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De Ratelaar is een gezamenlijke uitgave van KNNV Den Haag en IVN Den Haag en is een voortzetting van De
Kleine Ratelaar, het blad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Den Haag.
Het blad verschijnt vier keer per jaar, rond 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.
Kopij voor het volgende nummer graag voor 1 november 2016 mailen naar de redactie van IVN of KNNV, als
bijlage in Word. Foto’s als aparte bijlage versturen.
KNNV redactie: wij zoeken een opvolger voor redacteur Auke Tuizenga.
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WEEK VAN DE INVASIEVE EXOTEN
In de Week van de invasieve exoten, 17 t/m 26 juni, werden in heel Nederland diverse activiteiten georganiseerd. IVN en KNNV Den
Haag droegen hun steentje bij met een lezingenavond, een excursie en twee werkmiddagen. Het Westduinpark was het middelpunt.
sie snel zijn vrijwilligershesje aan te trekken en met het gezelschap
even het pad af te gaan. Zo kregen we een goed beeld van de schitterende natuur die het Westduinpark nu al te bieden heeft. En van
het vele werk dat al is gedaan. Maar ook wat er nog gedaan moet
worden! De Gemeente ondersteunt vrijwilligers. Meer vrijwilligers
zijn altijd welkom om zaailingen van bomen en invasieve exoten
onder controle te krijgen. De excursie was aanleiding om een gemeentelijke fotograaf mee te sturen en zo te laten zien hoe bewoners meewerken en gebruikmaken van het park en de betekenis
voor natuur en recreatie. Hopelijk zorgt deze PR voor meer aandacht
van het publiek.

Lezingen
Johan Apeldoorn was gevraagd wat te vertellen over invasieve
exoten en het Westduinpark. Een presentatie met plaatjes was niet
gelukt, maar Johan kan zo beeldend vertellen dat dat niet gemist
werd. Aan bod kwam de Nederlandse natuur: door de ijstijden zijn
er nog steeds plekken “open” in onze natuur, die soms ingenomen
worden door niet zo gewenste soorten. De natuur van het Westduinpark: park omdat het in de vorige eeuw maar niets gevonden
werd, dat woeste stuifzand. De stad Den Haag verdiende een park
aan zee. Nu wordt het samen met de rest van onze kust beschouwd
als unieke natuur in de wereld. Dat vergt een andere benadering van
beheer. En natuurlijk kwam ook aan de orde wat invasieve exoten
zijn en waarom.
Hans Kruiderink, van de gemeente Den Haag en beheerder van o.a.
Westduinpark, vertelde in het tweede deel van de avond over de
visie en mogelijkheden die de gemeente heeft en vooral dat de
middelen beperkt zijn. Welke keuzes gemaakt moeten worden en
wat voor invloed dat heeft op de stad en het groen. Zo is een van de
gevolgen van het niet meer schoffelen, dat naast alle inheemse
planten, ook de ongewenste exoten hun kans nemen.
Een discussie ontstond toen Johan en Hans de vraag naar voren
brachten: “Als niets anders meer mogelijk is om een invasieve exoot
tegen te houden, zou een gecontroleerde chemische bestrijding
mogelijk moeten zijn?”

Excursie
Er gebeurt al heel wat om het Westduinpark een natuurlijk karakter
te geven, in overleg met de beheerder. Op een kleinschalige manier
wordt alles in het werk gesteld om ongewenste planten en exoten
die een bedreiging vormen terug te dringen. Ruimte maken voor
soorten die hier van nature thuishoren. Maar er is meer nodig;
daar kunnen IVN en KNNV een rol bij spelen.

Foto Anna Kreffer

Handen uit de mouwen!
Mooi weer, enthousiaste deelnemers en leuke contacten en het
Westduinpark is weer een stukje mooier geworden. De samenwerking tussen IVN en KNNV met de gemeente en de duinwerkgroep
van Eric Wisse heeft zijn vruchten afgeworpen. Zodra de kraam zich
geïnstalleerd had, kon iedereen aan de slag. 5m² Japanse duizendknoop direct langs het fietspad Kijkduin-Scheveningen werd soepel
verwijderd met steken en sjorren. Lekker zichtbaar. Uit bestrijdingsoogpunt niet heel effectief, want deze exoot vraagt rigoureuzere
maatregelen. Maar het trok de aandacht van het publiek. Daarna
moesten de esdoornopslag en de rimpelroos er aan geloven: snoeien en zagen. Bij het verwijderen van de rimpelroos hoort ook het
uitleggen aan passanten dat deze plant weliswaar mooie, geurende
bloemen geeft, maar wel woekert. De aanwezige duinroos en de
egelantier krijgen van de rimpelroos geen kans. Met dit voorbeeld
konden we mensen makkelijk overtuigen. Er kwamen positieve
reacties. Al het afval werd met vereende krachten afgevoerd naar de
nabij gelegen gemeentelijke opslag. De gemeente verwerkt dit op
een passende wijze.
Dank aan iedereen die aan dit project hebben bijgedragen. In de
voorbereiding, de lezing, de excursie en bij de uitvoering van twee
middagen werken. Volgend jaar doen we het zeker weer!

Wat een prachtige wandeling bood Eric Wisse, vrijwilliger bij de
gemeente Den Haag. (foto Jurriaan Brobbel). Het was een mooie
zonnige lenteavond. Grotendeels over onverharde paden liet Eric
zien waar het probleem ontstaat en vertelde wat de gevolgen zijn:
reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop en rimpelroos die open
duingebieden bedreigen. Maar ook Mahoniestruiken gaan steeds
meer het beeld bepalen. Teunisbloem, toorts, slangenkruid en alle
andere duinvegetatie komen in de verdrukking.
De vrijwilligers van Eric creëren opnieuw kansen voor typische duinflora en –fauna, bijvoorbeeld op zuidhellingen. Deze hellingen worden daartoe vrij gemaakt van mahonie, esdoorn en abeel. Als de zon
dan de hellingen weer kan verwarmen kunnen zandhagedissen en
insecten er gebruik van maken. Zo liet Eric op vele plaatsen zien wat
de duinwerkgroep op kleine schaal heeft bereikt. We liepen vooral
op openbare paden. Eric kon niet nalaten aan het eind van de excur-

Vervolg
En als je niet wilt wachten, dan kun je eens met Eric meelopen. Dan
kom je ook in gebieden die normaal niet toegankelijk voor je zijn. Als
het echte werk niet iets voor je is, kan het ook leuk zijn een artikel in
de Ratelaar te schrijven over jouw belevenissen in de Westduinen;
van de naam “park” moeten we maar eens af. Het beste is je aan te
sluiten bij de WEB web-westduinpark.blogspot.nl. Je kunt je
aanmelden bij Jean Cruts jean.cruts@casema.nl . Hij zet je op een
mailing lijst en zo blijf je op de hoogte. Meer inhoudelijk is deze link:
http://haagseduinen.blogspot.nl/2015/11/onkruid.html
John van Wensveen
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Monsanto aangeklaagd voor misdaden tegen het milieu
Wordt Goliath verslagen?
Van 14 tot 16 oktober is Den Haag weer ‘internationale stad’.
Ditmaal om de Amerikaanse multinational Monsanto ter verantwoording te roepen. Initiatiefnemers van het Monsanto Tribunaal
zijn vertegenwoordigers van wetenschappelijke instellingen en
organisaties op gebied van mensenrechten, milieu en duurzaamheid. Zij klagen Monsanto aan voor ecocide, het op grote schaal
aantasten van milieu en gezondheid van aarde en mens. Monsanto
was producent van het ontbladeringsmiddel Agent Orange, gebruikt
door de Amerikanen in Vietnam. Het bedrijf noemt zich een ‘duurzaam landbouwbedrijf’ en produceert bestrijdingsmiddelen, genetisch gemodificeerde landbouwproducten, chemisch voedsel (bv.
zoetmakers) en zaden. Wat doet een chemische gigant in onze van
oorsprong natuurlijke voedsel- en zadenproductie?

