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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 augustus 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.

Eindredactie: Ineke Gilbert
Tel. 070 211 8254
red.ratelaar@gmail.com

KNNV redactie: Auke Tuizenga
tel. 070 317 9290
redactie@den-haag.knnv.nl

IVN redactie: Ingrid Piek
tel. 070 391 0213
ingridpiek@ziggo.nl

Foto voorzijde: Ruud Wielinga / nest van zwarte specht
Druk: drukkerij Lifoka, Den Haag
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
een landelijke organisatie waarvan de leden zich
daadwerkelijk inzetten voor activiteiten die erop
gericht zijn een ieders inzicht met betrekking tot de
Natuur en Milieu te verruimen.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
afd. Den Haag is een afdeling van een landelijke vereniging voor natuurstudie, -beleving en -bescherming.
Zij organiseert werkgroepen, excursies, lezingen en
cursussen.

Contributie voor donateurs € 15,- , voor leden € 24,en voor huisgenoten € 5,Bankrekening nr. NL25 INGB 0000 6919 56
t.n.v. IVN afd. Den Haag.
Inlichtingen: Rob Meyer, 06 20568114 / 070 368 1400
info@ivndenhaag.nl

Contributie leden € 28,- , voor huisgenootleden € 9,50
en voor jeugdleden € 15,Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37
t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag.
Inlichtingen: Bert van Maanen, tel. 070 386 7630
Ledenadministratie@den-haag.knnv.nl

Ledenadministratie: Max Leerentveld, tel. 070 3252405
ledenadministratie@ivndenhaag.nl

Website: www.knnv.nl/den-haag
Webmaster: Dick Gerbrands
den-haag@knnv.nl

Website: www.ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Dominicus

Voorzitter:
John van Wensveen, tel. 070 325 3560
voorzitter@den-haag.knnv.nl

Voorzitter (interim):
John van Wensveen, tel. 070 325 3560
voorzitter@ivndenhaag.nl

Secretaris:
Ineke Gilbert, tel. 070 211 8254
secretaris@den-haag.knnv.nl

Secretaris:
Mieke Muller, tel. 070 387 3035
secretaris@ivndenhaag.nl

Penningmeester:
Ruud Wielinga, tel. 070 368 9191
penningmeester@den-haag.knnv.nl

Penningmeester:

Egbert Leijdekker, tel. 06 8356 7957
penningmeester@ivndenhaag.nl

Bestuurslid - Coördinator werkgroepen
Anna Kreffer 06 26417137
arhkreffer@gmail.com

Coördinator Wandelingen op aanvraag:
Gerda Idsinga 070 393 36 16
gp.idsinga@casema.nl

Bestuurslid - Coördinator Lezingen
Johan Apeldoorn 06 1814 6226
Johan.apeldoorn@ziggo.nl

Lezingen:
Marjo Hess tel. 06 2148 6563
mhess@xs4all.nl
Cursussen:
cursussen@ivndenhaag.nl

PR, kraam en boekverkoop
Kees Pinster, tel. 070 346 5214
pr@den-haag.knnv.nl

Volg onze verenigingen op:

Postadres Secretariaat:
Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag
KNNV REDACTIE
Wij zoeken een redacteur. Wie vindt het leuk om contact te houden met
bestuur, leden en werkgroepen en digitaal kopij te verzamelen?

www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag
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WEEK VAN DE INVASIEVE EXOTEN 17 – 26 JUNI
Binnenkort vindt de week van de invasieve exoten plaats. Met die speciale week wordt aandacht gevraagd voor de mogelijke gevaren
en schade die invasieve exoten veroorzaken in de ons omringende natuur.

Wat zijn invasieve exoten?
We kennen ze soms omdat ze goed zichtbaar zijn, zoals de reuzenberenklauw
en de Japanse duizendknoop (foto rechts Anna Kreffer). Soms merken we de
effecten vooral aan de schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld ziekten die worden
verspreid zoals bij de vuursalamander (zie elders in de Ratelaar).
Als je naar de naam invasieve exoot kijkt, dan betekent invasief letterlijk: iets
wat een groeiplaats buiten de plaats van ontstaan heeft. Bij exoten gaat het om
dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw
gebied terechtkomen zoals Nederland. De tijgermug, de halsbandparkiet, de
nijlgans, de buxusmot, en ook vogelkers en ambrosia zijn invasieve exoten.
Ze komen op verschillende manieren ons land binnen, onopzettelijk en
opzettelijk. De vogelkers bijvoorbeeld is ooit opzettelijk geplant met het doel
om heidevelden te bebossen. Maar ook import van bepaalde planten of dieren
voor hobbygebruik brengt invasieve soorten binnen. Soms ook liften dieren
onopzettelijk mee met het transport van goederen, zoals de tijgermug die
meegelift is op bamboe uit China.

Wat ‘doen’ ze?
Het gevolg van invasieve exoten kan zijn dat een inheemse soort wordt
verdrongen, bijvoorbeeld omdat de exoot zich voedt met de inheemse soort.
Een voorbeeld hiervan is het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. Deze tast
met zijn voedingswijze de populatie inheemse lieveheersbeestjes aan, ten koste van de biodiversiteit.
Soms brengt de exoot een ziekteverwekker mee waartegen die zelf wel bestand is, maar de inheemse soort niet. Dit doet zich voor
bij de uitheemse grijze eekhoorn, die zelf niet ziek wordt, maar wel ziekte onder de inheemse rode eekhoorn verspreidt. Iets
dergelijks is ook te zien bij de Aziatische salamander. Deze heeft de populatie vuursalamanders ernstig doen slinken als gevolg van
de verspreiding van een schimmel waartegen de vuursalamander niet bestand is.
Een instituut als de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt op de website ook een economisch gevolg, nl. oogstderving en schade aan de infrastructuur.
De verwachting is dat de gevolgen alleen maar groter zullen worden. Door de toenemende internationale handel en het toerisme
komen er steeds nieuwe (schadelijke) uitheemse soorten naar Europa. De klimaatverandering maakt de situatie nog ernstiger.

