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Wat doet het bestuur?
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AUTEUR: ANDRE SMIT

Daarnaast zijn er losloopgebieden waar honden los mogen
zolang ze het verkeer en andere bezoekers niet hinderen
en het wild niet verstoren. In geheel Den Haag geldt een
opruimplicht, dus ook in losloopgebieden en op het
strand, en de hondenbezitter is altijd verplicht om een
zakje of ander opruimmiddel bij zich te hebben en te ge
bruiken. Op niet naleving staat een flinke boete.
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Groene Tuinen
Van het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) kreeg
de AVN onderstaand leuk voorstel, voor 'Groene tuinen in
Hollandse duinen':
"Het doel van het project is om bewoners van NPHD be
wust te maken van de bijzondere plek waar ze wonen en
ze motiveren hier zelf aan bij te dragen. Dit willen we
doen door het aanleggen van een eigen “hollandse tuin”.
We hebben besloten dat we dat project in de loop van
2022 willen gaan uitrollen. We volgen hierin het concept
van de Utrechtse Heuvelrug: np-utrechtseheuvelrug.nl
Het lijkt ons een mooi project om als Groen Platform aan
mee te doen, en natuurlijk kan ook IVN Den Haag een bij
drage leveren. Bij het Nationaal Park Hollandse Duinen
wil het team graag in april een project starten “Groene
tuinen in Hollandse duinen”, samen met lokale partners
en de gemeente.
Het idee: een tuin met max 40% verharding, gifvrij, pas
sende planten (inheems, nectar, bessen…), beschutting en
voedsel voor vogels en insecten.
• Goed voor: klimaat, biodiversiteit, waterhuishouding
• Waar: in buffergebieden om natuur- en groengebie
den, linten/stepping stones tussen natuur- en groen
gebieden, bijv. openbare ruimte Scheveningen haven:
gefaseerd maaien, rommelhoekjes,
• Praktisch: een checklist hoe dit te doen, een
plantenlijst van inheemse soorten,
We zoeken partners die het idee verbreiden door samen
werken en het leveren van vrijwilligers. Momenteel wordt
er hard gewerkt aan de website en het maken van een
communicatieplan.
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IVN Den Haag maakt deel uit van het Groenplatform waarin diverse groene organisaties vertegenwoordigd zijn zoals
Vrienden van Den Haag, AVN, KNNV, de Haagse Vogelbescherming, Groei en Bloei, Duurzaam Den Haag en de Haagse
Bond van Volkstuinen. Hier worden diverse "groene" zaken besproken; we proberen samen een eensluidend oordeel
te vormen. Op basis daarvan worden de agendapunten verzameld die worden besproken in het Stedelijk Groen Over
leg (SGO) met de gemeente, die ook de voorzitter levert. We komen ieder kwartaal bij elkaar. Op de komende verga
dering zijn er diverse agendapunten; hieronder wordt kort het project Groene Tuinen en het Hondenbeleid toegelicht.
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Poep en plas van honden in de natuur is schadelijk voor
de omgeving. Uit een Belgisch onderzoek blijkt dat het
veel stikstof en fosfaat achterlaat. In Nederland wordt de
hoeveelheid neergevallen stikstof gemeten, maar de bij
drage van honden wordt niet meegenomen. In sommige
gebieden komt 21 kg stikstof per hectare uit de lucht, en
de ontlasting van honden is maar liefst 11 kg. Die tast in
de Bosjes van Poot, een losloopgebied (met opruimplicht!)
de eikenbomen aan. Je ziet kale basten waar geen mos
meer groeit. Hetzelfde zie je ook in andere natuurgebie
den zoals de Scheveningse Bosjes. In Meer en Bos moch
ten honden eerst alleen in de randen loslopen, maar in
middels in het gehele gebied. Het aantal broedende vogels
is drastisch afgenomen, en er zijn ook veel graafplekken.
Dus gaan we dit met de gemeente bespreken en gaan we
op zoek naar oplossingen, zoals een aanlijnplicht in het
broedseizoen, een vergunning voor de hondenuitlaatser
vice met bijvoorbeeld een maximum aan het aantal
honden, en niet uitlaten in kwetsbare natuurgebieden.
En zo zijn er meer zaken die ons als deelnemer in het
Groen Platform bezighouden. Wij houden je op de hoogte.

