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Dit blijkt uit de beantwoording van
vragen die CDA-raadsleden uit bei-
de kustplaatsen aan de colleges van
B en W hebben gesteld. De vragen

volgden op berichten dat wande-
laars in het duin op Noord-Ameri-
kaans stierslangen stuiten. Dit voor-
jaar is dat tenminste drie keer ge-
beurd, steeds in het duin ten zuiden
van Katwijk.
De dieren komen oorspronkelijk
niet in de Nederlandse natuur voor,
maar lijken hier wel te gedijen. Rep-
tielenkenners denken dat de exoten
zich in het Nederlandse klimaat suc-
cesvol kunnen voortplanten. Of dit
daadwerkelijk gebeurt, wordt mo-
menteel onderzocht door reptielen-

kennisorganisatie Ravon.
Een stierslang is overigens onge-
vaarlijk. Hij kan twee meter lang
worden en ziet er indrukwekkend
uit, maar is niet giftig. Het vermoe-
den bestaat dat de slangen in het
duin zijn beland doordat ze er zijn
losgelaten door een terrariumhou-
der die er vanaf wilde. 
Noordwijk en Katwijk vinden voor-
lichting over de slangen nu niet no-
dig of een taak van de duinbeheer-
ders. Dat verandert als de beesten
een plaag zouden worden.

Kustplaatsen komen wel in actie als dieren plaag worden

’Stierslangen in duin
geen zorg gemeente’
Paul de Vlieger

Noordwijk/Katwijk ✱ Katwijk en
Noordwijk zien het bestrijden van
stierslangen in de duinen niet als
hun taak. Ook voelen de gemeenten
zich op dit moment niet verant-
woordelijk voor publieksvoorlich-
ting over de exotische dieren die
steeds vaker in de natuur opduiken.

advertentie

Mariska van Duijvenbode is met
zoon Daan (10) naar het buurtcen-
trum gekomen om een gezonde
lunch van wraps en groenten te ma-
ken. ,,Wij zijn als gezin al goed be-
zig, vind ik. Mijn man is sportief en
ik ben bezig met gezonde voeding.
Zo vullen we elkaar mooi aan.’’ Dat
heeft z’n uitwerking op de kinde-
ren, merkt de Katwijkse. ,,Ze snoe-
pen weinig, eten groenten en fruit
en drinken genoeg water.’’ Water is
niet Daans favoriet, maar er zijn ook
goede alternatieven. ,,Water met li-
moensap of thee’’, geeft hij als voor-
beeld. Van Duijvenbode: ,,Natuur-
lijk eten ze weleens een frietje. Het
zijn kinderen. We verbieden ze
niets, maar beperken ongezond eten
wel.’’ 
Het gezin van Van Duijvenbode
doet samen met nog zo’n zestig fa-
milies uit Katwijk Noord mee aan
een gezondheidsonderzoek van het
LUMC. De onderzoekers willen on-
der andere weten wat hun eetgedrag
is, hoe vaak ze sporten, of ze roken
en drinken, hoe ze zich mentaal voe-
len en of er ziektes in de familie zijn.
,,Zo brengen we de gezondheid van
een heel gezin in kaart en hopen we
erachter te komen in welke mate het
welzijn van ouders invloed heeft op
kinderen’’, legt onderzoeker Matty

Crone uit. In samenwerking met het
Welzijnskwartier worden steeds
meer activiteiten georganiseerd
waarbij zowel ouder als kind wer-
ken aan een gezondere levensstijl.
Het idee is dat zo niet de gezond-
heid van één persoon, maar van een
heel gezin aandacht krijgt.
Ook de Katwijkse wethouder Ge-
rard Mostert eet bewust, vertelt hij
aan Heel Holland Bakt-deelnemer
Bauling. ,,Ik heb net stukjes papri-

ka, wortel, ui, wat gember en olijven
gegeten, maar ik neem dat niet stan-
daard in een bakje mee naar mijn
werk. Tijdens vergaderingen komen
geregeld broodjes op tafel en dan eet
ik dat. Ik kies dan wel stevig bruin
brood, daar houd ik van.’’ Hij heeft
een duidelijk advies voor de aanwe-
zige kinderen: ,,Ik merk dat steeds
meer kinderen verslaafd zijn aan die
apparaten. Kom van de bank af en ga
lekker naar buiten. In de wijken zijn

zoveel leuke openbare sportplek-
ken.’’ 

Overgewicht
Van Duijvenbode is enthousiast dat
op scholen ook steeds meer aan-
dacht is voor gezondheid. ,,Dat is
nodig, want ik zie in Katwijk veel
kinderen met overgewicht.’’ Op de
school van haar zoon moeten kinde-
ren minimaal drie keer per week een
gezond tussendoortje meenemen,

zoals groente of fruit in plaats van
koek. ,,Ik heb me verbaasd hoeveel
weerstand daarover was van ouders.
Sommigen vinden het onzin en zeg-
gen: ik bepaal dat zelf wel. Zonde,
want gezondheid is belangrijk.’’
Wie ideeën heeft voor activiteiten
die betrekking hebben op gezond-
heid en welzijn kan contact opne-
men met wijkwerker Anya van Hees
van het Welzijnskwartier via
anyavanhees@welzijnskwartier.nl.

Een frietje eten niet verbieden, wel beperken
Alieke Hoogenboom 
a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl

Katwijk ✱ Eten smaakt veel lekker-
der als het bewust en met liefde is
klaargemaakt, is de boodschap van
Emma Bauling. De deelnemer aan
de laatste editie van het televisiepro-
gramma Heel Holland Bakt kwam
gisteren naar buurtcentrum De
Schelp om ouders en kinderen uit
Katwijk te inspireren over het ma-
ken van gezonde keuzes. ,,De na-
druk leggen op wat je niet mag eten,
werkt juist niet. Ga op zoek naar wat
je lekker vindt én gezond is.’’ 

In buurtcentrum De Schelp maken ouders en kinderen met elkaar gezonde wraps. FOTO HIELCO KUIPERS