Waarom nu aandacht?
Het moment van extra aandacht voor de invasieve exoten heeft te maken met het feit dat de Europese Commissie op het punt staat
om een lijst met 37 planten en dieren te publiceren, die door alle lidstaten zullen moeten worden aangepakt op basis van de
Verordening Invasieve Uitheemse Soorten. Voor de 37 ‘invasieve exoten van EU-belang’ die op deze Unielijst staan, gaan o.a.. een
import-, handels- en bezitsverbod gelden. Het is belangrijk dit in Europees verband te regelen, immers invasieve exoten trekken zich
niets aan van nationale grenzen. De bestaande regels zijn te fragmentarisch en niet effectief, want het is weinig zinvol als het ene
land een soort bestrijdt en een buurland niets doet. In dit verband is het wel bijzonder te constateren dat de VNG, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten, blijkens hun website op zoek is naar deskundigheid, getuige de volgende mededeling:
“ Stadswerk en VNG zijn nu op zoek naar gemeenteambtenaren die beleidservaring hebben met dit onderwerp en willen deelnemen
aan de discussie in de overheidsbrede werkgroep”. (www.vng.nl)
Voor Nederland is niet formeel vastgelegd welke plantensoorten als exoot worden aangemerkt zoals dat bijvoorbeeld in Groot
Brittannië het geval is. Er is ook geen vastgestelde lijst van Nederlandse inheemse planten en diersoorten, op grond waarvan andere
soorten als exoot kunnen worden aangemerkt. Wel is er een convenant Waterplanten (2010) waarin is vastgelegd dat bepaalde
plantensoorten in Nederland niet worden geleverd aan consumenten en ook niet door de aangesloten bedrijven in eigen beheer
worden gebruikt. Het gaat hierbij om de volgende zeven soorten:
Crassula helmsii; Watercrassula
Hydrilla verticillata; Hydrilla
Hydrocotyle ranunculoides; Grote waternavel
Ludwigia grandiflora; Waterteunisbloem
Ludwigia peploides; Kleine waterteunisbloem
Myriophyllum aquaticum; Parelvederkruid
Toegevoegd 2012: Myriophyllum heterophyllum; Ongelijkbladig vederkruid
(bron: www.wageningenur.nl)
Lees verder op blz. 4
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Vervolg van blz. 3

Wat kunnen wij doen?
Tijdens de Week van de Invasieve Exoten vinden diverse activiteiten door het hele land plaats rond dit thema. Een overzicht van de
tot nu toe geplande activiteiten vind je op http://weekvandeinvasieveexoten.nl.
Meer lezen over invasieve exoten kun je onder meer op www.invasieve-exoten.nl
Het Ministerie van Economische Zaken hecht belang aan meldingen. Om die reden
heeft de KNNV al aandacht besteed aan de vraag hoe u meldingen kunt doen. (zie
www.KNNV.nl, zoekterm: meld invasieve soorten).
Melding kan ook via: www.waarneming.nl of www.telmee.nl.
Verder is er de (gratis) nieuwsbrief "Kijk op exoten", die 4x per jaar verschijnt. Via de
site van KNNV kun je je voor die nieuwsbrief aanmelden.
Meer informatie over specifieke soorten is te vinden bij de volgende organisaties:
- Zoogdiervereniging: Amerikaanse nerts, Beverrat, Moeflon, Muskusrat,
Pallas' eekhoorn, Syberische grondeekhoorn, Sikahert, Wasbeer en Wasbeerhond
- Ravon: Zonnebaars
- SOVON: met risicoanalyes, onderzoek en herkenning van exoten
- EIS Nederland: Rivierkreeften
- FLORON
- NMV: Geaderde leemhoed
Marjo Hess
In de Week van de Invasieve Exoten organiseren het IVN en de KNNV in Den Haag allerlei activiteiten voor hun leden.
Zie hiervoor het programma op blz. 10 in deze Ratelaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is eigenlijk een boom?
Onder andere op die vraag geeft het boek “Het verborgen leven van bomen” een antwoord. De ondertitel, “ levensloop, functie en
belang”, maakt gelijk al duidelijk waar dit dikke handboek over gaat.
Dat is het ook echt, een handboek, voor de liefhebber die wil weten hoe
bomen zijn ontstaan, welke er allemaal bestaan in de wereld, en vooral
ook hoe ze leven en wat zij voor ons mensen betekenen. Veel informatie
dus, die ook in afzonderlijke hoofdstukken tot je te nemen is. Bijv: Hoe
krijgt een boom het voor elkaar om water van grote diepte naar een grote
hoogte omhoog te transporteren?
Ook de sturing naar bepaalde groeivormen krijgt een plek in het boek. En
verder het sociale leven van bomen, in relatie tot bijvoorbeeld hun
belagers, de klimaatverandering, en in relatie tot … ons, mensen.
Let wel: hier gaat het om het boek van Colin Tudge, uit 2006. Onlangs
verscheen namelijk ook een boek met dezelfde titel van een Duitse
voormalig houtvester Peter Wohlleben.
Marjo Hess
Colin Tudge, Het verborgen leven van Bomen
Levensloop, functie en belang
ISBN-10:90 274 84686
ISBN 13:97890274 84680
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DE MOOISTE FILMBEELDEN:
IVN-ers mogen ze gratis gebruiken
Sinds 2010 zijn duizenden filmshots gemaakt door professionele natuurfilmers, op initiatief van Stichting Natuurbeelden. Ze worden
beheerd in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het belangrijkste Nederlandse audiovisuele archief, waar alle radio- en tvuitzendingen opgeslagen zijn. Dankzij het project Natuurbeelden is een grote collectie beelden van dieren, planten en landschappen
opgebouwd. IVN is een van de 11 organisaties die actief meewerken aan de opbouw van het materiaal, samen met professionele
filmers. IVN heeft een taak in het verbinden van mens en natuur, zoals beelden in een kinderprogramma ‘Het bewaarde land’, een
uniek natuurgebied in Wassenaar. Het gaat om korte shots die in cursussen gebruikt kunnen worden of in eigen filmpjes toegepast.
Als je een bepaald vogeltje zoekt, of een zeldzame plant, een insect of een bever, dan is de kans groot dat je het vindt.
Lange tijd konden de beelden door de 11 organisaties alleen in hoge resolutie worden gedownload via de hoofdkantoren. Voor lokale
IVN-leden bleek dat ingewikkeld. Shots werden o.a. verkocht aan tv-programma’s, zoals ‘Vroege Vogels’, maar te weinig gebruikt
door de aangesloten organisaties. Om ervoor te zorgen dat niet alleen professionals toegang hebben, is nu een groot deel van de
collectie met een speciale licentie online geplaatst. Die staat op http://natuurbeelden.openbeelden.nl. Iedereen kan het materiaal
nu direct downloaden en verwerken op de eigen computer. Het materiaal wordt ook beschikbaar gesteld aan Wikimedia.

