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DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN ROND HET "GOLFBADTERREIN"
Hoewel het golfbadterrein bij de meeste natuurminnaars in Noordwijk al een
klein beetje een begrip aan het worden is, verdient het misschien toch wel
aanbeveling eerst een kleine toelichting op dit gebied te geven.
Een paar jaar geleden besloot de Gemeenteraad, na het gereedkomen van het
huidige "Bollenbad" aan de Nieuwe Zeeweg, het oude golfbad, gelegen in de
zeereep direct ten noorden van Noordwijk aan Zee, buiten gebruik te nemen en
af te breken. Van de zijde van onze vereniging werd er echter op aangedrongen
het bad heel te laten en het zodanig met zand te bedekken, dat er een, weliswaar
wat kunstmatige, vochtige duinvallei zou kunnen ontstaan. Dit voorstel werd
aanvaard en later ook zo uitgevoerd. Sindsdien zijn er verschillende leden
van onze vereniging regelmatig bezig geweest het terrein een wat meer natuurlijk karakter te geven en de grote massa’s puin te verwijderen, die er sedert
de oorlogstijd, toen het golfbad werd aangelegd, terecht waren gekomen.
Aan de hand van reacties van verschillende mensen is het ons duidelijk geworden,
dat lang nog niet iedereen het doel en de bestemming van dit terrein kent.
Zo dachten er sommigen, dat er een duinplas zou ontstaan, die ondermeer een
opvang zou betekenen voor diverse watervogels. Tot haar teleurstelling heeft
deze categorie personen 's zomers moeten ervaren, dat het terrein geheel droog
staat, Het leek alsof het experiment dus was mislukt.
Voor ons is het echter van belang, dat de waterspiegel 's winters voor een
deel iets boven het maaiveld uitsteekt, maar in de loop van het voorjaar weer
iets onder het maaiveld zakt. Dan is er een zo groot mogelijke kans op het
herwinnen van een stukje vochtige duinvegetatie. Wie het terrein een klein
beetje in de gaten heeft gehouden, heeft kunnen vaststellen, dat het terrein
in dit opzicht geheel aan onze verwachtingen heeft voldaan. Zelfs in de hete
droge zomer van 1976 was op sommige plaatsen de bodem nog behoorlijk nat,
hoewel een eerste aanblik vanaf de toppen der omliggende duinen dit niet direkt
deed vermoeden.
Weer anderen hadden het vermoeden, dat aanstonds zou worden begonnen met het
aanplanten van allerlei struiken en planten. De thans nog betrekkelijk kale
aanblik van dit terrein betekent dan ook voor deze categorie wederom een
teleurstelling. Nu wordt het golfbadterrein allerminst een parkachtig gebeuren,
daar de vegetatie zich geheel vanzelf zal moeten ontwikkelen. Dit zal de nodige
tijd vergen. Wel is er hier en daar wat vlier en kruipwilg aangeplant om het
instuiven van het laag gelegen duinvalleitje zoveel mogelijk te verhinderen,
maar verder wordt het terrein zoveel mogelijk aan zijn lot overgelaten.
Tot zover de inleiding over dit gebied. Wat de werkzaamheden betreft zijn er
ook het afgelopen jaar weer verschillende leden van onze vereniging druk
doende geweest met het plegen van allerlei onderhoudswerkzaamheden. In tegenstelling tot het jaar daarvoor was het in 1977 wat vochtiger en dit uitte zich
onmiddellijk in een weelderiger plantengroei. In het aantal soorten kwam evenwel weinig verandering, zodat nu niet, zoals de twee voorafgaande jaren wel is
gebeurd, een uitgebreide lijst wordt opgegeven van alles wat daar heeft gegroeid.
Degenen, die toch graag willen weten, wat er zoal op dit gebied te vinden is,
behoeven daarvoor slechts de jaarverslagen van de voorafgaande jaren op te
slaan.
