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Zeehond 

Op 11 december werd een Grijze zeehond op het strand ten noorden  
van de vuurtoren aangetroffen. De zeehond werd in het asiel  
ondergebracht, doch zijn verblijf was van korte duur. De zeehond  
werd naar het vliegveld Valkenburg gebracht en vandaar met  
een speciaal vliegtuig naar Pieterburen overgevlogen. 
Onze voorzitter heeft kort daarna bij Lenie 't Hart geïnformeerd  
hoe het met de zeehond ging. Hij kreeg te horen, dat het dier  
het goed maakte en dat de kans op volledig herstel erg groot  
was. 
 
Nieuwe voerders 

Het groepje van jeugdige voerders groeit gestaag. Zonder meer  
kan worden gezegd dat zij hun werk uitstekend doen en steeds  
zelfstandiger bepaalde taken op zich gaan nemen. 
Hartelijk dank Leon, Leny, Roy, Gerda, Ab, Dimitri, Arnoud, Ineke, Ester,  
John, Fred, Peter, Daphne, Sione. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben.  
Jullie zijn een tof stel. 
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PLANTENVONDSTEN IN 1982 
Zoals al eerder in de Strandloper is aangehaald is de FLORA VAN  
NOORDWIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de  
plantengroei in en rondom Noordwijk. De vegetatie verandert  
steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen zeldzaam zijn en  
plotseling algemeen voorkomen. Er zijn ook soorten die af en toe  
eens op het grondgebied worden gevonden. Dit betreffen dan 
vooral soorten die hier niet thuis horen, maar b.v. door de aanleg  
van een weg of door het bouwrijp maken van terreinen met materialen  
e.d. worden aangevoerd. Ook zijn er soorten die gewoon over het  
hoofd worden gezien. 
Ieder jaar wordt er daarom in De Strandloper een lijst met aan- 
vullingen gepubliceerd van soorten die nieuw zijn voor het  
grondgebied of waarvan andere vindplaatsen bekend zijn geworden. 

De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK. 

Datura stramonium - Doornappel. 
Het was een goed jaar voor de Doornappel. Door het gehele dorp 
heen was deze soort te vinden zoals Nieuwe Zeeweg, Schiestraat, 
Van Berckelweg, Duinweg, Trimbaan, Westeinde. 
Een bijzonder groot exemplaar groeide in het gemeentelijk plantsoen 
aan de Clusiusweg. De heer Kooimans maakte mij hier op attent. 
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Mumulus guttanus - Gele maskerbloem 
Deze vondst kreeg ik door van de Hr.Koppenaal. De plant is spontaan 
opgekomen in een tuintje in de Symon Meeszetraat. De plant kwam  
nergens in de buurt verder voor. 
 
Heracleum mantegazzianum - Grote bereklauw. 
Groeide aan de zuidzijde van de dam in het Van Limburg Stirumkanaal.  
Tijdens maaien van de berm is de plant verdwenen. 
 
Thalictrum flavum - Poelruit 
Deze vondst kreeg ik door van Peter v.d.Berg. Door zijn exacte, 
schriftelijke plaatsbepaling was de vindplaats goed terug te vinden. 
Hij dacht in eerste instantie aan Thalictrum minus. Ik was dezelfde  
mening toegedaan. De vorm week af, van de T.flavum en gezien de 
standplaats n.l. het zuidelijk duingebied van de AW-duinen 
te midden van Duindoorn en Duinriet werd niet gedacht met T.flavum 
te doen te hebben. Thalictrum flavum is een soort van rietkragen 
in moerasgebieden. Ik kende de Poelruit erg goed van de Nieuwkoopse 
Plassen. Aangezien T.minus (Kleine ruit) 3 ondersoorten kent, 
die moeilijk uit elkaar zijn te houden, heb ik een plant voor 
de juiste determinatie opgestuurd naar het Rijksherbarium. 
Ook hier had men moeite met de plant. 
De heer Holverda deelde mij op 30 september 1982 het Volgende mede: 
"De Thalictrum veroorzaakte nog het meeste oponthoud, want de vorm 
 der blaadjes, de solitaire vruchtjes en de wijde pluim kon ik 
 moeilijk in een keer plaatsen. De vorm van de blaadjes doet mij 
 meer aan T.flavum denken. Ik heb daarop gedetermineerd met 
 Flora Europaea en kwam daarbij voor twee keuzes: of T.flavum of 
 T.exaltatum. Welnu bij vergelijken in de collectie bleek dat 
 de laatstgenoemde om nomenclatorische redenen nog binnen T.flavum 
 zat. Dit noopte me tot het doorkruisen van enkele dozen materiaal. 
 Kort samengevat: Thalictrum flavum lijkt me het meest aannemelijk 
 maar ik blijf met de m.i. veel te wijde pluim zitten". 
Hieruit blijkt wel, dat bij twijfel men de plant beter naar het 
Rijksherbarium kan sturen, hoewel men daar soms ook een slag om 
de arm houdt bij het determineren. 
 