Lespakketten voor het onderwijs
Hoe kunnen natuurbeelden beter gebruikt worden in het onderwijs, was de volgende vraag. Sterre Ras van de Stichting
Natuurbeelden maakte een rondje langs de aangesloten organisaties. Sterre: “Ik vroeg wat zij deden aan onderwijs en wat de ideeën
waren. Een aantal conclusies:

Scholen hebben geen geld, dus zij gaan niets aanschaffen wat geld kost.

Leraren hebben weinig tijd, dus kunnen niet voorbereiden.

Veel natuurorganisaties willen kinderen de natuur in krijgen. Als ze toch in de klas aan de slag gaan, moeten het
doe-opdrachten zijn.

Er werd veel over ‘kant-en-klaar’ gesproken. Aan losse video’s hebben leerkrachten niets, want dat kost teveel
voorbereidingstijd. Zij vinden ‘natuur’ vaak een lastige les. Bij iets kant-en-klaars geven ze de les zelfverzekerder.

De doelgroep is vooral basisschoolkinderen, omdat die nog geïnteresseerd zijn in natuur.
Vanaf 12 jaar zijn ze met andere dingen bezig en nauwelijks te bereiken”.
Intussen was er contact met Podium, een bureau voor educatieve communicatie. Zij hebben lespakketten gemaakt rond de films ‘De
nieuwe wildernis’ en ‘Holland in de Delta’. Sterre: “Zij waren zo enthousiast over het beeldmateriaal, dat zij ons enaderden! Podium
maakt nu een gratis kant-en-klaar lespakket voor groep 5 t/m 8 van de basisschool. Ze maken een handleiding voor de docenten,
ingekorte video’s met voice-over en een werkblad voor de leerlingen. Het lespakket bestaat uit 3 thema’s: ‘welkom in de natuur’,
‘alles hangt samen’ en ‘relatie mens en omgeving’. Er komen 6 clips van 2 minuten per thema en bij elk filmpje zo’n 6 vragen.
Daarnaast een onderzoeksopdracht in de eigen omgeving, bijvoorbeeld om zelf iets nuttigs te maken voor de natuur”.
De lesbladen zijn inmiddels geschreven en Podium is bezig met monteren. “Voor de zomervakantie willen ze klaar zijn, maar we
willen het pas eind augustus/begin september gaan lanceren. Wij hopen dat alle aangesloten natuurorganisaties meehelpen met het
promoten van het lespakket.”
Kijk op www.natuurbeelden.nl en http://natuurbeelden.openbeelden.nl en www.beeldengeluid.nl
Meer weten over het lespakket? Mail gerust naar sras@beeldengeluid.nl
Sterre Ras en Loes van den Bergh
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IVN NATUURGIDSENCURSUS van start in september
IVN Den Haag start in september de cursus voor IVN-Natuurgids. De cursus is bedoeld voor de enthousiaste natuurliefhebber die
graag meer van de natuur wil weten en zijn/haar passie graag met anderen wil delen. Als je de cursus met goed gevolg hebt afgerond, ben je landelijk erkend als ‘IVN-Natuurgids’. Als Natuurgids kun je aan de slag met allerlei activiteiten gericht op natuureducatie en duurzaamheid, zoals het organiseren en begeleiden van natuurwandelingen, fietstochten, lezingen, natuurvriendelijk
tuinieren, stadslandbouw en natuuractiviteiten voor de jeugd.

De cursus loopt van september 2016 t/m juni 2018
Eens in de drie weken is er een cursusavond met op zaterdag een buitenles/excursie. Dat is meestal van 10.00 tot 12.00 uur, maar
een enkele keer gaan we een hele dag op pad, bijvoorbeeld met de excursie waarin we de landschappen van Zuid-Holland
verkennen. Twee weekends, in oktober 2016 en juni 2017, maken ook deel uit van de cursus.
Je krijgt veel informatie over de natuur in Den Haag en omgeving, en hoe je jouw enthousiasme over natuur door middel van
educatieve activiteiten aan anderen kunt overbrengen.