Naast een opkomende flora, kenmerkend voor de vanouds bekende rijke vochtige
duinvalleien, komen er nog veel planten voor, die de oude bestemming van dit
terrein min of meer verraden. Door het vele publiek, dat voorheen het vroegere
zwembad bezocht, en door het afvoeren van het oude zwemwater is de bodem nog
rijk aan allerlei voedingsstoffen, die van nature niet of niet zo sterk in de
duinen thuishoren. Verder is er nog niet zo lang geleden een opslag van slib
geweest afkomstig uit de Weteringkade.
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Tenslotte is er de laatste jaren nogal wat tuinvuil door bewoners van omliggende
villa’s gestort. Deze gebeurtenissen komen direkt tot uitdrukking in de aard
van de plantengroei, die nog sterk het karakter heeft van een storingsvegetatie.
Zo was er het afgelopen jaar nog een sterke opslag van de Akkerdistel, RidderZuring, Grote en Kleine Brandnetel, Grote Lisdodde enz. duiden verder op een
sterk verstoorde bodemstructuur. Niettemin begint hier en daar de oude duinflora zijn oude terrein te herwinnen, maar voordat er sprake zal zijn van een
ideale vochtige duinvegetatie zullen er eerst nog de nodige jaren overheen
moeten gaan. Om dit proces wat te versnellen zijn verschillende leden van de
vereniging op zaterdagen bezig geweest de overtollige begroeiing te verwijderen,
voornamelijk door het maaien van het gras en het uittrekken van de Akkerdistels.
Dit overtollige materiaal kon direkt dank zij de hulp van het Staatsbosbeheer
worden afgevoerd.
In het begin van dit jaar, voordat de plantengroei goed op gang zal komen, zal
wederom een grote "schoonmaak" in dit gebied worden gehouden. Gedurende de
zomer zal verder het gewone onderhoud plaatsvinden zoals het uitdunnen of zelfs
verwijderen van de reeds genoemde "ruigteplanten". Ieder seizoen heeft tot op
heden verrassende ontwikkelingen getoond en wij hopen, dat het komende seizoen
ons daarin niet zal teleurstellen.
C.M.J.Verweij
H.Verkade
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WEEKEND TERSCHELLING
Voor het eerst maakte ik deel uit van een weekend-excursie naar Terschelling.
Het was in één woord een belevenis. We hadden alles mee (behalve laarzen), het
weer was prachtig en kon niet mooier.
De wandeling over de wadden was heerlijk. De vogels die we met en zonder kijker
waarnamen, schitterden in de zon tegen een blauwe lucht.
We moesten vaak modderige kreken oversteken. Ik weet nu in leder geval dit:
geef nooit iemand een hand die gaat springen, want dan stink je er letterlijk
en figuurlijk in. Je kunt veel beter gebruik maken van sterke manneruggen.
Het was een zware tocht, maar toch ook weer heerlijk ontspannend. De kleuren
van de schorren waren fantastisch het blauw van de zeeasters de rode tinten
van het schorrekruid, het lila van de lamsoor, de pollen zeekraal in verschillende tinten groen, de gele grassen en dat alles in een zonnetje, waarmee
we dit seizoen niet al te veel verwend waren.
‘s Zondags op gehuurde fietsen van een prima kwaliteit naar de Boschplaat.
Rijden over een karrespoor, geen auto’s die langs raasden, alleen zon, een
prachtige lucht, vogels, krekels, bloemen en dan een eindeloos wit en schoon
strand met een zee vol witte schuimkoppen. Wij picknickten tussen de helm
en het leek wel of we niet twee dagen, maar minstens een week van al dit moois
genoten hadden.
We waren flink moe maar de bedden waren goed, evenals het lekkere wijntje van
het land. De goede zorgen, een heerlijk etentje en niet te vergeten de uitstekende stemming en de prima organisatie, hebben dit weekend werkelijk onvergetelijk gemaakt.
Greetje Schrama-v.d.Berg
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