Verbascum phlomoides - Keizerskaars 
In De Strandloper van september 1982 (14e jaargang nr.3) werd  
melding gemaakt van een aantal bijzondere planten op een braakliggend  
terreintje langs de Schiestraat. Op dit terreintje kwam ook een  
Verbascumsoort voor. In eerste instantie dacht ik aan Verbascum  
phlomoides, maar determineren van Verbascum is een moeilijke zaak.  
Aangezien er tientallen Planten stonden heb ik wat materiaal  
verzameld en opgestuurd naar het Rijksherbarium. Zeker van mijn 
determinatie waren ze niet, maar ze wilde graag wat meer materiaal  
hebben, liefst een complete plant. Het seizoen was echter al ver  
gevorderd en op het terreintje heb ik de beste uitgezocht die ik  
kon vinden. Het materiaal was kennelijk toch niet zo best geweest,  
want het Rijksherbarium hield het voorlopig op Verbascum Thapsus  
(Koningskaars). Dat was het beslist niet. Koningskaars is een  
algemeen voorkomende duinplant en de gevonden Verbascum langs de  
Schiestraat week daarvan teveel af. Voorlopig houd ik het op een  
stapje hoger n.l. Keizerskaars. Natuurlijk is het heel goed mogelijk  
dat het een ondersoort van de Koningskaars is of een bastaard.  
U moet niet vergeten dat op de plaats waar de Verbascum gevonden 
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is rond 1920 kruidentuinen waren gevestigd. Omstreeks 1925 is de grond daar  
bebouwd met kassen en schuren. In 1982 is een gedeelte van dit oude complex 
gesloopt. Dat betekent dat het zaad van o.a. deze Verbascum soort gedurende  
60 jaar zijn kiemkracht in de grond heeft bewaard! 
Dit jaar zal een nieuwe plant aan het Rijksherbarium worden gezonden om  
achter de juiste naam te komen. 
 
Galega officinalis - Galega 
Op eerder genoemd terrein aan de Schiestraat enkele force exemplaren  
gevonden o.a. door J.v.Dijk. 
 
Trigonella caerula - Zevengetijdenklaver  
Op het terrein aan de Schiestraat (een druk bezocht terrein!) werden  
enkele exemplaren van dit aardige lichtblauwe klavertje gevonden, J.v.Dijk. 
 
Hyoscyamus niger - Bilzenkruid 
Veel exemplaren aan het terrein aan de Schiestraat. Zie voor deze en de twee  
vorige soorten de mededeling in Strandloper van september 1982 (14e jrg,  
nr,3). 
 
Lathyrus latifolius - Breedbladige lathyrus 
Ruigenhoek, enkele exemplaren klimmend in het gaas. Vinder P.Schmal. 
 
Reseda odorata - Tuinreseda 
Tussen de ESTEC en Katwijk in de wegberm. Vinder J.v.Dijk. 
 
Centaurium littorale - Strandduizendguldenkruid 
Op de reeds bekende vindplaats op de trimbaan, stonden in 1982 honderden  
planten te bloeien. 
 
Allium oleraceum - Moeslook 
Zuidduinen 10 forse bloeiende exemplaren (J.v.Dijk) en enkele achter een  
muurtje aan de Bosweg (E.Aartse), 
 
Calamagrostis canescens - Hennegras 
Door J.v.Dijk opgegeven voor de Ruigenhoek. 
 
Digitaria sanguinalis - Harig vingergras 
Een grote pol in de groenstrook tussen het fietspad en de Northgodreef  
nabij de Trimbaan. Vinder J.v.Dijk. 
 
Verbascum pulverulentum  
Deze Verbascumsoort kent geen Nederlandse naam. Deze plant werd gevonden in  
de A.W.-duinen op een oude fazantenvoerplaats nabij de Langevelderslag.  
Aangezien de plant nog wat meer berijpt was dan de Melige toorts, heb ik wat 
materiaal opgestuurd naar het Rijksherbarium. In de zelfde brief als eerder 
aangehaald, deelde de heer Holverda van het Rijksherbarium mede, dat hij ook  
met deze Verbascumsoort wel even zoet is geweest doch dat de uitslag een 
bevredigende determinatie opleverde, n.l. Verbascum pulverulentum. 
 
In 1982 niet zoveel nieuwe soorten als in 1981, doch daartegenover stond,  
dat de determinatie van een aantal soorten wel voor de nodige problemen heeft 
gezorgd. 
 
Ik dank allen die mij aan nieuwe vindplaatsen of aan nieuwe soorten hebben  
geholpen en ik houd mij ook dit jaar weer graag aanbevolen voor nieuwe vind-  
plaatsen en/of nieuwe soorten.  
 

E.Aartse,J.Kolegraafstr.6 
    Noordwijk,tel.01719-14263 

 
 

 
 