Onderwerpen die ter sprake komen:
 Natuur in de woonomgeving
 Flora en fauna (planten, bomen, vogels, insecten, zoogdieren)
 Landschappen en biotopen (duinen, bos, veenweidegebied, sloot
en plas)
 Ecologie, relaties van planten, dieren én mensen met hun
omgeving
 Duurzaamheid, biodiversiteit en kringlopen
 Veldtechnieken, inventarisatie en kaart lezen
 Het leren van volwassenen en kinderen
 Organiseren en uitvoeren van educatieve activiteiten
Voor details zie het voorlopige cursusprogramma op onze website:
http://www.ivndenhaag.nl/natuurgidsencursus.html

Voor wie?
Iedereen die enthousiast is over de natuur in zijn of haar omgeving
kan aan de cursus meedoen. Kennis van de natuur is geen vereiste,
wél de belangstelling, intentie en tijd om voldoende kennis op te
doen om educatieve natuuractiviteiten te kunnen begeleiden.
In de loop van de bijna twee jaar die de cursus duurt, krijg je ruim de
gelegenheid om met de flora en fauna in en om Den Haag vertrouwd
te raken. Maar enthousiasme en natuurbeleving zijn bij onze
activiteiten zeker zo belangrijk als feitenkennis. Er wordt verwacht
dat je je na het volgen van de cursus actief inzet om je opgedane
kennis, je enthousiasme en zorg voor natuur en duurzaamheid op
anderen over te brengen. Dat kan zijn (graag!) binnen IVN, maar
ook bij een andere organisatie met vergelijkbare educatieve
doelstelling.

Wat kost de cursus?
De kosten voor de cursus bedragen € 325,- de beide weekends, cursusmateriaal en IVN-idmaatschap tijdens de cursus inbegrepen.

Kom naar de informatieavond!
Op 28 juni ben je van harte welkom op onze informatieavond in het Milieueducatief centrum in het Zuiderpark, ingang aan de
Vreeswijkstraat. Dan maak je kennis met het cursusteam, lichten we het programma toe en kun je vragen stellen over de cursus en
over IVN.

Inschrijving
Inschrijven voor de cursus kan via het inschrijvingsformulier op de website van IVN Den Haag
http://www.ivndenhaag.nl/natuurgidsencursus.html Na inschrijving wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met twee
cursusteamleden.

Voor meer informatie:
Max Leerentveld
Tel 070 325 2405 / 06 1305 3114
E-mail : max@leerentveld.com

of

Ingrid Piek
Tel: 070 391 0213 / 06 1388 8740
E-mail: ingridpiek@ziggo.nl
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VLEERMUIZEN ZIEN: vooral kijken met je oren
Zomaar een donderdagavond in mei, nog net in het goede
seizoen, gaan we op pad om met Rudy van der Kuil,
vleermuizenkenner, meer te leren over vleermuizen in
landgoed Te Werve in Rijswijk.

laatvlieger zit hoger dan de rosse vleermuis, ongeveer op
dezelfde hoogte als waar de dwergvleermuis vliegt. Nogal wat
mensen zien een gevonden vleermuis aan voor een jonkie
terwijl het dan om de dwergvleermuis blijkt te gaan: met
ingevouwen vleugels heeft hij de grootte van een lucifersdoosje.
We luisteren naar Rudy, steeds met een half oog op de holte
boven ons gericht. Een bosuil laat ondertussen ruim van zich
horen.
En ja hoor, tegen tien uur, wanneer we al oefeningen staan te
doen om de benen los te maken, komen de eerste rosse
vleermuizen naar buiten. Met tussenpozen vliegen ze weg
waarna we ze aan de andere kant van het veld op redelijke
hoogte verder kunnen volgen. Het blijken er 36 te zijn. De
rosse vleermuis is een van de grootste vleermuissoorten in
West-Europa. met een gewicht van rond de dertig gram en
een spanwijdte van 32-40 cm. Het moet om een redelijk grote
holte gaan dus.
We gaan op zoek naar meer, de batdetector geeft een ander
geluid aan, en de voorspelling van laatvliegers klopt. We
weten inmiddels dat de laatvlieger jaagt boven open tot
halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande
elementen zoals bosranden, heggen en lanen. Hij vliegt vaak
op 5 - 10 m. hoogte, maar soms ook wel hoger tussen de
boomtoppen. Het is precies waar we ze waarnemen, bij een
open veld. Met de watervleermuis die we zoeken bij de vijver
De Put, lukt het niet zo gemakkelijk. Via de detector blijkt dat
ze er moeten zitten. Maar zien: ho maar. Uiteindelijk moet
het schijnsel van een zaklamp uitkomst brengen: Dan zien we
er een paar scheren over het water. De populatie is sinds we
steeds meer plassen creëren in het landschap, behoorlijk
gegroeid.

Rudy is gevraagd om met zijn kennersblik te kijken voor de
mensen die regelmatig in dit gebied gidsen en niet weten of
er vleermuizen huizen. Rudy gebruikt de wandeling gelijk om
tellingen te verrichten. We gaan rond negen uur in de avond
het gebied in, te vroeg constateren we na enige tijd. Rudy
toont ons de holte in de oude eik waar ze verblijven. De wat
ouderen onder ons moeten het doen met geluid van de batdetector: de hoge tonen die vleermuizen maken, zijn voor
ouder gehoor niet hoorbaar. Naast de batdetector heeft Rudy
ook een bat-logger bij zich: een apparaat dat met GPS-functie
gegevens over locatie en over de soort vleermuis opslaat. We
gaan op zijn aanwijzingen aan een bepaalde kant staan om te
voorkomen dat we in de vliegroute staan.