Wat is ecocide. En is het strafbaar?
Het Tribunaal zal op juridisch niveau een onderzoek doen in welke
mate de chemiegigant mensenrechten op gebied van voeding, gezondheid, milieu en informatie schendt. De aanklacht bevat o.a. de
term ecocide: het op grote schaal vernietigen van natuurlijk milieu
door bewust menselijk handelen. Gepleit wordt om ecocide op te
nemen in het internationaal recht (zoals dat met genocide het geval
is). De keuze voor de stad Den Haag is mede bepaald door de aanwezigheid van het Internationaal Strafhof. Tijdens het Tribunaal
zullen aanklagers uit een aantal landen gehoord worden, waaronder
slachtoffers van chemische vervuiling, milieuorganisaties, kleine
zaaigoedbedrijven en (ecologische) boeren. Drie ervaren rechters uit
Senegal, India en België beoordelen de aanklachten.

Enkele voorbeelden:

Producent van de nu verboden PCB’s (polychloorbifenyl),
die nog steeds menselijke en dierlijke vruchtbaarheid beïnvloeden

2,4,5,T (trichloor fenoxyazijnzuur ) destijds ook een component van het middel Agent Orange en na jaren nog
steeds kankerverwekkend

Lasso, een herbicide dat in Europa verboden is

RoundUP, de meest gebruikte giftige herbicide, samen
met genetisch gemodificeerde zaden vooral gebruikt bij
grootschalige monoculturen, o.a. voor soja, maïs en
raapolie. RoundUp ontwikkelt zich tot het grootste
gezondheids- en milieuschandaal in de geschiedenis.

Monopolie en politieke lobby.
Het bedrijf kocht vanaf de 90er jaren kleine teelt- en zaaigoedvermeerderingsbedrijven op. Via octrooien, geestelijke eigendomsrechten, politieke lobby en internationale overeenkomsten wordt
traditioneel, zelf geteeld en vrij beschikbaar zaaigoed verdreven.
Monsanto maakt enorme winsten in arme landen waar kleine boeren van hun land worden verdreven door soja- en andere plantages,
of worden verplicht zaaigoed en kunstmest te kopen omdat ze de
eigen traditionele rassen niet meer mogen vermeerderen.

Protest bij de poort van de Monsanto vestiging
Bergschenhoek
Behoud van oude en natuurlijke rassen is nodig.
De Franse zaaigoedvereniging Kokopelli, die behoud van oude gewassen stimuleert, weigerde in 2005 de wet te erkennen die verkoop van niet-geregistreerde zaden verbood. Tegen hen werd jarenlang geprocedeerd en ze werden verschillende malen veroordeeld
tot grote geldboetes. Inmiddels zijn er veel meer protesten en tegenbewegingen, o.a. via alternatieve zadenmarkten in Zwitserland,
dat niet gebonden is aan de EU wetgeving. Ook zijn er steeds meer
boerencoöperaties die oude gewassen in stand houden. Ze worden
o.a. gesteund door de Nederlandse organisatie Longo Mai. Het
netwerk van protesten wordt groter en de druk op regeringen
neemt toe. Ook in Nederland zijn er nu alternatieve zadenmarkten,
o.a. in Wageningen. Het besef groeit: ons voedsel en onze zaden
horen niet thuis in een chemisch bedrijf waar alleen winst telt.
Monsanto heeft de uitnodigingsbrief inmiddels afgewezen.
Het Monsanto Tribunaal wordt gesteund door duizenden organisaties en individuen. Voor informatie, steun en crowdfunding , zie
www.monsanto-tribunal.org
Loes van den Bergh

Ook in Nederland is Monsanto nadrukkelijk aanwezig. Op dit moment zijn ook onderhandelingen gaande met de andere gigant,
Bayer, voor eventuele overname. Tevens onderhandelt de EU met
de VS over het TTIP vrijhandelsverdrag dat aan multinationals via
claimsystemen extra macht in Europa toekent. De EU ontwikkelde
een wet die zelf vermeerderen van zaden, de techniek waar eeuwenlang de landbouw en voedselvoorziening op gebaseerd was,
verbood. Alleen industriële zaden werden nog toegestaan.
Na protesten werd de wet in 2014 door het EU parlement verworpen. Wat bleef was dat alleen geregistreerde zaden mogen worden
verkocht, maar het inschrijftarief is zo hoog dat kleine bedrijven dat
niet kunnen betalen. Bovendien moeten op de markt gebrachte
zaden voldoen aan strenge eisen van uniformiteit. Verlies van
belangrijke natuurlijke gewasrassen is het resultaat.
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Pure Passie
particuliere gegevensbeherende organisaties(PGO) die aan
monitoring doet, waaronder ook de paddenstoelen. De vereniging
werkt nauw samen met de KNNV. De vereniging rekent het ook tot
haar taak de myxomyceten, dat zijn slijmzwammen, te
inventariseren, alhoewel deze groep strikt genomen niet onder de
schimmels valt. Het is een organisme dat tussen plantaardig en
dierlijk leven in zit. (zie artikel verderop)

Het is weer het seizoen van de paddenstoelen: wat maakt ze
toch zo interessant en waar zijn de enthousiastelingen mee
bezig? We vragen het de Nederlandse Mycologische
Vereniging (NMV) en de KNNV Den Haag.
Al na enkele minuten gesprek met Martijn Oud, PR- bestuurslid van
de NMV, is duidelijk dat hier een kenner en groot liefhebber van
paddenstoelen spreekt. Het enthousiasme kleurt meteen de
doelstelling die de vereniging heeft: de bevordering van de kennis
van de mycologie.

De wetenschap heeft dringend behoefte aan deze gegevens, mede
ook vanwege de veranderingen in het klimaat. Paddenstoelen
reageren op veranderingen in hun leefomgeving en zijn aldus mooie
indicatoren. “ Het is spannend te zien hoe na een wolkbreuk ineens
van alles op een bepaalde plek tevoorschijn komt” , vertelt Martijn.
Desgevraagd meldt hij dat er elk jaar sprake is van een teruggang in
het aantal paddenstoelen dat in Nederland wordt waargenomen.
Het monitoren van paddenstoelen geeft dit aan. Daar moet wel bij
worden opgemerkt dat als uitgangspunt het jaar 2000 is genomen,
een uitzonderlijk goed paddenstoelenjaar. Over het totaal bekeken,
lopen de 112 gemonitorde soorten in aantal terug, als gevolg van
verzuring en vermesting onder andere veroorzaakt door de
ammoniak uitstoot van de bio-industrie. Uiteraard heeft dat
gevolgen voor de strooisellaag in bossen, die hierdoor niet goed
meer verteert en alleen maar dikker wordt. Het is een ontwikkeling
die niet alleen in Nederland te zien is, ook in de Ardennen en
Duitsland zijn vergelijkbare trends waarneembaar.
Naast de teruggang valt zeker ook de ontdekking van nieuwe soorten
te melden. Na zo’n vermoedelijke ontdekking moet de nieuwe soort
door een specialist worden ‘gevalideerd’. Het betekent hoe dan ook
veel microscopisch werk om tot een determinatie te komen: daarbij
gaat het om veel kleine details.