Hondenbeleid
Het aantal honden in Nederland is niet bekend maar de
schatting is tussen de anderhalf en twee miljoen. In Den
Haag zijn er duidelijke regels voor het uitlaten van hon
den en het opruimen van hondenpoep (Denhaag.nl). In
bijna de gehele stad mag je met de hond aangelijnd
komen, op enkele gebieden na waar honden niet zijn
toegestaan zoals speelplaatsen en speel- en ligweiden.
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Inhoud

IVN Natuureducatie

Inlichtingen: Rob Meyer,
06 20 56 81 14, info@ivndenhaag.nl
Ledenadministratie: Roy van Hutten,
06 22 70 73 65, ledenadministratie@ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Dominicus,
06 34 47 70 44, webmaster@ivndenhaag.nl
Voorzitter: Chrit van Ewijk,
06 15 12 82 95, voorzitter@ivndenhaag.nl
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Welkom
nieuwe leden!
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Inhoud en colofon
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Natuurkunst
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IVN Natuureducatie is een landelijke organisatie waarvan de leden zich
inzetten voor activiteiten die erop gericht zijn een ieders inzicht met
betrekking tot de Natuur en Milieu te verruimen.

ww
w.

C. Schwabl, S. Wiarda, S. Steenbeek, E. Stieltjes, P. Lince
wicz, W. van Engelen, M. Vijlbrief
F. van Binsbergen, I. Hus, I. Sprey, G. Richter, M. Scott, L.
Pronk, D. Kalkhoven
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Colofon
Redactie: Lisette van Pelt en Viola
Sütö
Opmaak: Marjanne Dominicus en
Lisette van Pelt
Drukker: Editoo B.V. Arnhem
Duizendblad is een uitgave van
IVN Den Haag en omstreken. Het
blad verschijnt 4 keer per jaar.
Kopij voor het volgende nummer
graag voor 8 juni 2022 mailen
(tekst en foto’s apart) naar redac
tie@ivndenhaag.nl
Niets uit deze uitgave mag wor
den vermenigvuldigd zonder uit
drukkelijke toestemming van de
redactie.
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Krokussen, carnaval en clams:

Op allerlei Haagse pleinen stralen krokussen en narcissen.
Hoewel kunstmatig, blijft deze kleurige uitbarsting
visueel een prachtige aankondiging van de lente.
Het geel, wit en paars maakt duidelijk dat de winter met
zijn sobere kleurenpalet achter ons ligt. De uitbundigheid
van de voorjaarsbloemen nodigt uit om meer naar buiten
te gaan, misschien zelfs wat te flaneren. Maar pas op: de
natuurlijke schaarste is nog niet voorbij. De eerste lente
maanden zijn vaak pittig voor vogels, zoogdieren en
insecten. Venijnige nachtelijke kou, storm en slagregens
die in de lentemaanden nog vaak voorkomen, delen rake
klappen uit onder de dierenlevens, toch wat verzwakt
door de winterperiode. Beschutting is door de nog kale
bomen en struiken soms lastig te vinden. De wintervoor
raden zijn langzamerhand leeg geraakt, en het duurt nog
even voordat deze weer goed gevuld kunnen worden. De
hap-snapbessen voor vogels zijn inmiddels wel verdwe
nen, de beukennootjes en eikels gegeten. Een beetje
bijvoederen van onze vogelvrienden in de lente kan een
steuntje in de rug zijn.
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Vasten en feesten
Het is grappig dat ook de mens, althans in katholieke
kringen, juist in deze lenteperiode een vorm van vasten
heeft geïnstitutionaliseerd. Eerst drie dagen carnaval, met
feesten, eten en drinken in overvloed, en dan veertig
dagen van matigheid: geen alcohol, minder eten en een
voudiger eten (geen vlees of zoetigheden bijvoorbeeld).
Deze vastenperiode volgt op het einde van de winter, dus
op de periode dat in vroegere tijden ook de mens door de
aangelegde voorraden heen raakte. De voorraadkasten
en –kelders bevatten al niet meer veel voorraad. Een ritu
eel gezamenlijk sober-zijn in deze periode, sloot aan bij
een vrij algemene, natuurlijke schaarste, en gaf er zelfs
enig cachet aan. Een dergelijke natuurlijke schaarste ken
nen we nauwelijks meer. In zekere zin zijn de uitpuilende
winkels te vergelijken met onze bermen vol narcissen:
niet ‘natuurlijk’, wel prettig.
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in één orgaan: de rimpelige ‘piemel’ (of sypho). Deze
openingen dienen om zeewater te filteren en er voedsel
uit te halen. De structuur is in zijn geheel te groot voor de
schelp zodat deze altijd een beetje openstaat, vandaar
‘strandgaper’. De strandgaper is vleziger dan mesheften
en mosselen. Voor zowel mesheften als strandgapers
geldt: voor gebruik checken of ze fris ruiken, of de
schelphelften heel zijn en nog sluiten tijdens het wassen
en of ze goed opengaan tijdens het koken. Koken gewoon
op ‘mosselse wijze’, dus met een bodem soepgroenten en
witte wijn, of met tomaten, knoflook en slagroom
bijvoorbeeld. En laat ze vóór het koken vooral 15 à 20 mi
nuten in zout water (zonder jodium, daar kan een gaper
niet tegen) ontzanden, niemand houdt van een mond vol
zand. Met een beetje geluk proef je dan na een middagje
strand thuis hoe Haagse lente kan smaken.
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Lente aan zee
Voor wie liever een minder kunstmatige lente ziet, is het
strand van Den Haag de prachtplek bij uitstek. Eikapsels
van de wulk waaien als witte ballen over strand. Op
sommige prille lentedagen ligt ons strand bezaaid met
mesheften, ook wel zwaardscheden genoemd (ensis ensis
en ensis leei, de Amerikaanse en de kleine mesheften).
Een feestmaal voor de meeuwen, die zich schaamteloos te
goed doen. Voor wie zelf trek heeft: de zwaardschede,
althans het weke zwaard in de schelpschede, is geschikt
voor menselijke consumptie en een smakelijk voorafje of
lekker in een paella. Ditzelfde geldt voor ‘clams’, in het
Nederlands otterschelpen, een synoniem van strandga
pers of – in de volksmond - ‘piemelschelpen’. Op de
foto’s is goed te zien waarom deze schelpen zo genoemd
worden. Het Latijnse mya arenaria klinkt toch anders.
De strandgaper heeft een instroom- en uitstroomopening
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het is lente

Foto: Viola Sütö
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te constateren dat de plaatsen die zijn beschreven nogal
uiteenlopen. De een beschrijft wat ze allemaal ziet op haar
balkon, de ander neemt de route die hij altijd fietst naar
zijn werk. Weer een ander heeft wat experimenten gedaan
omdat ze wel eens wilde weten wat er zou gebeuren.
Kortom, het was voor ons als beoordelaars een plezier om
te lezen. Met een aantal van de cursisten zou ik zó al op
excursie kunnen gaan. Ja, en anderen kunnen nog wat bij
leren.
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Het doel van deze opdracht is goed te leren kijken naar
wat zich in de natuur afspeelt in de periode oktober tot en
met december. De plek die je daarvoor uitkiest is dicht bij
huis. Dat kan zijn je tuin, het balkon, het gemeenteperkje,
de sloot tegenover je huis of het wandelrondje met de
hond. Ongetwijfeld stuiten de cursisten daarbij op waar
nemingen waar ze van allerlei vragen bij hebben. Veel
onderwerpen om nader uit te zoeken.
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Elk kwartaal berichten we hier over de Natuurgidsencursus. De cursisten hebben er inmiddels een aantal lessen en
excursies op zitten. Ook hebben ze hun eerste opdracht afgerond: de Natuurkalender.

Adoptieterrein
De Natuurkalender is een opstap naar een volgende op
dracht: het adoptieterrein. Met een of meer medecursisten
houden ze gedurende een vol jaar de ontwikkelingen bij
van de natuur in hun gebied. Dus welke planten er in het
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Natuurkalenders
We hebben nu de verslagen van deze Natuurkalenders
binnen en daar zitten zulke leuke verrassingen bij. In de
eerste plaats valt op dat er met veel enthousiasme aan is
gewerkt. Het smaakt duidelijk naar meer. Het is leuk om
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Tekeningen en tekst uit de natuurkalender van Linda Bakker
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voorjaar bloeien en welke in het najaar, wat de bomen
doen, of er paddestoelen zijn, welke insecten opvallen.
Hetzelfde geldt voor de vogels en andere dieren. En het is
natuurlijk interessant om de bezoeken aan het gebied qua
tijd af te wisselen, bijvoorbeeld door ook een keer
’s avonds of ‘s nachts te gaan observeren.
De cursisten kijken ook of er in een bepaalde tijd beheers
maatregelen worden uitgevoerd. Op deze manier leren ze
het gebied kennen als hun broekzak, en kunnen ze later
tijdens een excursie wandelaars interessante verhalen
vertellen over de aspecten die het gebied zo bijzonder
maken.