Het smaakt naar meer: liefhebbers kunnen we verwijzen naar
een nu al door Rudy toegezegde lezing voor de maand
oktober a.s. Volg de nadere informatie!
Ook is er de Nacht van de vleermuis in het weekend van
vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus a.s. Dan zijn er aktiviteiten
in het hele land. (www.nachtvandevleermuis.nl).
Marjo Hess

Daar staan we dan, een plaatsje nekkramp voor ons allen,
naar boven te kijken tot we iets zien of horen bewegen.
Ondertussen vertelt Rudy dat er wel zestig vleermuizen in
zo’n holte kunnen verblijven: het belang van oude bomen is
groot. Er is een holte met een redelijke doorsnee nodig. Bij
snoeien moet je ver van bepaalde holtes blijven omdat je
nooit kunt weten tot hoever de holtes doorlopen. Terwijl we
wachten, vliegt er een roofvogel op: een havik voorzover we
hebben kunnen zien. De maan geeft inmiddels een poëtisch
schijnsel; de meegebrachte zaklampen blijken overbodig.
Vleermuizen vliegen op verschillende hoogte voor het vangen
van insecten, zo vertelt Rudy inmiddels op zachte toon. De
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IVN Den Haag Excursieprogramma 3e kwartaal 2016
DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
JULI
Zo 03-07
Di 05-07
Wo 13-07
Wo 13-07
Zo 17-07

10:30
19:00
14:00
14:00
15:00

Za 23-07
Zo 24-07

10:00
14:00

Te Werve. Zomer wandeling. Van Vredenburchweg 101-105.
Clingendael. Op zoek naar avondleven. Hoofdingang Landgoed Clingendael, Wassenaarseweg.
Duivenvoorde. Zomer. Parkeerterrein Laan v. Duivenvoorde. Toegang € 1,00/ 0,50. Verboden voor honden.
Sorghvliet. Zomer in het park. Ingang Park Sorghvliet aan de Scheveningseweg
Haagse Bos. Beukenbos. Het verhaal van de lange arm (uitvinding van pijl en boog). Van prehistorie naar
duurzaamheid. Bezuidenhoutseweg, paleisingang , zitmatje meenemen.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang van het park aan de Scheveningseweg.
Heimanshof. Waar komt die boom vandaan? Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat, bij de stadsboerderij
Herweijerhoeve.

AUGUSTUS
Do 04-08
Za 06-08

20:00
13:00

Zo 07-08
Zo 07-08

10:00
11:00

Wo 10-08

19:00

Zo 14-08
Zo 21-08

14:00
10:30

Zo 28-08

14:00

Oosterbeek. Op zoek naar avondleven. Hoek Wassenaarseweg en Therese Schwartzestraat.
Westduinpark. Via verschillende duinzones over niet verharde paden. Honden niet toegestaan.
De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot.
De Horsten. Hoogzomerwandeling. Hoofdingang Papeweg, toegang € 1
Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten in de duinen. Hoek van de Van Alkemadelaan en de Pompstationsweg aan
de kant van de duinen.
Duivenvoorde-corridor. Rondje buitengebied. Honden aangelijnd toegestaan. Noortheylaan Leidschendam, parkeren
bij Gamma of Life & Garden.
Vlietland. Wat vliegt er? De brug aan het Frans Hals plantsoen Voorschoten.
Centrum Den Haag. Monumentale bomen en gebouwen eindigend op de Joodse Begraafplaats. Heren dienen hun
hoofd te bedekken. Plein 1813.
Heimanshof-Landschappentuin. Nederlandse landschappen. Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat, bij de
stadsboerderij Herweijerhoeve.

SEPTEMBER
Zo 04-09
Wo 07-09
Za 17-09
Zo 18-09
Za 24-09

10:00
14:00
10:00
11:00
10:00

De Horsten. Vruchten en zaden en zo. Ingang Papeweg, entree € 1.
Duivenvoorde. Nazomeren. Parkeerterrein Laan van Duivenvoorde. Toegang € 1,00/0,50. Verboden voor honden.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang van het park aan de Scheveningseweg.
Kijfhoek/Bierlap. Paddenstoelen. Parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar. Wandeling duurt 3 uur.
Achterbos/Laarzenpad. Herfstbladeren en vruchten. Oude Veenpad Leidschendam, langs de spoorlijn Den HaagLeiden bij de brug naar het bos.

*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

In september start weer een IVN Natuurgidsencursus. Zie voor informatie over de cursus, het cursusprogramma, en
het aanmeldingsformulier http://www.ivndenhaag.nl/natuurgidsencursus.html en ook blz. 6 van deze Ratelaar.

WANDELINGEN OP AANVRAAG:
herfra@casema.nl of 070-7780 817 (NB! max 30 pers. olv 2 gidsen)