Wat doet de Mycologische vereniging
Die bevordering van de kennis vindt op veel verschillende manieren
plaats. Zo vertelt Martijn dat de werkgroep in Drenthe een 3-delige
atlas, 7 kilo zwaar, heeft gepubliceerd na 20 jaar stug doorwerken.
Over het Coolster bos is een boek verschenen waarin tientallen
nieuwe soorten beschreven staan. Zelf geeft Martijn regelmatig
interviews aan de pers, schrijft artikelen, en zorgt ook voor een
verfilming zoals van eekhoorntjesbrood die op verschijnen staat.
De vereniging is blij met de komende Europese dag van de
paddenstoel: 24 september 2016. Zes landen doen eraan mee, met
als gemeenschappelijk doel de waarde van de paddenstoelen over
het voetlicht te brengen en ook meer speciaal educatieve
activiteiten te stimuleren voor kinderen.
De vereniging telt zo’n kleine 1000 leden waarvan er zeker 100 zeer
actief zijn en met veel deskundigheid veldwerk verrichten. De
gegevens worden ingevoerd in de Nederlandse Databank Flora en
Fauna. Hij zelf kan ook gefascineeerd raken door de grote diversiteit
en vormenrijkdom: “ Het is toch bijzonder te beseffen dat er alleen
al in Nederland zo’n 8400 soorten voorkomen”. Juist gezien die
veelheid aan soorten die bovendien vaak lastig precies te
determineren zijn, heeft iedereen na een tijdje een eigen
specialisme. Martijn houdt van de wat grotere soorten zoals de
champignons, amanieten en boleten. Het is de schoonheid van de
soorten in relatie tot de gebieden waar ze voorkomen die regelmatig
de revue passeren. Bijzonder zijn de korstmosdennenbossen bij
Schoorl en Bergen, de Waddeneilanden en vooral Terschelling. Daar
komt de armbandgordijnzwam nog voor, een indicatie voor een
kwalitatief goed bos. Dat geldt ook voor de fijnschubbige boleet,
met als gevolg dat je rondom deze soorten ook bijzondere andere
organismen aantreft in de insectenstand en planten.

Bruine kleibosgordijnzwam Cartinarius nemorensis (foto NMV)
Naamgeving

Heksenboleet – foto Martijn Oud

In het veldwerk worden ook nieuwe soorten ontdekt. Wereldwijd
bekeken wordt de wetenschappelijke naamgeving, de nomenclatuur,
getoetst door een instituut in Londen. Het is een ingewikkelde
procedure voordat daadwerkelijk een nieuwe naam wordt
toegewezen. Vervolgens moet er ook nog een nieuwe Nederlandse
naam aan worden gegeven, iets wat staat te gebeuren als er
binnenkort drie nieuwe russula’s worden erkend. Er is een
Commissie Nederlandse Namen(CNN) die gebonden is aan strikte
regels bij het toekennen van een nieuwe Nederlandse naam.
Wel kun je zeggen dat er sprake is van enige poëzie in dat werk als je
namen tegenkomt als het Zandkaalkopje, de Roomkleurige dikhoed,
of de Brede Aardtong en Kruipwilgvloksteeltje.

Dataverzameling

De praktijk in den Haag en omgeving
KNNV Den Haag, bij monde van Kees Pinster, onderstreept nog eens
het relaas van Martijn Oud. Er bestaat een enthousiaste
paddenstoelenwerkgroep van zo’n 20 leden waarvan er geregeld
13 tot 15 meegaan op excursies.
Vervolg op blz. 6

De specialistische deskundigheid is van groot belang , elk jaar
worden de gegevens ingevoerd voor de verspreidingsatlas.nl.
Het is het zogeheten Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een
landelijk samenwerkingsverband tussen de overheid en een aantal
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de verscheidenheid aan paddenstoelen die hij tegenkwam. De
berggids in de Pyreneeën met zijn grote kennis deed er voor hem
nog een schepje bovenop: hij was verkocht.
Nog steeds dus, zoals blijkt uit het enthousiasme waarmee hij vertelt
over het Zeereepproject. Hoewel er maar weinig soorten in het
helmgebied voorkomen in de primaire duinen, zijn het wel heel
bijzondere zoals de duinstinkzwam en duinfranjehoed.
De kennis draagt hij samen met onder meer Peter Peperkam en
Lenie Bakker graag over in de paddenstoelencursus, die in 2014
gehouden werd en veel nieuwe mensen voor de ‘paddo’werkgroep
opleverde. Vaak ook verzorgt hij de paddenstoelenlessen in de
gidsen- en groencursus van het IVN.
Omdat microscopie een onmisbaar onderdeel uitmaakt van het
werken met paddenstoelen, heeft hij onlangs ook met Peter en Arie
Benschop een microscopiecursus gegeven. Dat was een succes en
vanaf september 2016 wordt een vervolg aan deze cursus gegeven.
In het Veldwerkcentrum in het Zuiderpark kunnen ze goed terecht.
En dan zie ik een beeld voor me van stilte, en turen naar de kleine
verschillen en vervolgens enthousiast met elkaar uitwisselen wat ze
nu weer hebben gezien!

De bouw van een plaatjeszwam
(Voorbeeld Groene knolamaniet)
1. hoed (pileus) 2. plaatje (lamel)
3.ring (annulus) 4.beurs (volva)
5.steel (stipus)

Marjo Hess

De excursies vinden 1x per 2 weken plaats en ook die groep
inventariseert. En.. ze komen nieuwe soorten tegen. Althans, tot
nu toe lijkt het er sterk op dat onlangs twee nieuwe soorten zijn
ontdekt. Ook voor Kees geldt dat hij zich de laatste tijd heeft
gespecialiseerd, in zijn geval in russula’s . “ Maar het is wel een
moeilijke groep, die russula’s”, voegt hij eraan toe. Zijn eigen
fascinatie ontstond na het struinen door de bossen van Heerde en

Zie ook:
www.mycologen.nl
www.allesoverpaddenstoelen.nl
www.knnv.nl/den-haag
Info: Paddenstoelenwerkgroep Kees Pinster pinster@ziggo.nl

Onbekend maakt niet genoeg bemind
“ Neem een insect in gedachten. Wat zie je voor je? Een vlieg? Een libel? Een hommel? Een parasitaire wesp? Een muskiet?
Een malariamug? Een bombardeerkever? Een neushoornkever? Een monarchvlinder? Een doodshoofdvlinder? Een bidsprikhaan?
Een wandelende tak? Een rups?”
Om aan te geven hoe gevarieerd de insectenwereld is en waarom hem die zo
fascineert, is dit het intro in het boek Insectopedie van Hugh Raffles. Het is een boek
dat vooral geschikt is voor mensen die zich willen laten meevoeren op de geheel
eigen keuzes van Raffles. Hij wandelt daarbij door het alfabet en beschrijft in
hoofdstukken A t/m Z zijn eigen bonte verzameling aan fascinaties.
Als antropoloog kijkt hij vooral welke rol insecten in het leven van mensen spelen en
hoe wij op ze reageren. Dat is de ene keer een relaas over krekelgevechten in China,
de andere keer laat hij zien hoe de wetenschap veel heeft aan fruitvliegjes als
proefdier. Ook onder de E van Evolutie gaat het ook om wetenschap: een verhaal
over Jean-Henri Fabre die het leraarsvak vaarwel zei en natuur-wetenschapper werd.
En bijna zo’n twee eeuwen geleden bijzondere ontdekkingen deed. Raffles kiest
daaruit het moment van waarneming van een wesp die de veel grotere rups van een
vlinder (Agrotis segetum) als prooi kiest. Met zijn constatering hoe die negen steken
toedient op steeds een ander segment van het lijf, wordt volgens hem bijna
chirurgisch de zenuwbaan van de rups uitgeschakeld.
Wil je meer weten en kom je tot de Z dan vind je Zzzzzz, een kleinere variant op
Nooit meer slapen van W.F. Hermans. Doordat het boek in opzet veel vraagt van de
lezer, is het misschien wel zo geschikt om een eigen selectie uit de hoofdstukken te
maken. En bij mij blijft de vraag hangen: Welke insectenervaring zouden wij zelf
beschrijven?
M. Hess
Raffles, Hugh - Insectopedie, Contact ISBN 978-90-254-3527-1
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De slootjesdagen waren een groot succes!
De slootjesdagen zijn gehouden op 11 en 12 juni.
Van 11 uur tot 4 uur waren kinderen met (groot-)ouders actief met water.
Behalve diertjes uit de sloot scheppen en op naam brengen was er nog veel meer te doen. Vanaf een bruggetje kon de temperatuur
van het water en de diepte gemeten worden.
In de tent kon van diverse vloeistoffen de pH gemeten worden. Hoeveel steentjes gaan er in een bakje voor het zinkt? Een drijvend
blokje naar het midden van het bakje brengen lukt alleen als je het bakje zover vult dat het net niet overloopt (het water staat dan
bol).
Ook werden er tekeningen en elfjes (klein gedichtje van 11 woorden)
gemaakt, kikkers gevouwen en bootjes gemaakt van mosselschelpen.
Vooral dat laatste vond veel aftrek. (foto rechts)
De kinderen kregen een kaart waarop ze de 10 onderdelen konden laten
aftekenen en behalve de gemaakte spullen mochten ze ook nog een kaart
van scharrelkids mee naar huis nemen.
Behalve de kinderen hebben ook (groot-)ouders enthousiast meegedaan
en er was één algemene reactie: ”wat is dit leuk”.
Zaterdag 11 juni in Voorburg:
Ondanks de regen ’s morgens kwamen al gauw de eerste bezoekers.
Het was de hele dag gezellig druk. Er zijn 40 kinderen geteld.
Zondag bij het Segbroekcollege:
Hier verschenen de eerste deelnemers al voor we klaar waren met de inrichting. Die hebben we even in de speeltuin geparkeerd.
Het vissen gebeurde in de Haagse Beek waarvoor de Segbroeklaan moest worden overgestoken. Een van de medewerkers fungeerde
als “klaarover”
Er zijn 50 kinderen geteld.