Gebieden en begeleiders
Ook deze keer zijn er weer een aantal interessante gebie
den gekozen, zoals de Zandmotor, Backershagen en de
Bosplas vlakbij de oude luchtverkeerstoren in Ypenburg.
Een ervaren IVN-gids helpt de cursisten een eindje op
weg. En dat is nu het leuke, we hebben aan acht gidsen
gevraagd of ze de cursisten twee of drie keer willen
begeleiden door het gebied. We kregen daar erg leuke
reacties op, ze wilden allemaal graag meewerken.
Het was heel snel geregeld allemaal. Ik was eigenlijk best
wel trots op mijn IVN-club!

IVN Den Haag en omstreken

Duizendblad is er voor leden en wordt gemaakt
door leden. Wij vullen het graag met artikelen, ver
slagjes, anekdotes, illustraties en foto’s van Haagse
IVN'ers.
Heb je iets leuks te vertellen of te laten zien, stuur
je bijdrage dan naar redactie@ivndenhaag.nl. Ook
als je niet zo’n goede schrijver bent is je bijdrage
welkom. In dat geval redigeert de redactie je tekst
zonder de eigenheid eruit te halen.
Wij proberen alles te plaatsen mits het niet te lang
is (maximaal 300 woorden, minimaal 40), en voor
de deadline binnen is!
Deadline voor het aprilnummer: 8 juni
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Publieksexcursies
Za 2 april 13.00 Westduinpark
Wandeling door verschillende duinzones
De Savornin Lohmanlaan hoek Laan van Poot, Den Haag

Wo 13 april 14.00 uur
Rondje door de wijk De Rietvink
Veursestraatweg 102 A, Leidschendam
Ingang Park Rozenrust
Bereikbaar met bus 45
Niet geschikt voor kleinere kinderen
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Zo 3 april 10.30 Te Werve
Landgoedwandeling over verharde paden met natuur en historie.
Bij Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110, Rijswijk.
Aanmelden via gp.idsinga@casema.nl
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Let op:
De meest actuele informatie is te vinden op de website.
Bij sommige publieksexcursies is aanmelden verplicht. De aanmeldadressen vind je per wandeling op
www.ivndenhaag.nl
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Za 16 april 10.00 De Horsten
Zingende vogels!
Zuidingang Horst- en Voordelaan, Voorschoten
Parkeren net na de spoortunnel. Neem een verrekijker mee!

Zo 24 april 10.30 Ockenburgh en de Stenen Kamer
Haagse Gebieden met een historisch tintje
Parkeerplaats Buitenplaats Ockenburgh. Monstereweg 2, Den Haag

Zo 1 mei 10.00 Puinduinen en Ockenburgh
Machiel Vrijenhoeklaan 175. Bij restaurant De Haagse Beek, Den Haag
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Wo 4 mei 14.00 Clingendael en Oosterbeek
De natuurgidsen nemen je mee over de landgoederen en gaan
op zoek naar sporen, die de 2e wereldoorlog heeft nagelaten.
Wassenaarseweg/Thérèse Swartzestraat, Den Haag
Aanmelden bij vdbroekm@ziggo.nl
Za 7 mei 13.00 Westduinpark
Wandeling door verschillende duinzones
De Savornin Lohmanlaan hoek Laan van Poot, Den Haag

