indianin summer
Noordwijk
Indi an
Summ er
De bomen kleuren prachtig
groen-geel-oranje, het is droog
en de temperatuur nog aangenaam. Het lijkt wel zomer en
toch is het herfst.
We noemen dit fenomeen
Indian Summer. Beroemd zijn
de Indian Summers in Canada,
maar ook in Noordwijk is
dit weergaloze kleurenspektakel te zien.

Voor velen is het de mooiste tijd van het jaar: herfst.
De imposante kleuren, het mooie licht: het zorgt voor
prachtige plaatjes en heerlijke geuren. Ook in de bossen
en duinen van Noordwijk is het weer genieten van een
onvervalste Indian Summer.
TEKST SYBYLLE KROON BEELD BURO BINNEN

Geniet mee
van de herfst

Wilt u de schoonheid van de herfst
ook bewonderen? Staatsbosbeheer
en WSN Leef! organiseren voor de
lezers een bijzondere excursie. Boswachter Thomas Peek neemt u mee
op een herfst-ontdekkingsreis door
bos, duin en over strand. Interesse?
Meld u dan snel aan, want vol = vol.
Datum: 11 oktober
Tijd: 10.00 uur
Start: Boswachterij Duinweg 81
Kosten: ???????
Min. aantal deelnemers: 5
Max. aantal deelnemers: 25
Aanmelden kan via:
redactie@wsnleef.nl
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Levendig en kleurrijk
Hoewel de herfst eigenlijk het einde
van een cyclus inluidt, is het bos en
het duin in het najaar levendiger dan
ooit. Ook in natuurgebied Hollands
Duin – tussen Wassenaar en de grens
met Noord-Holland - is het een
drukte van belang. Boswachter Thomas Peek (27) ziet in ‘zijn’ gebied van
alles gebeuren tijdens de herfst: ‘Het
is een mooie periode. De bomen verkleuren, het bos en duin tonen een
afwisselend kleurenpalet, de bomen
en struiken hangen vol kleurrijke
besjes. En omdat de diverse boomsoorten niet allemaal tegelijk verkleuren en allemaal hun eigen kleur hebben, kun je er lang van genieten. Een
echte Indian Summer’. Boswachterij
Noordwijk heeft een afwisselend bos
met naaldbomen en loofbomen zoals
de Noorse esdoorn, eik, kastanje,
beuk, berk en vogelkers.

Veel vogels

Leuk om te weten

• 60% van de vogels in
Nederland broedt in de
duinen
• In Hollands Duin komen
122 vogelsoorten en 23
zoogdiersoorten voor
• In Hollands Duin vind je
27 verschillende soorten dagvlinders en 437
nachtvlinders
• Er leven geen slangen in
de duinen
JEROEN EN IEN DE HAAS IN DE NOORDWIJKSE STUIFDUINEN. BOSWACHTER THOMAS PEEK GEEFT IOTLEG.

Niet alleen de bomen krijgen een andere kleur, er worden ook andere bewoners van het bos en duin begroet. De
trekvogels uit Scandinavië doen graag
Noordwijk aan: houtsnippen, koperwieken, kramsvogels en ook noordelijke zangvogels houden hier even pauze
op weg naar het verdere zuiden. ‘In de
herfst is het hier erg vogelrijk, dat
komt ook omdat de vogels vaak in
groepen trekken’, legt Thomas uit.
Tegelijkertijd met de trekvogels komen
roofvogels mee, die hun voedsel letterlijk achterna vliegen. Kun je normaal
gesproken wel eens torenvalken, buizerds, haviken en sperwers zien in de
omgeving van Noordwijk, in de herfst
komen daar blauwe kiekendieven, witte buizerds en velduilen bij.

Buffet
Aan eten geen gebrek in het herfstbos
en -duin; vogels, insecten en zoogdieren kunnen kiezen uit een groot
buffet aan noten, zaden, dennenappels en bessen. Ook op de grond is
voedsel te vinden: paddenstoelen zo-

als melkboleet, peperbus, vingerhoedje, vliegenzwam en aardster vind
je vooral in het duinbos, maar ook
onder loofbomen zijn paddenstoelen
te vinden. De liguster, duindoorn,
vlier en Gelderse roos hangen vol bessen waar vogels zich tegoed aan doen.
De eekhoorn en de Vlaamse gaai gaan
in het najaar bezig met het aanleggen
van hun wintervoorraad. Op verschillende plekken maken ze mini-opslagplaatsen die ze vullen met eikels,
dennenappels en beukennootjes.
Vooral in de grond, omdat het bos in
Noordwijk nog niet zo oud is en er dus
ook nog niet veel oude bomen staan
waar vaak mooie holletjes en gaten in
te vinden zijn. ‘Ze markeren de plaatsen niet, maar ze onthouden waar ze
hun eten verstopt hebben’, legt Thomas uit. ‘Een Vlaamse gaai verstopt
duizenden eikels op deze manier. Niet
alle voorraadkamers kunnen ze later,
in de winter, terugvinden. Bij de vergeten opslagplaatsen kunnen dan
weer eiken of andere bomen gaan
groeien. Mooi dat de verschillende
boomsoorten op deze natuurlijke wijze in het bos verspreid worden’.