We willen volgend jaar weer meedoen en we hopen mensen door dit verslag enthousiast te maken om te komen helpen.
Corry van Leeuwen
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IVN Den Haag Excursieprogramma 4e kwartaal 2016
DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl

OKTOBER
Za 01-10
Zo 02-10

13:00
10:00

Westduinpark, opvolgende duinzones, onverharde paden. Geen honden. Einde Sav. Lohmanlaan – L.v.Poot
Ockenburgh, Speuren naar de herfst (kinderen en volwassenen). Witte bruggetje oprijlaan, Monsterseweg

Zo 09-10

14:00

Vlietland, op zoek naar paddenstoelen. Oostvlietweg Leidschendam, tussen nr. 28b en 29

Zo 09-10
Zo 09-10

14:00
10:00

Scheveningen- haven Spuikom. Struinen in het havengebied. Naast Dr Lelykade 5-13 (rest. The Harbour Club)
De Horsten, paddestoelen + herfstnatuur, € 1, Let op! Zuid. ingang Horstlaan, parkeren na tunnel onder spoor.

Di 11-10

14:00

Waalsdorpervlakte, herfstig duin. Oude Waalsdorperweg. P-terr. tegenover het T & O gebouw.

Za 15-10

14:00

Zo 16-10

16:00

Heimanshof, vruchten en zaden, Stadsboerderij Herweijerhoeve. Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat
Zuiderpark,
ingang Vreeswijkstraat
Meijendel, nazomer
in het duin. Informatiepaneel tegenover de buitenbak paardenstal

Wo 19-10

14:00

Duivenvoorde, herfst. Kinderen welkom,entree 1.00/0,50, geen honden. P-terr. Ln.v.Duivenvoorde,Voorschoten

Zo 23-10

10:30

Kerkhof Oud Eik & Duinen, Oude bomen en graven. Ingang kerkhof Laan van Eik en duinen

Wo 26-10

10:30

Zo 30-10

10:30

Sorghvliet, herfst? Ingang park Sorghvliet. Scheveningseweg 24.
Ingang Kerkhof Laan van Eik en duinen
Westduinpark, najaarswandeling. Eind van de Savornin Lohmanlaan

NOVEMBER

Ingang Kerkhof Laan van Eik en duinen

Za 05-11

10:00

Zo 06-11

10:30

Sorghvliet, eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet Scheveningseweg 24
Ingang
Kerkhof
van Eik en duinen
De Horsten,
lateLaan
herfstwandeling.
Hoofdingang Papeweg, Wassenaar, entree € 1

Wo 09-11

14:00

Rusthout, late herfst. Kinderen welkom, geen honden. Ingang natuurtuin, Noordsingel, Leidschendam

Za 12-11

14:00

Berkheide, ontwikkelingen in het duin. P-plaats hotel-restaurant Duinoord, Wassenaarseslag 26, Wassenaar

Zo 13-11

10:00

Ockenburgh, Speuren naar de herfst (kinderen en volwassenen). Witte bruggetje oprijlaan, Monsterseweg

Zo 20-11

14:00

ingang Natuurtuin,
Noordsingel,
Leidschendamtegenover de buitenbak paardenstal
Meijendel,
herfstwandeling.
Informatiepaneel

Zo 20-11

14:00

Ockenburgh, Witte bruggetje ingang landgoed, Monsterseweg

Zo 27-11

14:00

Vlietland,
kale bomen.
Kniplaan Stompwijk
parkeerplaats bij de brug over de A4
ingang Natuurtuin,
Noordsingel,
Leidschendam

DECEMBER
Za 03-12

13:00

ingang Natuurtuin, Noordsingel, Leidschendam
Westduinpark, opvolgende duinzones, onverharde paden. Geen honden. Einde Sav. Lohmanlaan – L.v.Poot

Zo 04-12

10:30

De Horsten, pepernotenwandeling. Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1

Za 10-12

10:00

Sorghvliet, eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet Scheveningseweg 24

Zo 11-12

14:00

Ter Heijde/Zandmotor, ons eigen stukje wadden. Einde Machiel Vrijenhoeklaan, ingang Vakantiepark Kijkduin

Wo 14-12

14:00

Zo 18-12

14:00

Duivenvoorde, Kerstbomen en wintergroen, Kinderen welkom, entree 1.00/0,50, geen honden, P-terr.
Ln.v.Duivenvoorde,Voorschoten
Heimanshof, Waar komt die boom vandaan? Stadsboerderij Herweijerhoeve. Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat

*Berkheide, Meijendel en Kijfhoek/Bierlap zijn waterwingebieden van Dunea.

STAPPEN IN DE NATUUR DOE JE SAMEN MET EEN NATUURGIDS
IVN Den Haag organiseert jaarlijks meer dan 100 wandelingen met natuurgids in de vele parken en natuurgebieden in en om Den
Haag. De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Aanmelden hoeft niet, tenzij anders vermeld.
IVN: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, is een landelijke organisatie met 20.000 actieve leden verspreid over 170
afdelingen in heel Nederland.
Kijk op www.ivndenhaag.nl voor meer informatie over de groengebieden. Daar vind je ook alle informatie over:
De Groene Cursus en Gidsencursus
lidmaatschap of donateurschap
speciale activiteiten
Vragen over de gratis wandelingen:
info@ivndenhaag.nl
Rob Meyer 06-2056 8114
Wandelingen op aanvraag
Info: gp.idsinga@casema.nl of 070-393 3616.
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Geen lid? Ga eens mee om kennis te maken.
N.B.
-Meerijden in auto? Afrekenen met chauffeur aan einde excursie à € 0,08 per km.
-Deelname altijd op eigen risico.
-Meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.
-Info: Els van Maanen-van Wijlen, 070-3867630 of evanmaanen@zonnet.nl

