Rondvraag en mededelingen
Op het landgoed Leeuwenhorst is regelmatig langs
de grote vijver een IJsvogel te zien. Verder zijn er bij
de Vuurtoren te Noordwijk aan Zee Kuifleeuweriken
waargenomen.
Het vorig jaar waren er vele bloeiende Parnassia's in
het Guytedel in de Coepelduinen te zien. Dit jaar is
er geen een opgekomen, hetgeen waarschijnlijk te
wijten is aan de hoge waterstand in dit dal tijdens de
winter en het voorjaar. Als laatste wordt gemeld een
groeiplaats van Pirola in de Elsgeesterpolder tussen
Voorhout en Rijnsburg.

dat het lang niet altijd gemakkelijk is Libellen in
vlucht op naam te brengen. Dit geldt zeker voor de
Heidelibellen, die zonder meer moeilijk precies op
naam te brengen. Tot slot geeft hij een kort overzicht
van de Libellen, die in onze omgeving zijn waar te
nemen.
Na afloop van de lezing wordt er gelegenheid
gegeven tot het stellen van vragen, waarvan
dankbaar gebruik gemaakt wordt. De heer Verweij
dankt tenslotte de heer Wasscher voor zijn boeiende
bijdrage en hij is ervan overtuigd, dat velen in deze
zaal beslist wel wat warmer zijn gaan lopen voor
deze prachtige insectengroep.

Lezingen van de heer Wasscher over Libellen in
Nederland:
De heer Wasscher is op het ogenblik een bekende
persoon op het terrein van Libellen, want nog niet zo
lang geleden heeft hij een prachtige determinatiegids
over Libellen samengesteld. In zijn inleiding vertelt
hij hoe hij begonnen is in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Dit gebied acht hij nog steeds
een van de belangrijkste gebieden in Nederland op
het terrein van Libellen.
Hierna gaat hij nader op de Libellen in, waarbij hij
o.a. aangeeft, dat de Libellen in twee hoofdgroepen
zijn te onderscheiden n.l. de Glazenmakers en de
echte Libellen. Van elk van deze groepen geeft hij de
voornaamste kenmerken. In aansluiting hierop gaat
hij in op de levenscyclus van Libellen, die min of
meer overeenkomt met bijv. vlinders. Eieren worden
bijna altijd in het water afgezet, waarbij de larve
geruime tijd in het water doorbrengt. Na verloop van
tijd kruipt de larve langs stengels even boven het
water, waarna hij vervelt.
Na voldoende opgedroogd te zijn vliegt de larve als
een volgroeide Libel weg.
Vervolgens gaat hij in op verschillende
determinatiekenmerken, maar hij merkt hierbij op,

Sluiting
Na het dankwoord sluit de heer Verweij deze
vergadering en wijst erop, dat de eerstvolgende
bijeenkomst zal zijn op vrijdag 26 november a.s.
Dan zal ons lid, de heer Dick Hoek spreken over de
vogels en het landschap van Egypte. Hierna wenst
hij een ieder wel thuis.

VERSLAG PADDENBESCHERMING 1999
Onze padden hebben zich inmiddels weer in hun
winterschuilplaatsen teruggetrokken om te
proberen de komende winter te overleven. We
zullen ze in maart weer begroeten en een handje
helpen, zodat ze in het volgende millennium de
Noordwijkse bossen en duinen kunnen blijven
bevolken.
Die hulp bestaat uit het afsluiten van de wegen
langs de binnenduinrand in het Langeveld, als er
massale trek plaats vindt. De dieren kunnen dan
veilig de wegen oversteken zonder het risico te
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lopen om doodgereden te worden. Deze wegen zijn
de Kapelleboslaan en de Vogelaardreef
Het voorjaar heeft voor de paddenbescherming
geen grote verrassingen opgeleverd. Omdat de
afgelopen winter erg zacht was, dachten we dat de
paddentrek wel vroeg op gang zou komen. Maar
vanaf half februari werd het toch nog flink koud,
met nachtvorsten en winterse buien.
Vanaf 27 februari was het team voor de
paddenbescherming paraat.
Op 1 maart werd het weer veel zachter en nat. De
padden reageerden direct en begonnen op 2 maart
te trekken. Omdat de lampen en schijnwerpers nog
niet functioneerden, konden de wegen niet afgezet
worden, en vielen er al direct enige honderden
slachtoffers. Vanaf 3 maart werkte alle verlichting
weer, maar het weer sloeg om en het werd kouder.
De paddentrek kwam pas vanaf vrijdag 12 maart
goed op gang, en heeft geduurd tot zaterdag 3
april. Gedurende die 3 weken werden de wegen
bijna iedere nacht afgesloten, totaal 19 keer. We
hebben daarna nog tot eind april gecontroleerd,
maar er was geen trek van betekenis meer te
ontdekken.
We hebben dit jaar 1535 dode padden geteld. Het
betreft hier de dieren die we ‘s morgens dood op de
weg aantroffen bij het verwijderen van de hekken.
En dan hebben we nog niet de paddelijkjes
meegeteld, die door de kraaien en eksters zijn
opgegeten. Of die door de automobilisten zodanig
zijn platgereden, dat ze niet meer herkenbaar zijn.

Vorig jaar werden nog 1673 dode padden geteld.
Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar we
hebben ook al jaren gehad waarin het aantal
slachtoffers lager lag.
We hebben dit jaar wel enkele problemen gehad
met de hekken en de lampen. Behalve dat er enkele
keren lampen uitvielen, die overigens door
Openbare Werken van Noordwijk direct werden
vervangen, is er dit jaar een verkeersbord
“Verboden in te rijden” van een draaihek
ontvreemd. Ook is er in de nacht van 21 maart een
van de geplaatste hekken door onbekenden weer
opengezet, waarbij het hangslot was doorgeknipt!
Dit jaar zijn de hekken bij de Jeugdherberg en bij
Duinschoten voorzien van extra borden met het
opschrift “PADDENBESCHERMING”. We hopen
dat het voor de automobilisten hiermee iets
duidelijker is geworden waarvoor de wegen
afgesloten worden. En dat het ze extra zal
motiveren om de aangegeven omleiding te volgen,
en niet de hekken te negeren zoals nog teveel
gebeurt.
Het paddenteam bestond dit jaar uit Wim
Baalbergen, Wil Heemskerk, Jelle van Dijk,
Annelies Marijnis, Kees Verweij, Kees Erkelens,
Piet van der Luijt, Wim Breukers, Robert Erents,
Rob Jansson, Jan de Ridder, Bart Noort, Rien
Sluijs, Martijn Kosterman en Jan Jacobs.
Namens onze Vereniging dank voor de inzet, en
hopelijk tot volgend jaar.

Wie?
Wij zoeken nog enkele mensen, die in het voorjaar willen meewerken met de
paddenbescherming in Noordwijk.
Dit houdt in, dat je in de maanden maart en april 1x per week ‘s avonds samen met
een ervaren paddenbeschermer in het Langeveld gaat kijken of er paddentrek
plaatsvindt. En zo ja, dat je dan de weg afzet met de aanwezige draaihekken, en deze
de volgende ochtend weer weghaalt. Het is beslist niet zo, dat je de padden opraapt en
overzet.
Interesse of vragen? Graag even bellen naar Jan Jacobs. Tel: 071-3610396.
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