Eekhoorn
De oplettende bezoeker van het
Noordwijkse bos en duin is het vast
opgevallen dat er veel minder eekhoorns dan een paar jaar terug te zien
zijn. ‘Ook landelijk gezien gaat het
niet zo goed met de eekhoorn’, vertelt
boswachter Thomas. ‘Voorheen zag je
ze dagelijks, nu nog maar zelden. Ook
vind je minder ‘klokhuizen’ van dennenappels, die eekhoorns graag eten.
Daarnaast zijn er minder aanrijdingen
met deze diertjes. Dat klinkt positief,
maar het is eerder een signaal dat er
veel minder eekhoorns zijn. Er wordt
onderzoek gedaan naar de teruggang
van de eekhoorn, maar tot op heden is
niet bekend wat de oorzaak is.’ Consequentie is wel dat de zaadverspreiding van de bomen via de eekhoorn
nu ook een stuk lager ligt.

Beleef het in Noordwijk beleef het in BinnenZee!
Nieuwe doelgroep in Zwembad BinnenZee: WSN AquaVitaal 50+
Gezond bewegen en gezellig onderweg zijn met andere 50+’ers.
Programma-aanbod
• Per blok van twee uur bestaat de mogelijkheid om
een door u zelf te kiezen gezondheidstoer te maken.
• In blokken van ca. 25-30 minuten kunt u te water met:
• Therapiezwemmen
• AquaVitaal
• AquaFitness
• Baantjes zwemmen, lekker bewegen in het grote bad
• Lekker bubbelen in de whirlpool, rust nemen,
of gezellig een bakkie doen.

Iedere
dinsdag van
10.00-12.00 uu
r
en donderdag
van 13.0015.00 uur.

Doordat de loofbomen langzaam maar zeker hun blad
verliezen, wordt het bos lichter en kaler: daardoor zie je
in de herfst ook vaker reeën, damherten of vossen. ‘Het
zijn er dus niet meer, maar ze zijn beter zichtbaar’, verklaart Thomas. ‘Als je even rustig gaat zitten, dan zie je
veel meer dieren om je heen. Elke dag sta ik oog in oog
met een damhert of vos. Je moet er wel oog voor hebben
en de rust voor nemen. Dus stap eens van de fiets af, dan
zie je veel meer.’

Afwisseling

In BinnenZee kunt u onbeperkt gebruik maken van een
Ouder breed
worden?
Minder
fit? Nee!
aanbodOk!
voor een
laag tarief!
ag

I n f o rm a t ie m id d
: 30lidmaatschap
september
ClubAqua
Volg bij Azzurro de groepscursusTarief Startdatum
rdag 25 sept.
e
d
n
o
d
Duur
: 8 weken
(Onbeperkt toegang tot: banen- en recreatief zwemmen, kidsmiddag en alle groepslessen)
‘Vitaal in Balans’
Frequentie : 2x per week (dinsdag12u-13u en donderdag 15u–16u)
van 14u tot 15u
Dit: €is120,-per week
€ 6,88
(geen lidmaatschap, geen
inschrijfgeld)
Dit is per week
€ 6,30

Wat levert het u op?

ongelukkige valpartij.

Wat kunt u allemaal doen op deze kaart:

In 8 weken realiseert u een sterke

✔ Betere balans
- Aquajoggen - ClubAquavitaal - ClubAquarobics
- ClubAquabootcamp - Trimzwemmen
✔
Spierversterking
verbetering
in evenwicht- Ouder
en vitaliteit.
- Aquavaria
en kind zwemmen - Therapiezwemmen - Aquafitness ✔ Verbetering uithoudingsvermogen
Voor wie is deSurvival
cursus? O&K - Banenzwemmen - Recreatiefzwemmen
✔ Vermindering van angst om te vallen
Voor de jeugd
van toen!
https://www.facebook.com/ZwembadBinnenzee?ref=hl
✔ Veel adviezen en tips voor thuis @BinnenZee