PROGRAMMA KNNV oktober t/m december 2016
EXCURSIES
ZONDAG 2 OKTOBER
Dagexcursie ‘Tussen dorp en wildernisse’
Onder deze naam organiseerde het Haags Milieu Centrum in 2006 een City Duinwandeling.
Deze liet de groene rijkdom zien van Den Haag, maar ook de knelpunten die, als ze opgeheven werden, voor mooie ecologische
verbindingen zouden zorgen. Wat zien we hier van terug? We kijken naar van alles, maar bomen en paddenstoelen zullen wel de
hoofdmoot vormen. Ca. 9 km. Eerder afhaken is mogelijk.
Verzamelen:
10.30 uur bij de bushalte Ruijchrocklaan van lijn 23 aan de ANWB-zijde
Organisatie:
Els en Bert van Maanen, 070-3867630 of 0636504293 of evanmaanen@zonnet.nl
ZATERDAG 15 OKTOBER
Dagexcursie Paddenstoelen Amsterdamse Waterleidingduinen.
Struinen door de duinen. We willen ook een bezoek brengen aan het park bij het Huis te Vogelenzang met Het Engelse Bos.
Verzamelen:
9.00 uur CS Den Haag bij infopunt; trein vertrekt 9.14 uur.
Horeca:
Voldoende
Organisatie:
Okje van Drimmelen, tel.070-3238629 en Mies Eveleens, tel. 015-2571535.
ZATERDAG 29 OKTOBER
Dagexcursie Kaapse Bossen
Vandaag wandelen we de Utrechtse Heuvelrug op en af. Het is tijd voor de paddenstoelen en we hopen daar veel van te zien.
Lengte is ongeveer 8 km, horeca aan het begin en eventueel halverwege of aan het eind.
Verzamelen:
9.05 uur in de hal van station Den Haag Centraal bij infopunt NS. Trein van 09.23 uur.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818
ZONDAG 13 NOVEMBER
Dagexcursie De Kijfhoek en Bierlap
In dit besloten natuurgebied van Dunea kun je nog verdwalen! We vinden er
duinbos, stuifzand, duinmeren en schrale graslanden. Paddenstoelen en korstmossen zijn er volop te vinden.
Duur: minstens 3 uur.
Verzamelen:
11.00 uur bij infobord parkeerplaats Kievitsduin aan de
Meijendelseweg in Wassenaar.
Ook te bereiken met bus 43 , halte De Kievit, dan nog 15
minuten lopen.
Organisatie:
Kees Pinster, 06-33 77 31 76 of pinster@ziggo.nl
F
Foto: paarse pronkridder Kees Pinster
DONDERDAG 17 NOVEMBER
Ochtendexcursie Westduinen
Inmiddels zijn de meeste loofbomen kaal, maar zie eens hoeveel groen er nog over is! Mogelijk is er nog wat 'spreeuwentrek' en
voor achterblijvende vogels zijn er bessen en zaden. Ook is het nu paddenstoelentijd.
Duur: ca. 3 uren. Er is onderweg geen horecagelegenheid.
Meenemen:
bijv. verrekijker, vogel-, plantenboek, regenkleding, eventueel brood en drinken.
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp), Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
ZATERDAG 26 NOVEMBER
Dagexcursie Natuurpad De Holle Boom, Gelderse Vallei
Deze mooie wandeling is door IVN Veenendaal-Rhenen op een kaartje gezet. Hij voert door het bos en langs heidevelden op de
grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Lengte 7 km. Horeca aan begin en eind.
Verzamelen:
9.00 uur, P. Zwartelaan naast NS-station Voorburg.
Organisatie:
Ineke Gilbert en Ineke Zwarekant
tel. 06-44069099 of inekegilbert@ziggo.nl
Aanmelding:
noodzakelijk voor een plaats in een auto tot 18.00 uur vrijdag 25 nov.
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ZATERDAG 17 DECEMBER
Dagexcursie Neeltje Jans met getijdenpoeltjes
December is geen tijd voor bloemetjes, maar gelukkig heeft men op het oude werkeiland van de Oosterscheldedam een aantal poeltjes aangelegd, die bij laagwater toegankelijk zijn via drijvende steigers.
Allemaal heel gemakkelijk dus, maar neem wel een piepschuim matje mee voor je knieën. In de poeltjes is het jaar rond van alles te
zien. Je zult zeker zaken tegen komen die je nog nooit gezien hebt. Ik neem ook een binoculair mee om de vondsten nog eens goed
te bekijken. Verder is er nog een bezoekerscentrum en doordat we met de auto zijn , hebben we een ruime keuze aan allerlei leuke
gebiedjes. Vogels, kusten, zeehondjes en wie weet een stukje van de Maasvlakte.
Verzamelen:
9.00 uur parkeerterrein bij eindpunt Uithof van tramlijn 4.
Organisatie:
Johan Apeldoorn, tel. 06 1814 6226, aanmelden voor vrijdag 20.00 uur i.v.m. beschikbaarheid van auto's.
DONDERDAG 29 DECEMBER
Pannenkoekenexcursie: een wandeling door de duinen. Als het weer het toelaat ook een deel over het strand. Na afloop kunnen we
gezamenlijk (voor eigen rekening) een pannenkoek of iets anders eten in Restaurant Haagsche Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175.
Verzamelen:
10.00 uur Deltaplein Kijkduin bij de muziektent – te bereiken met bus 23, 24 en 26
Organisatie:
Anna Kreffer, arhkreffer@gmail.com of tel. 06-2641 7137
Aanmelding:
tot 18.00 uur op 28 december. Graag opgeven of je meeloopt of alleen in het restaurant bent om 12.00 uur.

WERKGROEPEN KNNV Afd. Den Haag
SPEKTAKEL IN
DE DUINEN

NIEUWE LEDEN KNNV Afd. Den Haag

- Bestuurscommissie natuurbescherming - Plantenwerkgroep
Kees Fokkens, 070-3280386
Ineke Gilbert, 070-2118254
f2hkfokkens@hetnet.nl
inekegilbert@ziggo.nl
- Bomenwerkgroep
- Strandwerkgroep
Marieke Bos, 070-3549568
Laus Hendriks, 070-3946065
Mariekebos1@hotmail.com
hendriks27@zonnet.nl
- Insectenwerkgroep
- Vogelwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502493
Marijke Ammerlaan, 070-3871187
Geen mailadres
Marijkeam2015@gmail.com
- Paddenstoelenwerkgroep
- Nachtvlinderwerkgroep.
Kees Pinster, 06-81688728
Anna Kreffer, 06-26417137
pinster@ziggo.nl
arhkreffer@gmail.com

Mw. A. Kortlang
Dhr. E.F. Cornelissen
Dhr. R. de Boer
Dhr. A. van Rijn

Wij heten u van harte welkom en hopen
dat u zich spoedig thuis voelt in de
vereniging.
We maken graag kennis met u op onze
excursies, in de werkgroepen, of bij andere
activiteiten.

Activiteiten staan op de website. Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!

NATUURBESCHERMING
Groen samen op pad (2016-1): Meer bereik, meer draagvlak, meer natuur!
Groenplatform: samenwerking tussen zes groene verenigingen:
AVN, Egelopvang, Groen en Bloei, IVN, KNNV, HVB, Vrienden van Den Haag en Duurzaam Den Haag.
Op het laatste Groenplatform hebben we afscheid genomen van Loes Jalink. Zij vertegenwoordigde al die jaren het Egelasiel
tijdens de bijeenkomsten en vertelde dat de Haagse groene verenigingen sinds 2002 bij elkaar komen in het Groenplatform om
samen het openbaar bestuur waar nodig bij te sturen en zo het groen en de natuur in en om Den Haag een handje te helpen.
Loes: heel hartelijk dank voor al die jaren dat jij jouw steen hebt bijgedragen.
Tijdens de laatste vergadering zijn de uitgangspunten van het Groenplatform besproken en op papier gezet. Het gesprek over de
uitgangspunten deed het bewustzijn ontstaan dat we het proces van samenwerking willen versterken. Door naar buiten toe de
onderlinge programma’s beter op elkaar af te stemmen, dus komen tot een gemeenschappelijke agenda en meer als groen blok
te opereren. Zo verwachten we een groter bereik naar het publiek, meer dan de som der delen zou bereiken. Naar binnen toe
door met wat meer regelmaat te berichten over onze gezamenlijke inspanningen. Niet allemaal afzonderlijk, maar samen een
artikel, een geluid. Meer zichtbaar wat onze gezamenlijke inspanningen zijn. Onze samenwerking wordt op onze websites
vermeld.
Het Internationaal Park is weliswaar van de baan, maar we verwachten dat de gemeente via een omweg weer nieuwe plannen
voor dat gebied ontwikkelt. Heeft de gemeente alle suggesties tijdens de inspraak opzijgeschoven, wij pakken de goede ideeën
op en zullen die bij de bestuurders onder de aandacht brengen. De gemeente Den Haag bereidt twee agenda’s voor: Groen voor
de Stad en Ruimte voor de Stad. Daarvoor voert zij stadsgesprekken met bewoners en organisaties in de stad. Het Groenplatform
kijkt reikhalzend uit naar de plannen van de gemeente nu de Groen-gesprekken zijn afgerond. We hopen dat Agenda Groen
eerder klaar is dan Agenda Ruimte.
Lees verder op blz.11
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Vervolg blz. 10