Za 7 mei 10.00 De Horsten
De mooie meimaand!
Hoofdingang, Papeweg Wassenaar
Betaald parkeren via QR code ter plaatse of www.dehorsten.supportnature.nl
Wo 11 mei 14.00 uur
Park Schakenbosch, Leidschendam
Thema: alles wat bloeit
Ingang park Veursestraatweg 185, Leidschendam
Startpunt: postcode: Veursestraatweg 185, Leidschendam
Kinderen welkom. Bereikbaar met bus 45 en 46
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Za 4 juni 13.00 Westduinpark
Wandeling door verschillende duinzones
De Savornin Lohmanlaan hoek Laan van Poot, Den Haag
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Wo 15 juni 14.00 uur
Park Rusthout
Thema: allemaal beestjes
Natuurtuin Rusthout, Noordsingel Leidschendam, tegenover de Mall
Speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders
Verboden voor honden, bereikbaar met bus 46

o.n

Zo 22 mei 10.00 Vreugd en Rust
Lentewandeling over verharde paden met aandacht voor natuur en historie van het park
Oosteinde 5, Voorburg. De wandeling start bij de houten brug t.o. Het huis.

l

Do 19 mei 10.00 Haagse Bos
Genieten van een leuke wandeling
Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast Huis ten Bosch, Den Haag

Vr 17 juni 10.00 De Horsten
Hoofdingang, Papeweg, Wassenaar
Betaald parkeren via QR- code ter plaatse of www.dehorsten.supportnature.nl
Zo 19 juni 10.00 Westduinpark
Welke bloemen zien we nu in het Westduinpark?
De Savornin Lohmanlaan hoek/Laan van Poot, Den Haag
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Za 25 juni 11.00 uur Tuinvereniging Zonnegaarde
Rondwandeling langs de projecten van natuurlijk tuinieren
Erasmusweg 872, Den Haag
Aanmelden via gp.idsinga@casema.nl

Zo 26 juni 10.30 Te Werve
Landgoedwandeling over verharde paden met natuur en historie.
Bij Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110, Rijswijk
Aanmelden via gp.idsinga@casema.nl
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Zo 26 juni 10:30 H.J. Bos Heempark
12 landschappen van Den Haag en omgeving
Loosduinse Hoofdstraat 1184a, Den Haag

Lustrumprogramma 60 jaar IVN Den Haag en
omstreken
De komende maanden staan er weer heel wat leuke
activiteiten op het programma.
Het overzicht staat op www.ivndenhaag.nl
Vergeet niet je aan te melden via info@ivndenhaag.nl

IVN Den Haag en omstreken
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Natuurmoment
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Voor onze bijzondere bomenwandeling in het centrum
starten we bij de prachtige kastanje op het Malieveld.
Deze boom is begin deze eeuw verplaatst in verband
met de bouw van de Koningstunnel. En hij of zij doet het
geweldig!
Iets verderop staan we stil in de Schouwburgstraat, waar
een esdoorn door het hek bij de universiteit Leiden is
gegroeid. Altijd opmerkelijk om te bekijken, wat er nu
eerst was: het hek of de boom.
Verbaasd, verschrikt en teleurgesteld was ik dan ook toen
ik, op weg naar de biologische markt op het Voorhout,
door het straatje reed. Daar was een sloopteam bezig om
de boom flink te toppen. Tenminste, dat dacht ik op de
heenweg. Toen ik na 15 minuten terugreed, was de boom
geveld en tot houtsnippers verwerkt. Ik sprak een van de
mannen aan, die zei: “ Er komt een boompje terug”.
Maar was dit nu nodig? Kijk op Googlemaps, want daar
staat de boom nog overeind.

o.n

Rob Meyer en ik vinden het altijd een sport om deelne
mers van een excursie te wijzen op de natuur in de stad.
Zoals fossielen in de stoep, een slechtvalk op de kerkto
ren of een boom die zich tussen het beton wurmt.

l

AUTEUR: MONIQUE VAN DEN BROEK
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Foto's: Monique van den Broek
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Reigersbergen
Natuurwerkgroep