Vragen over de gratis wandelingen:
info@ivndenhaag.nl; Tel. Rob Meyer 06-2056 8114 of Monique van den Broek 070-3858 676
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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 juli t/m september 2016
EXCURSIES
ZATERDAG 2 juli
Dagexcursie Geldermalsen-Buren
We lopen o.a. langs de Hooglandsche en Assche Wetering, soms asfalt, soms graspad. Op een gegeven moment komen we bij het
Tichelterrein bij Buren. Dit is een uniek natuurgebiedje: o.a. veel vlinders en andere insecten.
Buren zelf is een oud plaatsje met grachten, stadsmuren en wallen. Afstand ca 11 km.
Horeca vrijwel aan het begin en in Buren.
Verzamelen:
08.30 uur CS Den Haag bij infopunt. Trein vertrekt 08.39 uur.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, tel. 070-3238629 en Mies Eveleens, tel. 015-2571535.
DONDERDAG 7 JULI
Avondexcursie Bomen in de Vogelwijk
Op deze avondexcursie neemt de bomenwerkgroep U mee door het Zuidelijke deel van de Vogelwijk.
Verzamelen:
19.00 uur op het Eiberplein. Bereikbaar met buslijn 24, uitstappen halte Vliegenvangerlaan, 5 minuten lopen.
Er is plaats genoeg om fietsen aan een lantaarnpaal te binden en auto’s te parkeren.
Organisatie:
Hilde Küpfer, tel. 06-53844741
ZATERDAG 16 juli
Excursie polderpark Cronesteyn
In de Kleine Cronesteynsepolder, ook wel Knotterpolder genoemd, is dit park in 1982 door de gemeente Leiden aangelegd. We
vinden er een moerastuin, landgoedbos en theehuis. De excursie duurt driekwart dag.
Verzamelen:
09.00 uur op het busplatform van station Den Haag Centraal. We nemen bus 45 naar de Cronesteynflat in Leiden.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 0636504293, evanmaanen@zonnet.nl
ZATERDAG 30 juli
Dagexcursie Voornes Duin - Quakjeswater
Voornes Duin ligt op het Zuid-Hollandse Voorne-Putten. Het afwisselende duingebied bestaat uit uitgestrekte duinen, natte duinvalleien, moeras, stille duinmeertjes en bos en is zeer soortenrijk. Bij het Quakjeswater nestelen o.a. lepelaars en aalscholvers.
Route ongeveer 8 km.
Verzamelen:
08.30 uur Parkeerterrein bij eindpunt Randstadrail 4 – De Uithof (Lozerlaan/Meppelweg)
Organisatie:
Ineke Zwarekant, 079-3310369, en Ineke Gilbert, 06-44069099 - inekegilbert@ziggo.nl
Aanmelden:
Tot 29 juli bij Ineke Gilbert 18.00 uur i.v.m. autoplaatsen
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Dagexcursie De Moerputten
In de ochtend gaan we een wandeling van 5 km maken door de Moerputten bij Den Bosch.
Het is een natuurgebied van Staatsbosbeheer met een zeer mooi gelegen (en gerenoveerde) oude spoorbrug uit 1890 over een
meertje. We volgen een stukje van het oude spoor over de dijk, nemen de route verder door landerijen (daar komen o.a. kwartel en
roodborsttapuit voor)en lopen door een moerasbos over een pad met planken. Dan horecabezoek. In de middag misschien naar de
Kil van Hurwenen bij Zaltbommel. De definitieve route hoort u bij aanmelding voor de excursie.
Verzamelen:
08:30 uur NS-station Voorburg
Organisatie:
Vogelwerkgroep
Aanmelden:
Tot 12 augustus 18.00 uur bij Marijke Ammerlaan: marijkeam2015@gmail.com - 0703871187
DONDERDAG 25 AUGUSTUS
Ochtendexcursie Westduinen
Zo tegen het einde van de zomer toont de natuur zich 'voldragen'. Veel planten en bomen dragen zaden, maar er loopt, bloeit en
vliegt nog van alles. Wij zijn benieuwd naar wat we tegen zullen komen. Duur: ca. 3 uren. Horeca in strandtent.
Meenemen:
bijv. kijker, loep, vogel-, plantenboek, regenkleding, eventueel brood en drinken.
Verzamelen:
10.00u, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp), Scheveningen.
Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie:
M.O.
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ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Dagexcursie door het afgesloten deel van Meijendel
In Meijendel zijn de afgelopen jaren veel maatregelen uitgevoerd om de natuur te herstellen.
Vooral in de Helmduinen is hierdoor een prachtig grillig (stuif)duinlandschap ontstaan. Noordelijker, in de Kikkervalleien, zijn veel
nieuwe vochtige duinvalleien gekomen, die in deze tijd van het jaar wit kleuren van de parnassia.
Verzamelen:
10.00u Boerderij Meijendel. Meerijden naar de boerderij vanaf Den Haag is voor 4 personen eventueel mogelijk. Eten en drinken en voorzorgsmaatregelen tegen teken zelf meenemen! Eindtijd uiterlijk 17.00u.
Aanmelden:
Opgeven noodzakelijk i.v.m. vergunning; graag voor 26 augustus.
Organisatie:
Jan Cevat, 06-50867039.
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Dagexcursie Bussummer- en Westerheide
In deze tijd bloeit de heide. We maken een wandeling van 10 km over het grootste heidegebied van het
Gooi. Denk, bij zonnig weer, aan bescherming! Horeca aan het begin.
Verzamelen:
08.55u Den Haag Centraal bij infopunt van NS. Trein van 9.09u naar Bussum-Zuid.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818.
ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Ochtendexcursie Voorlinden
Wellicht wel het meest interessante landgoed in onze omgeving, met veel relicten uit de ontstaansgeschiedenis, de allermooiste
eindduinhelling, het grandioze kilometers vrije uitzicht over Meijendel tot aan de zee, de unieke waterpeilbeheersing, het
gloednieuwe museum. Teveel om op te noemen, gewoon…komen!
Verzamelen:
10.00u parkeerterreintje aan eind oprijlaan, Buurtweg 90, Wassenaar. (bord verboden toegang negeren, toestemming is verleend).
Organisatie:
Lex van der Steur, 070-3176990.

PROGRAMMA Week van de Invasieve Exoten 17 juni t/m 26 juni Den Haag
Waarom het van belang is invasieve exoten te bestrijden, kunt u lezen in het artikel van Marjo Hess op blz. 3-4.
Deze landelijke themaweek wordt dit jaar voor het eerst gehouden en wel van vrijdag 17 t/m zondag 26 juni. Doel is verhoging van
bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie (lees: wieden). Daarom vinden tijdens de Week van de
Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond dit thema. Een overzicht van de activiteiten staat op
http://weekvandeinvasieveexoten.nl.
IVN en KNNV organiseren in Den Haag ook allerlei activiteiten. Het programma bestaat uit een lezing, een excursie en Handen uit de
mouwen! voor en door leden. Deelname is gratis.
Lezing
De lezing vindt plaats op ma. 20 juni van 20 - 22 u in het
Milieu Educatief Centrum Zuiderpark, Anna Polakweg 7.
Excursie
De excursie is dinsdagavond 21 juni van 19.30 - 21.30 u
in het Westduinpark, ingang Kwartellaan.
Handen uit de mouwen!
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni gaan we invasieve exoten van de
plantaardige variant zelf te lijf met spa en snoeischaar. Daarvoor
gaan we naar het Westduinpark, ingang Duivelandsestraat en dan
200 m het fietspad af richting Kijkduin. Deskundige begeleiding is
aanwezig. Beide dagen gaan we aan de slag van 13 - 16 u.
Kijk voor het laatste nieuws over dit programma op
www.ivndenhaag.nl en www.knnv.nl/den-haag!
John van Wensveen, voorzitter KNNV / interim voorzitter IVN
Wanneer?