Groenplatform Den Haag
De KNNV heeft een zienswijze ingediend over de concept strandnota 2017-2022 van de gemeente Den Haag. Het plan betekent een
verdere aantasting van de duinvoet, een verstoring van de natuur. Een aaneenschakeling van strandtenten is nadelig voor de
natuurbeleving vanaf het strand. Buiten de bebouwing van Kijkduin moeten duinen altijd zichtbaar blijven.
De kustuitbreidingsplannen van de Metropoolregio die recent bekend zijn gemaakt, onderschrijven de noodzaak ruimtelijke plannen
in en om Den Haag te blijven volgen.
Namens IVN en KNNV nemen Henk Wardenaar en Kees Fokkens deel aan het Groenplatform Den Haag.

HOE STAAT HET MET DE VARENS VAN DE LEIDSCHENDAMSE SLUIS?
De zeldzame en beschermde varensoorten op de kademuren van de sluis te Leidschendam kennen een nogal rumoerige
geschiedenis waarbij de beheerder (van provincie Zuid Holland), het sluiswachtersteam en de KNNV ieder hun eigen belangen
hadden, variërend van "weg met die troep" tot "afblijven"!
Nu er duidelijke afspraken zijn gemaakt, lijkt de rust weergekeerd, ….. maar er zijn beren op de weg, verderop meer hierover.
Waarover hebben we het? De huidige sluis werd in 1880 gebouwd; de kademuren zijn deels nog in originele staat en plaatselijk
begroeid met diverse soorten "onkruiden", maar ook door vier varensoorten waarvan drie zeldzaam:
1- mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) (algemeen, geen foto).
2- zwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum) (zeldzaam, foto's hieronder).

3- steenbreekvaren ((Asplenium trichomanis) (zeer zeldzaam, foto's hieronder).

4- tongvaren (Asplenium scolodendrum) (zeldzaam, geen foto).
Vooral de kademuren aan het noordoosteinde van de sluis zijn rijk voorzien, met de charmante steenbreekvaren als absolute topper.
Kom beslist eens een kijkje nemen. U kunt vrijelijk over de kademuren van de sluis lopen en door de knieën gaan voor al dat
varenschoons. Bovendien is het er oer-gezellig op de terrassen, met een ijsje of met een drankje/hapje bij het Italiaanse
toprestaurant Fratelli. Genieten dus!
Maar nu nog iets over die beren. Momenteel zijn de zwartsteel, steenbreek- en tongvaren wettelijk beschermd in de Flora- en
faunawet. Maar er komt een nieuwe wet (Tweede Kamer is al akkoord, behandeling Eerste Kamer dit najaar) waarin veel minder
plantensoorten beschermd worden.
Van de varens blijven alleen de blaasvaren, groensteel en schubvaren over. Er blijft dan nog wel zoiets als "algemene zorgplicht" en
er kunnen "gedragscodes" worden opgesteld. Vaag hoor! Onze natuurbeschermers kunnen dus hun borst natmaken, of zou het niet
zo'n vaart lopen?
Hoop doet leven!!
Lex van der Steur
(eigen foto's, op ware grootte)
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LEDEN IN DE KIJKER
U kunt in deze rubriek kennismaken met leden van onze KNNV-afdeling. De rubriek wordt verzorgd door Samantha van der Wolf.

INTERVIEW
Mijn naam is Myra Meijering en ik ben sinds 2013 lid van de KNNV. Liefde voor de natuur heb ik
altijd gehad, maar zonder ‘kennis van zaken’. In 2013/2014 heb ik de gidsencursus van IVN
gedaan en daar gingen mijn ogen open en ben ik anders gaan kijken, meer gaan waarnemen.
Tegelijk kwam de drang om meer te weten. Ik ben de docenten die me geïnspireerd hebben
daar nog elke dag dankbaar voor.
Allerlei onderwerpen kwamen tijdens deze opleiding aan bod, maar mijn diepgewortelde
passie voor planten groeide vooral. De vonk sloeg over op de natuurfeestdag 2013 in Meijendel,
toen Els van Maanen me tijdens een korte excursie liet zien hoe je Riet – Phragmites australis,
van andere grassen kan onderscheiden. Op de overgang van bladschede naar bladschijf, dus
waar het blad van de stengel afstaat, zit bij grassoorten vaak een vliezig randje, ‘het tongetje’,
een belangrijk determinatiekenmerk. Bij Riet bestaat dit uit haren! Ik wist meteen,… hier wil ik
wat mee gaan doen.
Toch duurde het, gek genoeg, nog een jaar voordat ik de Plantenwerkgroep Den Haag
gevonden had. Met veel plezier maak ik daar nu deel van uit en geniet ik van de
vrijdagmiddagen waarop we gaan inventariseren. Mijn interesse is zeker breder dan planten
alleen, en als het veldseizoen voor planten afgelopen is, zou ik graag meegaan met de Paddenstoelen- en Bomenwerkgroep.
Sinds ik me verdiep in planten heb ik ook een ‘ding’ met de gallen die je hier vaak op ziet.
De planteigen vergroeiingen, veroorzaakt door een galmaker, vaak een dier of schimmel.
Bizar hoeveel verschillende vormen er zijn. Elke galmaker heeft haar eigen gal. Dat vind
ik iets heel wonderlijks . En al helemaal als je weet hoe ingewikkeld de levenscyclus van
deze galmakers vaak is.
Hoe meer ik me verdiep in planten en de natuur in bredere zin, hoe meer ik me de
samenhang van alles realiseer. Alles is met elkaar verbonden. Op mijn wensenlijstje staat
dan ook nog een cursus ecologie.
Elzenvlag – Taphrina alni- een kleurige gal (Foto: Myra)
Een favoriet gebied heb ik niet echt; ik geniet van de duinen en het strand, van de landgoederen in onze regio en de polder aan de
andere kant van de A4. Maar als ik ergens in het land ben, vind ik het juist leuk bij de lokale KNNV-activiteiten aan te sluiten, om ook
eens in een heel andere omgeving te zijn.
De mooiste waarnemingen vind ik de onverwachte, vaak kleine dingen. Een vluchtige ontmoeting met een ree of vos die mijn pad
kruist in de duinen, een ijsvogel die ik hoor en als ik goed kijk ook zie. Een omgevallen boom, die gewoon doorgroeit, weer uitloopt
of een klein plantje dat bloeit op een ogenschijnlijk onmogelijke plek in de stad. Dat is bijzonder en toont de levenskracht van de
natuur. In Frankrijk zag ik een Witte boterbloem – Ranunculus aconitifolius, nog in knop. Dan ga ik een paar dagen later terug, om
haar ook in bloei te zien. Een nieuwe gal waar mijn oog op valt. Allemaal even mooi!
Naast de KNNV ben ik sinds vorig jaar actief bij FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) een natuurorganisatie die wilde planten
in Nederland onderzoekt en beschermt. Er zijn regionale en landelijke activiteiten. Rond de jaarwisseling coördineer ik de Eindejaars
Plantenjacht, een zoektocht naar bloeiende planten, midden in de winter.
Begin mei ben ik, samen met Wilco, voor het eerst mee geweest met een kampeerweek van KNNV in de Franse Ardennen. Iets wat ik
iedereen die dat nog niet gedaan heeft kan aanraden.
WEESGROOTOUDERS
Dit voorjaar vertelde ik enthousiast over de specht die in buurmans boom een
fraaie holte hakte. Anneke en ik verheugden ons op het grootouderschap t.a.v. het
jonge gezin. En..inderdaad, wat later verscheen manspecht samen met een
vrouwspecht die ijverig het hol in en uit wipte. Helaas, daarbij bleef het. Wel kwam
aanvankelijk de man regelmatig langs om te fourageren en de holte bekijken, maar
plotseling kwam ook daaraan een einde. Later zagen we hem soms met voer in de
snavel wegvliegen in steeds dezelfde richting.
Intens verdriet! We voelden ons weesgrootouders.
Tot afgelopen week onverwachts de man opdook met drie vliegvlugge jongen. Later
voegde ook de vrouw zich erbij. Het hele gezin komt nu regelmatig langs, als troost
voor onze verweesde verwachtingen.
Jan en Anneke
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Foto: Ruud Wielinga