Achter het gebouw van de Haagse Imkersvereniging ligt een ietwat verwilderde landgoedtuin. Het is een deel van
park Reigersbergen. De gemeente doet er niet zoveel, en dat is eigenlijk precies waar de natuur het meeste aan heeft.
Hoewel, helemaal niks is ook weer niet ideaal, want brandnetels, bramen en een aantal exoten hebben het in deze tijd
zo makkelijk dat die dan enorm gaan overheersen.
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Natuurwerkers
Dus verzamelen we maandelijks met een groepje natuur
werkers bij het boomgaardje achter de imkerij. Onze
eerste klus was bramen en elzen uitsteken tussen de
fruitbomen vandaan. De volgende keer ontdekten we een
stuk met veel Japanse Duizendknoop. Dat hebben we
sindsdien steeds uitgetrokken. Een beetje eigenwijs heb
ben we de boel ter plaatse laten verdrogen in een grote
ruif van gaas. Zoals het er nu naar uitziet is het een veel
efficiëntere manier dan wat de gemeente doet, met alle
machines en landbouwfolies. Wie weet wordt kennis en
handwerk weer wat breder omarmd als de benzineprijzen
nog wat verder stijgen.
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Verstoppertje spelen
Tussendoor lekker picknicken en weer verder met brand
netels of een takkenrilletje her en der. Of verstoppertje;
voor wie dat al verleerd denkt te zijn, kom maar een keer
meedoen! We zijn nu een ploegje van jong en oud,
regelmatig doen onze eigen kinderen ook mee.
We hebben allemaal veel plezier in actief werk, en weten
met elkaar best veel van de natuur. Maar extra kennis, en
mensen die het leuk vinden om soorten te inventariseren
zijn heel welkom! Zeker omdat we op sommige stukken
proberen wat meer biodiversiteit te maken, door kale
plekken, reliëf of takkenrillen.

Samenwerking
We hebben een prettig contact met de beheerder van de
gemeente. Die is in de weer met een officieel ‘convenant’
van onze samenwerking. En dat is ook wel fijn, want dan
wordt er voor alle uitvoeringsplannen met ons overlegd.
Dus geen ijverige maaiers meer, die meer met hun ma
chine bezig zijn dan met welk jaargetijde het nou eigenlijk
is. En die het maaisel laten liggen, of zelfs de randen
frezen met bolletjes en al.

IVN Den Haag en omstreken

Foto: José Hamer

Meedoen?
Op zaterdag 23 april kun je met ons aan de slag. Vanaf 10
uur achter de imkerij, Leidsestraatweg 51, vlak voor het
Louwmanmuseum. Je kunt ook Marieke mailen, dan
houden we je op de hoogte wanneer de volgende keer is:
marieke.ozinga@kpnplanet.nl
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Natuur en kunst- De vlinders
van Maria Sybilla Merian
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In de lente van 1647 werd de Duitse Maria Sybilla Merian
geboren. Zij verhuisde naar Nederland en groeide uit tot
natuuronderzoeker en een invloedrijk botanisch tekenaar.
Op zeer gedetailleerd niveau beschreef en tekende Merian
een lenteachtige verschijning bij uitstek: vlinders in
allerlei vormen en kleuren. Haar observaties en
illustraties bevatten veel aandacht voor de intrigerend
metamorfose van eitje tot rups tot pop in uiteindelijk de
vlinder.
In 1679 kwam haar eerste rupsenboek uit, Der Raupen
wunderbare Verwandelung und sonderbare
Blumenahrung; vier jaar later werd het tweede
rupsenboek uitgebracht.
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Speciale verf
De boeken werden goed ontvangen en Merian vestigde
daarmee haar reputatie als onderzoeker en kunstenaar.
Door de in die tijd populaire rariteitenkabinetten waarin
exotische insecten tentoon werden gesteld, breidde haar
belangstelling zich uit tot het bredere insectenrijk. Zij
tekende daarnaast planten, vruchten en vogels.
Na moeizame huwelijkse jaren in Amsterdam via een
tussenstop in Friesland, verhuisde zij naar Suriname.
Haar doel was om daar levende insecten – letterlijk onder de loep te nemen en te beschrijven.
Haar observaties leidden tot haar bekende boek Meta
morphosisInsectorum Surinamensium Ofte Verandering
der Surinaamse Insecten (1705). Voor dit boek maakte zij,
inmiddels terug in Nederland, zestig tekeningen van
(waard)planten met de metamorfose van de rups. Het was
een onderzoeksproject, maar Merian moest haar eigen
geld verdienen, en dus werd het boek ook verkocht. Ko
pers konden kiezen voor een Nederlandstalige of Latijnse
versie en meebeslissen over het gebruik van speciale verf.
Evenals Merians eerdere boeken werd dit boek een groot
succes.
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De prijzen voor haar werk blijven stijgen. Althans, voor de
enkele originelen die nog op de markt komen. Haar
vlinder- en bloemenillustraties zijn zó populair dat deze
anno 2022 in de vorm van allerlei handelswaar te koop
zijn. Van brillendoekjes en dienbladen tot kleurboeken
voor volwassen en ingelijste prints voor boven de bank,
waaronder deze prachtige narcissen. Ruim driehonderd
jaar na overlijden, bloeit Merian als nooit te voren.

