
niet s teeds noodzakelijk zijn, dat  beide organisa ties te
gelijk aanwezig moeten zijn. Wel d ient een zekere a f
stemming op e1kaar plaats te v inden. 
Tot slot zijn nog enkele hu ishoudeli jke punten d oorge
sproken, gelet op het fei t  dat Kri tisch Noord wijk-Mi
lieugroep Noordwijk regelmatig van het Jan Verwey 
Natuurcentrum gebruikt maakt. 

Lezing van DickJonkers over zwaluwen 
en gierzwaluwen 

Na de rondvraag en een korte pauze verleent de voor
zitter het woord aan Dick Jonkers. Allereerst zet hi j  
u iteen, hoe hij ertoe gekomen is om zich zo bijzonder in 

de zwaluwen en gierzwaluwen te verdiepen. Op basis 
van d e  onderzoekingen d ie hi j  heeft verricht, heeft hij 
zeer veel kunnen achterhalen betreffende factoren t.a .v.  
voorui t- en/ of achteru i tgang. Verder is hij  een warm 
pleitbezorger voor het aa nbrengen van geschikte nest
gelegenheid. Zi jn betoog word t nog een bijzonder on
dersteu nd d oor de prachtige opna men, d ie bij het 
publiek veel bewondering oogsten 
Na a floop van zijn lezing beantwoordt d e  spreker nog 
enkele vragen vanu it het publ iek. Hierna dankt de 
voorzitter Dick Jonkers voor zijn boeiend verhaal  en 
hoopt, dat  h i j  hem nog eens i n  d e  toekomst mag u i tno
digen. 

Twee leuke vondsten 
Kees V envt:ij 
In het begin van augustus wandelde ik langs het stra nd 
vanaf Noord wijk i n  de richting van Ka twijk. Plotsel i ng 
zag ik aan d e  waterlijn een vis l iggen, d ie  opviel door 
z

_
ijn zeer lange en d unne li jf, e�.n soort ste_vige d l!nne 

nem. Opvallend was verder ZIJn lange tUitvormige bek. 

Grote zeen��ld 

Daar de v is dood was, kon ik hem rustig mee naar huis 
nemen. Daar  raad pleegde ik het ha ndboek "De Vissen 
van Nederland ", u i tgegeven door de KNNV in 1988. 
Het bleek te gaan om de Grote zeenaald, d ie  graag in 
za nd- en modderbodems voor onze kust leeft. 
Zijn voedsel bestaa t voora l u i t  kle ine kreeftachtigen en 
v islarven. Bij deze vissoort dragen de manne�es de ei
eren en larven in een broedbuid el, gevormd door twee 
brede huidplooien van de buikwand . Overigens.is het 
op het ogenblik zeker de moeite waard het strand tus
sen Noordwijk en Katwijk te bezoeken. Ha lverwt0_ · •  
het strand over een breed te van meer dan 40 meter ge
heel begroeid met voornameli jk Zeeraket, B iestarwe
gras en Zandhaver. Daartussen zijn op het strand nog 
het Loogkruid en de Zeepostelein te vinden. Door de 
vele regen van de laa tste ti jd bleven de badgasten weg 
en konden de pla nten zich op d i t  strand ongestoord 
ontwikkelen. Hier en daar zijn onder i nvloed van de 
wind zelfs kleine d u intjes onts taa n.  Kortom er l igt hier 
een stuk s trand, zoals  dit  e igenlijk hoort te zijn en dat 
helaas nog maar a l leen op enkele plaa tsen op de Wad
deneila nden te zien is 
Een tweede aard ige vondst was een forse plant, d ie ik 
med io jul i  aantrof langs het fietspad tussen de Nora
weg en de Langevelderslag. De bewuste plant was bi j
na een meter hoog. Verder viel  h i j  op door zijn grote 
ficus-achtige bladeren en zijn bolvormige bloemscher 

men met crème-achtige bloemen. De flora bood mij i n  
eerste i ns tantie geen enkel aa nknopingspunt, totdat mij 
te binnen schoot, dat  ik weleens eerder een soortgelijke 
plant  heb gezien, d ie er verdacht veel op leek. Het ging 
hier om de Calotrop is procera, d ie  ik e nkele jaren gele
den aantrof in Noord -Kenya nabij de grens met Oegan
da, in een vlak savannenlandschap tussen enkele 
termietenheuvels. 

Deze Calotropis behoort tot d e  famil ie der Asclepiade
ceae oftewel d e Zijdeplantachtigen. Deze familie omvat 
circa 100 soorten d ie bijna alle voorkomen in de 
(sub)tropische gebieden van Amerika en Afrika. 
Voor zover ik heb kunnen nagaa n  gaat het h ier waar
schijnlijk om d e  Aselep ia syriaca, d ie oorspronkelijk u i t  
Noord-Amerika s tamt. V ia  het Midden-Oosten is deze 
plant  ook in Midden- en Zuid-Europa terechtgekomen. 
Linnaeus kende deze plant alleen uit het Midden-Oos
ten; vandaar dat  hij hem de tweede naam "Syriaca" 
meegaf. Va n de lange zijdeachtige haren op de vruch
ten is ook wel geprobeerd textielprodokten te maken, 
zonder aanvaardbaar resu l taat evenwel. 

Bloem en bloeiwijze v�n Je zijd epl a n tachtigen 

Nogmaals, helemaal zeker van mijn zaa k  ben ik nog 
niet. Misschien kan i emand a nders mij nog verder op 
weg helpen? Het is voor mij nog een raadsel hoe deze 
plant hier i n  d e  d u inen terecht is gekomen.  
Nog even ter mogelijke oriën tatie ;  onze kamerplanten 
de Hoya en de Stefanotus behoren eveneens tot deze fa
milie. 
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