KOOLMOT – Plutella xylostella
Ontwikkeling Plutella xylostella
1. Rups die cocon spint. (videostil)
2. Gezonde pop
3. Plutella xylostella vlinder
4. Geparasiteerde pop (nadat de rups cocon heeft
gemaakt, wordt ze door de sluipwesplarve van binnen
opgevreten. Sluipwesplarve maakt een eigen cocon
binnen de cocon van de vlinder).
5. sluipwesp Diadegma sp.(?)
fam. Ichneumonidae, subfam. Campopleginae

In mei en juni dit jaar hebben velen van ons de massale
aanwezigheid van de koolmot opgemerkt: een kleine,
slanke, op het eerste gezicht beige vlinder. In mijn
moestuin waren ze overal te vinden. Als je door het gras
liep, steeg een wolk van motten voor je voeten omhoog.
De koolmot (Plutella xylostella, fam. Plutellidae) is een
trekvlinder afkomstig uit Zuid-Europa, maar inmiddels
wereldwijd verspreid. Het is bekend dat de vlinder
meer dan 3000 km kan trekken en op hoogtes boven
de 100 m kan vliegen. In de tuinbouw is de koolmot
soms een echte plaag op koolachtige gewassen.
Er zijn jaarlijks 2 generaties aanwezig en de rupsen
leven op planten uit families Brassicaceae en
Tropaeolaceae. Jonge rupsen vreten typische
‘venstertjes’ in de bladeren, waarbij de opperhuid aan
de bovenzijde van het blad intact blijft.

In de afgelopen 2 jaar heb ik naar het gedrag van de
rupsen gekeken. Van de populatie die ik zelf gekweekt
heb, bleek de helft van de rupsen geparasiteerd. De
parasiet verschijnt op het moment dat de rups haar
cocon al heeft gesponnen. In plaats van zich te
verpoppen binnen die cocon, gedraagt de rups zich
vreemd: op een gegeven moment zag ik dat ze van
binnen werd opgegeten en dat de parasiet zijn eigen
cocon spon binnen die van de koolmot.
Parasitaire wespen houden het natuurlijke evenwicht
in stand; wel een beetje laat voor de broccoli in mijn
moestuin.
Jadranka Njegovan, lid insectenwerkgroep KNNV
(met dank aan Kees Zwakhals en Alexander Deelman)
Eigen foto’s.
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Met de boot langs een exoot
Vanaf half elf kunnen mijn zus en ik inschepen op de Schuttevaer in de haven van Enkhuizen. We zijn dan aan boord van de grootste nog bestaande
koftjalk in Nederland, gebouwd in 1910, maar nu prachtig gerestaureerd. Rond elf uur varen we met ongeveer dertig man de haven uit.
Het thema van deze tocht is “Ruiende casarca’s op de Kreupel”. Dus die exotische watervogels gaan we zien! Allemaal natuurliefhebbers en
vogelaars aan boord, gewapend met camera, verrekijker of telescoop. Het is warm weer, bijna windstil, heiig. We varen op de motor, omdat er geen
wind staat, maar de schipper zegt dat de wind later op de dag aantrekt, dan worden wij aan het werk gezet en gaan we zeilen. Eerst zien we nog
“de Dromedaris”, de oostelijke poort van Enkhuizen vanaf de boot.
Daarna is het tijd voor een korte lezing van Sjoerd Dirksen over de
casarca’s. Hij is lid van Werkgroep Casarca NL. Die onderzoekt waar
de eenden vandaan komen door ze bij het Eemmeer te vangen, te
ringen (aan hals en poot) en soms te zenderen.
Tot nu toe zijn de meeste uit Duitsland en Zwitserland afkomstig en
dan zijn het nakomelingen van ontsnapte tamme exemplaren. Nu
willen ze kijken of er ook vogels van wilde populaties bij zijn uit
Roemenie, Bulgarije, Griekenland of Rusland. Tot 1995 zaten de
casarca’s voornamelijk bij de Friese IJsselmeerkust, daarna
verschoof de populatie naar het Eemmeer en nu dus naar de
Kreupel.
De Kreupel is een in 2003 aangelegd, 500m breed en 1500m lang
natuurontwikkelingsgebied. Het ligt 8 km ten oosten van
Medemblik en bestaat uit zandplaten en geulen. Het biedt plaats aan
Casarca met ring – foto Debbie Doodeman van Fogol
grond- en koloniebroeders zoals visdief, kokmeeuw, kuifeend, tafeleend,
bergeend, pijlstaarteend, zwartkopmeeuw, kluut, bontbekplevier en ook aalscholver .
Tevens is het een geschikte plek voor vogels die op doortrek zijn om op te vetten.
De casarca komt hier alleen naar toe om te ruien van juli tot september. Hij is net als de bergeend een holenbroeder, maar Sjoerd laat ook een
plaatje zien van een casarca die in een torenvalkennest met krappe opening broedt, in een boerenschuur in Duitsland. De vogel broedt
mondjesmaat (5-20 verwilderde paren) in Nederland. Na de lezing krijgen we een smakelijke biologische lunch.
Inmiddels zijn we aangekomen bij de Kreupel en is het de hoogste tijd om het dek op te gaan om vogels te kijken. Op de basaltdijkjes zitten
aalscholvers, grote mantelmeeuw, kokmeeuw, zilvermeeuw en op palen van fuiken stormmeeuw, die hier overigens niet broedt. In het water zien
we meerkoeten. En dan eindelijk twee casarca’s! Even verder nog een hele grote groep van meer dan 100. Ineens veel herrie van opvliegende
vogels: een bruine kiekendief is de boosdoener.
Nog even doorvaren naar de passantenhaven, dan kunnen we van de boot af en over de steiger lopen. Er is een uitkijkpunt bij het havenmeesterhuisje. Daar heb je een mooi uitzicht over het gebied, roze gekleurd door het wilgenroosje. Op de dammetjes vlakbij zit een groepje van 70 zwarte
sterns, die zich hier al weer beginnen te verzamelen voor de op handen zijnde trek, ook nog twee steenlopers, visdieven, en …..een waterral, die
zich zat te poetsen tussen engelwortel. Geen zwartkopmeeuw gezien.
Na een half uur gaan we weer varen. Nu worden de zeilen gehesen, niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen. Ik mag op de mast letten en
als het verkeerd gaat "stop" roepen. (Het ging helemaal goed.) Nu varen we weer met een zwakke wind naar Enkhuizen, waar we half vijf
aankomen. Voor we aan wal gaan, meldt Sjoerd dat er 638 casarca’s zijn geteld en vijf ringen zijn afgelezen, waarvan twee niet eerder hier zijn
gezien. Een van deze vogels, V4, is geringd op het Eemmeer. In 2015 is zijn ring afgelezen bij de Bodensee tijdens de rui en nu zit hij dan ruiend bij
de Kreupel.
Het is een fantastische dag geweest. Heb je ook interesse? Kijk dan op www. Fogol.nl.
Marijke Ammerlaan

