boot vroeg, Bil, d i t  is zeker altijd 
een soort jongensdroom van je geweest? En dat was 
ook wel zo. Hoewel we slechts een weck van eiland tot 
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ingang alvorens naar binnen te gaan. De vogels worden 
ondertussen wakker, komen uit hun slaapplaats en 
gaan op zoek naar voedsel. Zo kan een natuurliefheb
ber 24 uur van de dag actief blijven. 
De Leo Bels-stichting is op zoek naar waarnemingen 
van vleermuizen in vogelnestkasten. Het .l.if.fs.t met een 
gedetailleerde omschrijving van soort, aantal, type nest
kast, datum en plaats waar de nestkast hangt: type bos, 
hoogte en kompasrichting. Ook zij n  zij geïnteresseerd 
in het aa nta l nestkasten dat  gecontroleerd word t, in wel
ke periode de controle c.q. schoonmaak plaatsvindt en 
hoeveel jaar de  controles a l  plaatsvinden. Voorbeeld: 3 
rosse vleermuizen op 12-09-1990 in bosuilnestkast Ope
ning op noord-oost en 6 meter hoogte. Bos bestaat  uit 
35 jarige eiken en enkele oudere beuken. Nestkast 
maakt deel uit van serie van 25 s tuks: 20 koolmeeskas
ten, 3 roodstaartkas ten, 1 torenvalkkast en eim bosuil
kast. Controle vind t in het algemeen plaats tussen 
februari en juni .  Schoonmaak in tweede helft septem
ber. Dit is de eerste waarneming sinds d e  kasten zijn op
gehangen in najaar 1987. Voor verdere informatie: 
Jeroen Reinhold, Aa n de Rijn 3, 6701 PB WAGENIN
GEN tel: 08370-24524. 