www.binnenzee.com

Nadine, cursusdocente

Oude Zeeweg 57 Noordwijk 071-3612221
23x14.liggend.indd 1

De zaden van de dennenboom worden ook verspreid door
de specht, die net als de eekhoorn dol is op dennenappels.
Met een beetje geluk ontdekt de wandelaar of fietser in het
Noordwijkse bos een spechtensmidse. Een specht breekt
namelijk een dennenappel van de tak af, neemt hem mee
naar ‘zijn’ boom waar hij een ideaal plekje heeft gevonden
om de dennenappel in vast te klemmen en leeg te eten. Als
de dennenappel leeg is, gooit de specht hem weg. Onderaan die boom kunnen wel honderden lege dennenappels
liggen. Als je zoiets in de herfst ziet, kijk dan even naar
boven, wie weet ontdek je dan waar de specht zijn ‘smidse’
heeft.
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Oog in oog

www.binnenzee.com

Kwartaalkaart € 89,50
Prijs
en verkleinJaarkaart
de kans op een € 328,00

Spechtensmidse

02-09-14 08:58

Het mooie van Boswachterij Noordwijk is de afwisseling:
‘Het is niet een heel breed gebied, je loopt van loofbos en
dennenbos naar het struweel, de overgang van bos naar
duin en via de duinen naar het strand’, vertelt Th0mas.
‘En in elke omgeving is in de herfst iets bijzonders te
zien. Ook op het strand. De zee is wilder, er zijn vaker
zeehonden te zien, er spoelt van alles aan zoals zwaardschedes, rogge- en haaieneieren. In een uurtje tijd loop
je door vier verschillende landschappen waar veel te zien
en te beleven is. Dat is toch prachtig?’

Jong bos

Het bos rond Noordwijk is nog betrekkelijk jong.
Echt oude bomen zijn overblijfselen van oorspronkelijke landgoederen die vroeger tussen de ‘woeste
gronden’ lagen. Deze woeste grond was niet geschikt voor landbouw. Staatsbosbeheer kreeg in
de beginjaren van de twintigste eeuw de opdracht
deze woestenij nuttig te maken. Omdat er in die
tijd ook veel werkloosheid heerste, werden in het
kader van werkverschaffing bossen geplant. In
Noordwijk werden in de jaren ’30 dennenbomen
geplant en in de jaren ’60 nog eens loofbomen.
Een boswachter had in die tijd een letterlijke taak:
hij moest op het bos wachten.

Op een zonnige herfstdag wandelen Jeroen en Ien de Haas
door het Noordwijkse bos. Ze genieten van het mooie weer en
een vrije dag. Want normaal gesproken is het echtpaar druk:
ze zetten zich op verschillende manieren vrijwillig in voor de
Noordwijkse samenleving. Een portret van twee ‘loslopende’
vrijwilligers die we op het bospad tegenkwamen.

Jeroen de Haas (72) werkte zijn hele leven in de dahlia’s en bloemen. Sinds zijn pensionering is de Noordwijker niet achter de geraniums beland, maar als vrijwilliger op diverse fronten actief gebleven. Samen met zijn vrouw Ien (64) is De Haas onder meer
vrijwilliger bij de Noordwijkse voetbalclub SJC. ‘Al sinds 1980’, vult
hij aan. ‘Ik deed ook al vrijwilligerswerk toen ik zelf nog werkte’. De
Haas brengt de post rond, zorgt voor de belijning op het veld en
staat af en toe in de kantine. Ien staat elke maandagavond, als de
bridgeclub in de voetbalkantine zit, en een keer in de maand op
zaterdagochtend in de kantine.
Naast de voetbalclub en Veldzicht zijn Ien en Jeroen de Haas ook
regelmatig in de oude Jeroenskerk in Noordwijk te vinden. Zij zit af
en toe achter de kassa en verkoopt toegangsbewijzen. Hij is een
van de tien leden van het Noordwijkse klokkenluidersgilde. Sinds
2009 is het luiden van de klokken van Jeroen onderdeel van zijn
leven geworden. ‘Elke eerste zondag van de maand en bij bijzondere gelegenheden mogen we de klokken van Jeroen luiden’, vertelt hij. Jeroen de Haas is ook nog bij museum Veldzicht als vrijwilliger aan het werk: als suppoost en sinds begin september elke
vrijdag ook als bollenverkoper. Tot eind november kan men bij het
museum voor bollen, en een gesprekje met rasvrijwilliger Jeroen
de Haas, terecht. Het Noordwijkse echtpaar geniet dus niet alleen
van hun vrije tijd, maar vult die ook nog eens heel nuttig in.

