
In de lijst die hieronder volgt, staan ook enkele typische 
zoetwaterplanten: Gele lis, Wolfspoot en Blauw glid
kruid. Deze soorten stonden in diepe spleten waar in 
het natte vootjaar blijkbaar veel zoet water was blijven 
staan. De Gele lis kwam overigens niet hoger dan 5 cm! 
Verder staan er nogal wat planten uit de zeeduinen zo-

als Blauwe zeedistel en Zeeraket. Een aanzienlijk deel 
van de lijst wordt gevuld door soorten die zich vooral 
vestigen in rommelige hoekjes, op bouwterreinen en an
dere zogenaamde ruderale terreinen. Hierbij kan ge
dacht worden aan soorten als Varkensgras, 
Melganzevoet en Perzikkruid. 

De lijst van 14 september 1991: 

Zandkool - Zeeraket- Zeekool - Radijs - Zeepostelein 
Loogkruid- Varkensgras - Krulzuring-Waterzuring 
Perzikkruid- Strandbiet - Melganzevoet- Spiesbladmel
de - Uitstaande melde - Kustmelde (?) -Hertshoorn
weegbree - Grote weegbree - Smalle weegbree- Blauwe 
zeedistel - Zeevenkel - Zeewinde- Akkerwinde- Muur
peper -Wolfspoot - Blauw glidkruid-Klein kaasjes
kruid- Gele hoornpapaver - Gewone reigersbek-Witte 
klaver - Rimpelroos - Gewone melkdistel - Zeemelkdis
tel -Canadese fijnstraal -Klein kruiskruid - Reukeloze 
kamille - Paardebloem -Klein hoefblad - Duinaveruit 
Tandzaad spec. - Zeebies - Zandzegge - Straatgras - Ge
wone helm - Rood zwenkgras- Biestarwegras - Kweek 
Gele lis. 
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Op dinsdag 15 oktober is de N J N  afdeling Noordwijk 
officieel opgericht. De NJ N is een vereniging voor jon
geren tussen de 12 en 23 jaar die bijna elk weekend op 
excursie gaan en dan een hoop lol maken en van de na
tuur genieten. 
Deze excursies staan in ons afdelingsblad "De Bruin
vis". 's Zomers worden er ook kampen door heel Neder
land georganiseerd. 

Wat doe je zo al op excursie? 
Als eerste gaan we dus van de natuur genieten en als 
tweede hebben we dus gewoon een hoop lol. In het na
jaar staan we vaak veel te vroeg op om al kou-kleu
mend te kijken hoe," veel slimmere" vogels naar het 
warme zuiden vliegen (of te wel zeetrek tellen). 
Ook fietsen we vrij vaak naar de Amsterdamse Water-

leidingduinen om daar de boel onveilig te maken (vo
gels kijken dus). 
Maar het belangrijkste wat we doen is toch wel een 
W A R ME CH OC drinken in een lekker warm café, waar
na we moe maar voldaan weer huiswaarts keren. 

De N J N  besteedt niet alleen aandacht aan vogels maar 
ook aan insekten, zoogdieren, reptielen, amfibieën en 
planten. 
's Zomers gaan we bijvoorbeeld 's nachts vleermuizen 
kijken. Ook pluizen we met onze neljes kleine slooljes 
uit op zoek naar "waterbeesljes" en we vangen zweef
vliegen om die te determineren en we helpen ook met 
padden over zetten. Kortom een heel gezellige club. 

Wil je meer informatie of wil je 3 maanden gratis proef
lid worden bel dan Robert Sluys, Bremkant 38, 01719-
10945. 
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