AUTEUR EN FOTO: LISETTE VAN PELT
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Merian overleed in 1717. Haar naam als onderzoeker en
kunstenaar leeft echter voort, haar werk ook. Bertus Aaf
jes weidde in 1946 een boekje in dichtvorm aan haar, er
zijn zeker tien romans over haar leven verschenen en er
zijn biografieën aan Meriam gewijd in Duitsland,
Engeland en Nederland.

Elzenhaantjes

o.n

vervolg van pagina 12
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Elzenhaantjes komen uiteraard vooral voor op elzen. Ze
zijn prachtig zwart metallic glanzend, en reageren niet of
nauwelijks op menselijke aandacht. In april komen de
volwassen kevers tevoorschijn en storten zich op de jonge
elzenblaadjes, soms met tientallen tegelijk. In mei en juni
zoeken ze elkaar op om te paren en eitjes te leggen. Over
al zie je stelletjes op de blaadjes. Het bovenste kevertje is
zoals te verwachten het mannetje, het onderste veel
grotere kevertje is het vrouwtje, het
elzenhennetje eigenlijk. Haar gele abdomen is zo groot
dat haar dekschildjes alleen de bovenkant bedekken.
Na de paring legt zij haar eitjes keurig gerangschikt op de
onderkant van een blaadje. Dat blaadje krijgt het zwaar,
niet alleen door de bladluizen maar ook door de tientallen
rupsjes die straks uit gaan komen en meteen aan de
maaltijd gaan. Eerst zijn de rupsjes groen maar ze worden
al snel zwart, en ook zijn zij, in tegenstelling tot de
meeste rupsen, heel duidelijk zichtbaar. Ze worden dan
ook veel gegeten door allerlei zangvogels.
De rupsen verpoppen zich op de grond tussen het
afgevallen blad, en komen na 10 dagen als verse haantjes
tevoorschijn, om zich onmiddellijk weer op de elzen
blaadjes te storten. Als het blad op is of afgevallen, gaan
de haantjes in winterslaap en komen in april weer
tevoorschijn. De elzen kunnen er tegen.
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Om niet over het hoofd te zien
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AUTEUR: MARJO HESS

De auteur, bioloog Geert-Jan Roebers begint zijn vraag
om aandacht voor deze ‘levende wezens’, samen met
illustratrice Margot Westermann, meteen op de eerste
pagina. Planten met een dierengezicht laten ons zien dat
we ze pal voor onze neus hebben staan maar toch vaak
niet zien. Of dat we op hun wortels staan zonder daar
enig idee van te hebben. Dat moet anders, vindt Roebers.
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Van bacterie naar plant
Met de nodige humor komen de werking van het
bladgroen, het ondergronds geheime leven en de interne
chemische processen aan bod. Via het ontstaan van de
aarde krijgen we de betekenis van de bacterie te zien. Met
visueel aantrekkelijke vormen worden we door de
ontstaansgeschiedenis van de aarde en hun bewoners
geleid. Zo ook dat van de plantbewoner. De lucht bevatte
toen veel CO2 waardoor het vaak regende. “De zee was
een broeierig soepje. Op een dag kreeg een bacterie een
briljant idee dat de wereld voorgoed zou veranderen: hij
ging bladgroen maken. Vanaf dat moment was de bacterie
veranderd in een plantje. Een alg.”