Tijd?

Wat?

Waar?

Ma 20 juni 2016

20:00 uur – 22:00 uur

Lezing

MEC Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat

Di 21 juni 2016

19:30 uur – 21:30 uur

Excursie

Westduinpark, ingang Kwartellaan

Vr 24 juni 2016

13:00 uur – 16:00 uur

Handen uit de mouwen!

Westduinpark, ingang Duivelandsestraat, 200m fietspad
richting Kijkduin.

Za 25 juni 2016

13:00 uur – 16:00 uur

Handen uit de mouwen!

Westduinpark, ingang Duivelandsestraat, 200m richting
Kijkduin.
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VOGELWEEKEND ZEELAND: 7 t/m 9 oktober 2016
De Vogelwerkgroep van de KNNV organiseert dit vogelweekend in Zeeland. We reizen met
auto’s. Op weg erheen zullen we op diverse plekken uitstappen, zoals op de Brouwersdam
waar altijd wel vogels te zien zijn. Ook bezoeken we diverse inlagen.
In Wissenkerke (Noord-Beveland) hebben we een hotel gereserveerd voor 12 personen.
Op basis van een 2-persoonskamer en volledig pension bedragen de kosten € 150,-- p.p.
Het hotel beschikt over twee 1-persoonskamers waarvoor een toeslag wordt berekend.
Consumpties onderweg en drankjes in het hotel zijn voor eigen rekening. De kosten van
vervoer zullen ca. € 45,-- bedragen, contant af te rekenen tijdens het weekend.
INSCHRIJVEN
In verband met de hotelreservering is inschrijven mogelijk tot 1 september.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag onder gelijktijdige overmaking van € 150,(of de meerprijs voor een 1-persoonskamer) op bankrekening NL 76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den Haag
o.v.v. Vogelweekend 2016 en naam deelnemer.
Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling.
De deelnemers ontvangen ca. 2 weken voor het weekend bericht met nadere info.
Organisatie en inlichtingen: Ineke Gilbert 070-2118254 of Ineke Zwarekant ineke.zwarekant@gmail.com

WERKGROEPEN KNNV Afd. Den Haag
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280386
f2hkfokkens@hetnet.nl
- Bomenwerkgroep
Marieke Bos, 070-3549568
Mariekebos1@hotmail.com
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502493
Geen mailadres
- Paddenstoelenwerkgroep
Kees Pinster, 06-81688728
pinster@ziggo.nl

NIEUWE LEDEN KNNV Afd. Den Haag

- Plantenwerkgroep
Ineke Gilbert, 070-2118254
inekegilbert@ziggo.nl
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-3946065
hendriks27@zonnet.nl
- Vogelwerkgroep
Marijke Ammerlaan, 070-3871187
Marijkeam2015@gmail.com
- Nachtvlinderwerkgroep.
Anna Kreffer, 06-26417137
arhkreffer@gmail.com

Deze keer maar één:
Mw. E.A. de Boer

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!

PIKORDE
Toen er nog een Malus in de tuin voor het raam op de eerste verdieping stond, kwam ik binnen en zag een musje aan de vetbol
pikken.. Leuk.
Daar kwam een grotere mus(2) zijn deel opeisen. Hij greep musje (1) bij haar nekvel en sleurde haar los. Musje (1) hield zich
dood en werd als een oud vod krachtig heen en weer geslingerd…Tot mus(2) vond dat hij haar genoeg tot de orde had geroepen
en mus (1) los liet.
Zij herstelde zich en vloog weg. Het duurde maar enige minuten, dit staaltje van mussen-pikorde.
Groetjes, Tine Schrijvers-van Riel
Foto’s: jonge mus en man huismus - Ruud Wielinga
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SPEKTAKEL IN DE DUINEN
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komen er reeën voor in Meijendel. Inmiddels is de populatie uitgegroeid tot een bestand
van enkele honderden dieren. Voor veel bezoekers van Meijendel is een ontmoeting met een ree het hoogtepunt van de dag. Want
omdat ze overdag een verborgen leven leiden, zie je ze bijna nooit. Het zijn herkauwers die voornamelijk actief zijn in de
schemering, in de herfst en de winter voornamelijk ’s nachts. In het voorjaar en de zomer is de ree ook overdag actief.
Als je reeën van dichtbij wil zien en gelijk wil genieten van het spektakel van de reeënbronst moet je eind juli-augustus in de duinen
zijn. Dan begint de voortplanting met de paartijd, de bronst. In die tijd verliezen de reeën vaak al hun schuwheid en soms naderen ze
je overdag tot ze vlakbij je zijn.

