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DE "FLORA VAN NOORDWIJK" 
 

Dat na de "Vogels van Noordwijk" nu gewerkt wordt aan de "Flora van Noordwijk"  
is zonder meer een logisch gevolg. De plannen stonden al lang op stapel en 
aangezien nu ook een sponsor gevonden is, die de financiële last voor de ver-
eniging gaat verlichten, staat niets meer in de weg om dit boekje uit te geven.  
Nu is het uitgeven van de flora niet een kwestie van een paar maanden, maar we 
moeten denken in jaren. Het heeft tenslotte ook jaren geduurd om de gegevens  
door onderzoek en inventarisatie voor de "Vogels van Noordwijk" te verzamelen. 

Voor de "Flora van Noordwijk" zijn al heel wat gegevens bekend, er zijn een  
groot aantal terreinen geïnventariseerd, maar er moet nog veel, heel veel werk 
verzet worden voor de flora enige gestalte kan krijgen. 

Om u een inzicht te geven van de onderwerpen waar in de flora aandacht aan  
zal worden besteed, is hier de "inhoud". Uiteraard is dit een voorlopige inhoud  
en voor suggesties, aanvullingen, verbeteringen enz. is natuurlijk een willig oor. 

1. Inleiding 
2. Indeling landschap en plantengroei: 

a) algemeen 
b)  strand 
c)  duinen te verdelen in; 

--zeereep 
--middenduinen 
--binnenduinrand 

d)  landgoederen, te verdelen in; 
--Offem 
--Nieuw-Leeuwenhorst (Zuid-Hollands Landschap) 
--Leeuwenhorst 

e) estuariumgronden + eventuele resten brakwatervegetatie 
f) weilanden en slootjes 
g) bermen met eventueel slootjes 
h) veenvorming achter Leeweg 
i) ruderale terreinen (afbraakterreinen, bouwterreinen) 
j)  plantengroei dorp (bermen, boomgaten, straatstenen e.d.) 
k)  adventieven 
l) beschermde planten 

3.  Kruidenteelt in Noordwijk, te verdelen in; 
--geschiedenis 
--overzicht van kruiden die er gekweekt werden 
--wat er nu nog over is en wat er gekweekt wordt 

4. Plantengemeenschappen in Noordwijk 
5. Verspreidingskaartjes 
6. kwaliteitskaart van de gemeente Noordwijk  
7. Noordwijkse volksnamen 
8. Lijst van planten met hun vindplaats 
9. Lijst van verdwenen planten 

Uit deze inhoud blijkt wel, dat voor ieder die iets van planten weet, wel wat  
te doen valt. Schrijvers onder ons kunnen misschien een stuk tekst voor zijn of 
haar rekening nemen. 
Ook voor inventarisatiewerk zijn (veel) mensen nodig, maar ook losse waarne- 
mingen zijn van harte welkom. Veel mensen inzetten betekent alleen maar dat  
de flora eerder kan verschijnen. 

Te zijner tijd zullen de fotografen en tekenaars gevraagd worden materiaal 
beschikbaar te stellen of er kan gevraagd worden bepaalde foto's of tekeningen  
te maken. Bij de "Vogels van Noordwijk" waren in de eindfase zeer veel leden  
bij betrokken en dat moet toch ook voor de "Flora van Noordwijk" mogelijk zijn. 

Voor werkzaamheden aan de FLORA VAN NOORDWIJK kunt u zich opgeven bij 
E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
NOORDWIJK 01719-14268 

 
 
 