o.n

Dat is de boodschap van het boek Briljante Planten; een levendig tekst- en tekeningenboek over plantengedrag. Het
is in zijn opzet en vorm heel geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar maar ook voor volwassenen die hun geest van ver
wondering niet hebben verloren.
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Eigenschappen en gedrag
Vanuit dit verhaal rollen we als het ware naar een aantal
eigenschappen en het gedrag van planten. Met teksten
als: waarom sommige planten dieren eten; mondjes open,
mondjes dicht; knokkende bomen, komen we terecht in
hun aanvalsstrategieën, verdedigingstactieken en
samenwerkingsverbanden. Maar evenzeer in hun
verleidingsmechanismen en het fungeren als ‘onzichtbare
wegwijzers’ voor insecten.
Ontdek het zelf
Hoe graag ik zou willen: het is onmogelijk alle aspecten te
noemen die aan bod komen; daarvoor zijn het er te veel.
Wel wil ik vermelden dat het boek, zoals de pagina’s over
stoepplanten en tips om zelf aan de slag te gaan met
bijvoorbeeld pitten, zeer uitnodigt tot verder kijken en
ontdekken. Missie geslaagd zou ik zeggen!
Roebers, Geert-Jan
Briljante Planten, over knappe knoppen, boze bollen, en ander
geniaal groen
2022 Haarlem, Gottmer
ISBN 978 90 257 7288 8
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Lentewinterkoning
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AUTEUR: LISETTE VAN PELT
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Ooit een winterkoninkje vlakbij horen zingen? Je zoekt meteen naar zijn volumeknop, zo hard. Het is het bijna klein
ste vogeltje van Nederland (we hebben ook nog goudhaantjes) maar er zit een zware versterker in. Ik heb een winter
koninkje in de achtertuin dat extra knap is, hij doet een tjiftjaf in zijn lied.
AUTEUR: LISETTE VAN PELT
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Elke ochtend als ik net wakker ben hoor ik hem schette
ren: titititidiedeliediedelieTJIPTJIPtatatatatatatatatata
taaaaaaaa. De eerste lente dat ik hem hoorde dacht ik dat
hij nog op stoom moest komen, maar elke ochtend deed
hij het weer, wel honderd keer achter elkaar. Hoogst af
wijkend, vond ik. Zoiets moet je opnemen en aan anderen
laten horen, waar is mijn telefoon? Maar eenmaal uit bed
denk ik er niet meer aan en later in de ochtend doet de
koning weer heel normaal. Misschien droom ik het wel, in
mijn suddertoestand.
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Maar ik heb ten eerste wel andere zaken aan mijn kop dan
freaky winterkoningen, en ten tweede is het wel frappant
dat dat beest ieder jaar terugkomt. Dit is al het vierde jaar
dat ik hem hoor. Hoe oud wordt zo’n klein prutsvogeltje
eigenlijk? Even opgezocht op de Vogelbeschermingsite:
vijf jaar. Dus ik moet nu iets ondernemen, want hij kan
nog maar één jaar terugkomen, vooropgesteld dat hij weg
was want misschien heeft hij de hele winter hier rondge
scharreld en doet hij dat rare lied alleen maar in de lente.
Ik lees in de vogelgids dat hij meerdere vrouwen heeft, en
daar evenzovele nesten voor bouwt. En dan toch nog vijf
jaar worden. Chapeau. Ik ga vandaag een briefje klaarleg
gen dat mijn telefoon mee naar boven moet, en morgen
ochtend neem ik hem op.
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Over de redactie
AUTEUR: LISETTE VAN PELT

De derde uitgave van Duizendblad alweer. Tot nu toe tot
stand gekomen door een redactie bestaande uit twee
personen: Marjanne Dominicus en Lisette van Pelt.
Marjanne zet het blad in elkaar, Lisette schrijft columns
en redigeert artikelen van andere IVN-leden. Marjo Hess
verzorgt elk kwartaal de boekenrubriek en denkt sinds
kort mee over de inhoud van het blad, en Annemarie van
der Rest schrijft over het verloop van de Natuurgidsenop
leiding. Ook Wim Voortman levert regelmatig een artikel
aan.

Desondanks blijven we bedelen om inbreng van andere
leden. Illustraties in de vorm van tekeningen of foto’s,
gedichtjes, overpeinzingen, opmerkelijke of heel gewone
waarnemingen die toch verrassend zijn, en natuurlijk ook
stukjes over bepaalde soorten. Wat we niet direct kunnen
plaatsen komt in een volgend nummer, mochten we iets
te veel aanbod tegelijk krijgen.
Ook de nieuwe natuurgidsen in spe: aarzel niet als je iets
met de andere leden wil delen!

Nieuwe redactielid
Sinds 1 maart hebben we er bovendien een redactielid bij:
Viola Sütö, die ook mee gaat denken en bovendien graag
schrijft. Welkom Marjo en Viola!

IVN Den Haag en omstreken
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