
- 26 – 
 
In een normaal voorjaar bloeien de Meidoorns omstreeks half  
mei, in de bloeitijd kan het duin 10 -14 dagen wit gekeurd 
zien door de bloeiende Meidoorns. In 1985 echter niet. De indruk 
bestond dat de Meidoorns nauwelijks gebloeid hebben. Zo kort was  
de bloeitijd. 
 
Vlier (Sambucus nigra) 
In een normaal voorjaar gaat de bloei van de Meidoorn ongemerkt  
over in de bloei van de Vlier. De koude maand juni heeft de  
bloei echter vertraagd. In tegenstelling tot de bloei van de  
Meidoorn leek aan de bloei van de Vlier geen einde te komen.  
Eind juni stonden nog zeer veel Vlieren in volle bloei. 
 
 

Ees Aartse 
 

-------------- 
 
GROENNOTA, 
het ontstaan en de betekenis. 
 
Het "groen" te Noordwijk, gaat gelukkig velen ter harte. Dit blijkt o.m. 
uit de vele vragen hierover tijdens ledenvergaderingen en excursies,  
die onze vereniging regelmatig organiseert. Niet alleen binnen onze ver- 
eniging, maar ook daarbuiten is een toenemende belangstelling voor het  
"groen" vast te stellen. Met name binnen de Vereniging Kritisch Noord- 
wijk werd bijna drie jaar geleden het plan opgevat het Noordwijkse  
groen aan een inventarisatie te onderwerpen en te bezien of hierin ver- 
anderingen of aanvullingen zouden kunnen worden aangebracht, die op het  
publiek aangenaam zouden kunnen overkomen. Hiermee zou tevens kunnen wor- 
den bereikt, dat de Noordwijkse bevolking zich wat sterker betrokken  
zou kunnen voelen bij "ons groen". Een andere aanleiding hiertoe werd gevormd  
door het stimuleringsbeleid van de Provincie Zuid-Holland op dit gebied.  
Vooral de laatste jaren heeft de Provincie zich bereid getoond, werkgroepen  
die zich met versterking en verbetering van "stedelijk groen" bezig houden,  
niet alleen in inhoudelijk opzicht, maar ook in het financiële vlak te  
ondersteunen. In antwoord op het verzoek van de Vereniging Kritisch Noordwijk  
tot ondersteuning van een Noordwijks project, werd een subsidie toegekend  
van ruim f 3.000,--. 
 
Na het leggen van deze pracische basis werd kontakt gezocht met onze  
vereniging. Dit had tot gevolg dat enkele leden van onze vereniging be-  
reid waren tezamen met enkele leden van Kritisch Noordwijk een werk- 
groep te vormen, die als taak zou krijgen het inventariseren van het be- 
staande groen (bomen, boomgroepen, plantsoenen, hagen e.d.) in Noordwijk.  
Op basis van deze inventarisatie en in te winnen adviezen zou getracht  
worden om te komen tot een aantal aanbevelingen en voorstellen tot kon- 
krete projecten. Deze aanbevelingen en projecten zouden vervolgens weer in  
de vorm van een rapport aan de gemeente Noordwijk worden aangeboden.  
Juist de gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de aanleg en het  
onderhoud van het openbare groen in de gemeente en als zodanig is zij  
bij uitstek in staat op dit terrein nieuw initiatieven te ontwikkelen. 
 
De aldus gevormde werkgroep (in de wandelgangen Groengroep geheten)  
toog enthousiast aan het werk en gedurende ongeveer anderhalf jaar werd  
het dorp Noordwijk nauwgezet op het aanwezige groen geïnventariseerd 
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aan de hand van een bepaalde rubricering. Tevens werd daarbij aangegeven 
waar mogelijkheden tot aanvulling of zelfs verbetering aanwezig zijn. 
Het zou in dit verband te ver voeren, al de aspecten te noemen, die bij 
het opstellen van de "Groennota" aan de orde zijn gekomen. Enkele, die 
het meest in de nota naar voren komen, moeten wel genoemd worden. Het zijn 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen, educatie en voorlichting op het gebied 
van aanleg en beheer van het groen, wetten en regelingen op het gebied van 
natuur en landschap en het beheer van wegbermen. 
 
Op donderdag 27 juni j.l. was het dan zover. In het Natuurcentrum "Jan  
Verwey" kon door de genoemde werkgroep de gereedgekomen "Groennota" aan  
het gemeentebestuur worden aangeboden. 
Het geheel werd omlijst door enkele sprekers, zoals de heer Janssen, hoofd  
van de Plantsoenendienst te Leiderdorp. Hij liet op een zeer onderhoudende  
wijze zijn licht schijnen over de verschillende manieren, waarop men het  
"groen" in de gemeente kan aanleggen en onderhouden. Deze bijzondere bij- 
eenkomst werd zeer goed bezocht door verschillende vertegenwoordigers  
van het bestuur en apparaat van de gemeente Noordwijk en door tal van le- 
den van onze vereniging en die van Kritisch Noordwijk. 
 
In de Groennota staan verschillende aanbevelingen en projecten genoemd,  
die volgens de werkgroep voor realisering in aanmerking kunnen komen en  
in sommige gevallen moeten komen. Binnenkort vindt hierover het eerste  
overleg met het gemeentebestuur plaats. 
 
Wij kunnen ons voorstellen, dat u na lezing van dit artikel graag eens zelf  
kennis wilt nemen van de bewuste Groennota. Deze nota is te koop in het 
Natuurcentrum voor slechts f 5,-- per stuk. 
Voor suggesties uwerzijds in aansluiting op de inhoud van de Groennota  
houden wij ons uiteraard zeer aanbevolen. 
 
 

De Werkgroep Groennota  
p/a Garenhof 4  
Noordwijk 
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DE RODE LIJST VAN AMFIBIEEN EN REPTIELEN 
 
1.Zeer ernstig bedreigd: 
  Geelbuikpad, Boomkikker, Muurhagedis. 
2.Ernstig bedreigd: 
  Vuursalamander, Kamsalamander, Vroedmeesterpad, Heikikker, Hazelworm, 
  Zandhagedis, Gladde slang. 
3.Bedreigd: 
  Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Levendbarende hagedis, Ring-  
  slang, Adder. 
4.Mogelijk bedreigd: 
  Knoflookpad, Poelkikker, 
5.Niet bedreigd: 
  Kleine watersalamander, Gewone pad, Rugstreeppad, Meerkikker, Middelste 
  groene kikker, Bruine kikker. 
 

Uit Natuur en Milieu, oktober 1985 
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