Zwarte sterns – foto Marijke
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SLIJMZWAMMEN KUNNEN LOPEN!
Met onze werkgroep Paddenstoelen lopen
we elke twee weken op dinsdagochtend in
de mooiste natuurgebieden, zoals
sommige landgoederen in Wassenaar.
Vorig jaar (2015) liepen we in november
op de Waalsdorpervlakte.
Daar vond ik een takje met een gelig
goedje: een slijmzwam in ontwikkeling,
het meest wonderlijke organisme dat ik
ken. Slijmzwammen of myxomyceten
worden vaak gezien door de paddenstoelen “zoekers” . Ze groeien in dezelfde
omstandigheden als paddenstoelen, maar
het is een apart organisme.
Het is geen plant, dier of paddenstoel,
maar vormt een eigen rijk naast de
genoemde soorten. Het begint zijn leven
als eencellige, vormt daarna een
groeiende en bewegende massa met vele
kernen, om aan het eind op een vaste plek
te zorgen voor kleine vruchtlichamen en
sporen. In aanvang van zijn bestaan is het
dierachtig, aan het eind lijkt het een
beetje op een paddenstoel.

De naam myxomyceet (van myxa = slijm
en myketes = zwam) of slijmzwam stamt
uit een tijd dat men nog niet zo goed wist
wat het was. Bij het dierlijke stadium kan
je het slijmerig noemen en door de
sporenvorming lijkt het wel op zwammen.
De naam slijmzwam doet denken aan iets
viezigs, maar het is zeer bijzonder en van
wonderlijke schoonheid. Het laat zich
echter pas kennen onder een vergrootglas,
de vruchtlichamen zijn vaak maar een
millimeter groot.
Het bestaat al miljoenen jaren op aarde en
komt overal voor. Wereldwijd zijn er zo'n
1000 soorten bekend, in Nederland
ongeveer 400. Slijmzwammen behoren bij
de eukaryoten, organismen met cel of
cellen die een vaste kern hebben. Een kern
bevat chromosomen; als dat één stel is,
zoals de geslachtscellen van mensen,
noemen we de kern haploïd, bij een
dubbel stel diploïd.

organisch materiaal. De kernen van die
protoplasten zijn haploïd. Ze kruipen over
het oppervlak op zoek naar voedsel. In
vochtige omgeving kunnen ze zweepharen
ontwikkelen en zwemmen. Ze gaan
makkelijk van het ene in het andere
stadium over. Bij voldoende voedsel delen
ze zich keer op keer.
De protoplasten en hun kernen kunnen
met elkaar versmelten. Zij vormen dan
samen een zygote, een protoplasma
waarvan de kern diploïd is. Ook dit
protoplasma verplaatst zich op zoek naar
voedsel. Als daarvan voldoende aanwezig
is groeit het en daarbinnen delen de
kernen zich vele malen. Het kan ook
samengaan met zygotes van dezelfde
soort in de buurt. Er ontstaat een
organisme met heel veel kernen. Op dat
moment wordt het ook voor ons mensen
zichtbaar als slijmerige massa die zich kan
voortbewegen, het plasmodium. Het
heldergele heksenboter, de rozerode
gewone boomwrat of het wittige groot
kalkschuim zijn goed herkenbare
voorbeelden. Het blijft vaker veel kleiner,
meer verstopt en is te vinden op bijv.
vermolmd hout en afgevallen blad.

Tijdens het plasmodium stadium lijkt het
nog steeds dierlijk. Het bezit zelfs een
soort van intelligentie en geheugen. Het
organisme met de vele kernen lijkt op een
volk, zoals mieren of honingbijen. Alles
werkt samen om het organisme in stand
te houden. Bij het verplaatsen is de
buitenkant net iets steviger dan de
binnenkant, een kleine beschadiging
wordt snel hersteld. Als er vijandige
stoffen op het pad zijn offert een deel van
de inhoud zich op om dit onschadelijk te
maken. Het onthoudt waar het eerder is
geweest door het achterlaten van een
spoor, bij gebrek aan voedsel keert het
niet terug. Er zijn leuke experimenten mee
gedaan, bijvoorbeeld één waarbij een
slijmzwam de kortste weg in een doolhof
vindt.

Het leven van een slijmzwam
Een slijmzwam-spore kan ontkiemen
onder de juiste omstandigheden, als het
vochtig is en niet te koud. Uit een spore
ontstaan één tot vier, soms acht amoebeachtige cellen, protoplasten, die zich
voeden met bacteriën, schimmels of

En dan, bij voldoende voedselopname of
omdat de tijd rijp is, stopt het
zwerversbestaan. Het plasmodium gaat
over tot het vormen van vruchtlichamen.
Nu worden kleuren- en vormenrijkdom
pas echt zichtbaar. Er zijn een aantal ordes
die duidelijk verschillend zijn van elkaar.
Het plasmodium gaat bijvoorbeeld over in
kleine bolletjes, net iets kleiner dan
slakkeneitjes, in soms schitterende,
heldere kleuren. In die bolletjes ontstaat
een bodem, steeltje en bolletje, als een
soort mini-fruitboompje. Dat bolletje
bestaat uit een wirwar van draden met
daarin de sporen. Dit is slechts een van de
mogelijke vormen, er is een grote
verscheidenheid.
De laatste fase is het leukste om te volgen.
Het gaat soms zo razendsnel, binnen één
dag is het slijm veranderd in sporen
verspreidende vruchtlichamen. Het kan
met tientallen op een blaadje staan of
blijft als een kussentje bij elkaar. Dit is de
fase dat een slijmzwam te determineren is.
Omdat het door de snelheid van
ontwikkeling en het mini formaat in de
natuur nauwelijks te volgen is, kun je
proberen om het allemaal van dichtbij te
volgen. Neem het mee naar huis, maar let
daarbij op dat het niet beschadigd raakt.
Een slijmzwam is heel erg gevoelig en kan
bij de minste aanraking sterven.

Ooggelatinepropje
Het takje met slijmzwam dat ik vorig jaar
vond, heb ik meegenomen, in een bakje
gezet op natte tissue en gevoed met natte
havervlokken. (foto 1).
De ontwikkeling ging door en binnen heel
korte tijd vormden zich vruchtlichamen.
Determineren van slijmzwammen is nog
niet zo makkelijk. Lenie Bakker is daarin
onze expert en wist bij deze soort de
naam te vinden:
Colloderma oculatum of ooggelatinepropje, een zeldzame soort in ons land.
Anna Kreffer
Meer informatie en foto’s van Anna:
zie de website www.knnv.nl/den-haag
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Duindikhoed – foto Kees Pinster

Oplossing zomerpuzzeltje.
1- wilde of grote kaardebol (Dipsacus
fullonum)
2- waterhyacint (Eichhornia crassipes)
(NB. agressieve exoot!!)
3- "nest" van een snuittor, de
berkensigarenmaker (Byctiscus
betulae), hier op zwarte els (Alnus
glutinosa).
4- een slijmzwam, rossig buiskussen
(Tubulifera arachnoidea)
5- blauw glidkruid (Scutellaria
galericulata)
6- gele dovenetel (Lamium
galeobdolon)
Lex van der Steur

16

Port betaald

