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Van de redactie.....  
 
Voor u ligt al weer de derde strandloper van deze jaargang. Als hij bij u in de 
bus rolt, vallen misschien al wel de eerste blaadjes.... 
 
Het volgende nummer van de Strandloper (het vierde nummer) zal een speciaal  
nummer zijn, dat geheel gevuld zal worden met artikelen over orchideeën in onze 
streken, vroeger en nu. Het belooft een gevarieerd nummer te worden, de diverse 
auteurs zijn al druk aan de slag (?). 
 
Het eerste nummer van het volgende jaar (1983) zal weer het gebruikelijke  
verslagen-nummer zijn, waarin we alle gemaakte verslagen over 1982 hopen te 
bundelen. 
We willen de verslagenmakers vragen tijdig aan hun verslag te beginnen, zodat  
de copy uiterlijk op 10 januari binnen is. 
Het uittypen van dit nummer is zeer tijdrovend, en anders kan het 1e nummer  
van het volgende jaar niet tijdig verschijnen. 
We vragen daarom dringend uw medewerking! 
Bij voorbaat dank! 
 

Coby 
 

                       -------------- 
 

EEN OPMERKELIJKE VINDPLAATS VAN HET BILZEKRUID TE NOORDWIJK 
 
Aan het Schie te Noordwijk was tot voor kort 
gevestigd het bloembollenbedrijf S.A. Van. 
Konijnenburg B.V. oftewel "De Verenigde Cul-
turen. Na de sloop van een deel van de ou- 
de schuren verschenen er dit voorjaar wel 
tientallen forse planten van het bilzekruid 
(hyoscyamus niger). Gemiddeld waren deze 
planten ongeveer 75 cm. hoog. 
Ik vroeg mij af, waar al deze planten zo plot- 
seling vandaan kwamen. Een verklaring zou  
kunnen zijn, dat tot aan het einde van de vo-
rige eeuw ondermeer op deze plaats verschil- 
lende soorten kruiden werden gekweekt, waaron- 

 
der ook het bilzekruid. Bij navraag vertelde men op het Rijksherba- 
rium te Leiden, dat de zaden van deze planten inderdaad bijzonder  
lang houdbaar zijn, zodat het niet uitgesloten is, dat dit bilzekruid  
een restant is van de eertijds zo beroemde kruidentuinen. 
 
C.M.J. Verweij 
 
Naschrift: Naar aanleiding van bovenstaand stukje ging mijn familie ook nog  
eens op het genoemde terrein kijken. Naast het Bilzekruid vonden we ook nog  
een geweldige Doornappel (Datura sramonium) en een aantal forse planten  
Galega officinalis. Dit is een plant die behoort tot de vlinderbloemigen;  
de soort is nieuw voor de Flora van Noordwijk. De Latijnse naam geeft aan dat het 
hier gaat om een geneeskrachtig kruid; zou het hier vroeger ook gekweekt  
zijn. 
Cees zoekt het nog op! 
 

Coby van Dijk 
 

                       -------------- 
 