Zowel de reebokken als de reegeiten leven het grootste deel van het jaar in hun territorium. In het territorium van een reebok bevinden zich ook de territoria van één of meerdere reegeiten. De grenzen van het territorium van een reebok wordt bepaald door de
grenzen van de aangrenzende territoria van andere mannetjes. Die grens wordt door de reebok met verve verdedigd. De strijd tussen twee reebokken is weliswaar niet zo spectaculair als die van de edelherten met hun enorme geweien maar ook zeer de moeite
waard om mee te maken.
Tijdens de bronst zoekt de reegeit de reebok op. Daarna gaat de reebok de reegeit lang achtervolgen (drijven). De bok en de geit
rennen in grote kringen door het terrein. Uiteindelijk volgt de paring, waarbij de reegeit door de reebok wordt bevrucht. Na de paring, als de geit bevrucht is, begint de draagtijd. Dan komt de bevruchte eicel na enkele dagen in de baarmoeder terecht en begint
een bijzondere tijd namelijk vier en een halve maand durende kiemvertraging, de vertraagde implantatie. Vanaf midden december
komt het dan tot een snelle ontwikkeling van de embryo's. De kalveren worden in mei of juni geboren.
Zelf heb ik de reeënbronst geregeld gezien in het Prinsenduin in Meijendel.
Als je over het fietspad van Scheveningen richting Katwijk fietst, passeer je even na de Watertoren een fietsenstalling. Rij nog een
stukje verder richting uitzichtduin. Daarvoor is rechts een wandelpad. Als je rond juli-augustus dat pad afloopt heb je een flinke kans
op een ontmoeting met de reeën.
Ruud Wielinga
Foto’s en tekst
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INSECTEN, BIJZONDER EN NUTTIG
Dat insecten van groot belang zijn bij de bestuiving van
bloemen is bekend. Zonder de wilde bijen, honingbijen,
vlinders en kevers zouden wij allerlei fruit en groenten missen.
Maar er is meer: als er onder de insecten geen planteneters
waren, zouden we omkomen in het groen. Rupsen doen ook
aan groenbeheer. Om de boel in evenwicht te houden zijn er
onder insecten ook vele die andere insecten als prooidier
hebben - denk bijvoorbeeld aan wespen en roofwantsen. Ook
spelen insecten een onvervangbare rol in de kringloop. Veel
insecten leven (als larve) van dood organisch materiaal en
helpen zo om mineralen weer beschikbaar te maken als
plantenvoedsel.

uiteenlopende middelen om insecten te verdelgen. Jammer,
want bestrijding treft nooit alleen de soort waarvoor het
middel bedoeld is; het maakt veel onschuldige slachtoffers,
komt in de bodem en ons water terecht.
Dat kan ook anders. Een biologische rozenkweker vertelde blij
te zijn met luizen op zijn rozen. Luizen trekken namelijk
lieveheersbeestjes aan en die eten luizen. Maar nog veel
belangrijker, die lieveheersbeestjes leggen eitjes!
De larven die daaruit komen zijn nog heel klein, maar ook
roofdieren. Ze eten hele kleine dieren als trips, een veel
kleiner rozenplaaginsect, nauwelijks zichtbaar en levend aan
de onderkant van de bladeren, niet te bereiken met gangbare
insectenbestrijding.

Dan zijn er nog insecten die parasiteren op andere soorten. Ze
hebben gastheren nodig hebben om hun eigen broed groot te
krijgen. Waarschijnlijk heeft elk insect minstens een of twee
parasieten waarvan hij het slachtoffer kan worden. Niet in de
laatste plaats zijn insecten basisvoedsel - ze staan onderaan
de voedselketen. Zonder insecten geen vogels, vleermuizen
etc. Mensen die roofvogels willen behouden, kunnen het
beste beginnen met insectenbeheer.
Als groep zijn insecten erg succesvol. 400 miljoen jaar geleden
ontstonden de eerste soorten. Nu zijn er miljoenen soorten
insecten op de wereld, schattingen lopen van 2 tot 10-20
miljoen en zijn er iets meer dan een miljoen beschreven. Van
de meeste weten we dus nog niets.

Oogvleklieveheersbeestje

Maar van de soorten die we met een beetje moeite zelf
kunnen ontdekken is vaak wel heel wat bekend. Heel
bijzonder vind ik de soorten met die wonderlijke, volledige
gedaanteverwisseling. Een larve verandert via een popstadium in een totaal ander wezen: het volwassen insect. Die
twee stadia leven vaak ook nog eens in een totaal ander
milieu. Denk bijvoorbeeld aan de larven van libellen en
zweefvliegen, die in water leven.

Luizen zijn vaak te zien in park of tuin. Let eens op of je er ook
mieren bij ziet. Die beschermen de luizen in ruil voor hun
zoete afscheiding. Met wat geluk zie je een lieveheersbeestje
of een larve komen; de mieren zullen die verjagen.
In de natuur draait alles om evenwicht. Is er van een soort
(plant, dier) veel aanwezig, dan trekt dat andere soorten aan
die deze soort graag eten of erop parasiteren. Het kan even
duren voor het evenwicht is hersteld, soms langer dan
mensen de tijd nemen. Probeer eens op een andere manier
naar insecten te kijken. Waar zijn ze eigenlijk mee bezig en
waarom? Ze zijn op hun eigen manier nuttig bezig en
verdienen onze waardering.
Mensen met een tuin kunnen bijdragen aan de
verscheidenheid in soorten door die tuin natuurlijk in te
richten, met nectar- en stuifmeelplanten, rommelhoekjes,
steenstapeltjes en compost. En iedereen kan bijdragen door
biologisch voedsel te kopen, dat verbouwd wordt op een
wijze, die rekening houdt met de omgeving.
Dit jaar is er op de website de serie: insect van de maand.
Elke nieuwsbrief bevat een verwijzing. Ik ben benieuwd of je
de beschreven insecten ook ziet. Meld ze op waarneming.nl
of aan mij. Als je wat meer wilt weten van een bepaalde soort,
laat het weten, misschien wordt die soort dan binnenkort wel
insect van de maand. Andere vragen zijn natuurlijk ook
welkom.

Groen zuringhaantje
Ondanks die grote getallen staan de aantallen en het aantal
soorten onder druk. Leefgebied verdwijnt en bestrijding en
gewasbescherming eisen hun tol. De huidige grootschalige
landbouw, velden met maar één gewas, kunstmest- en
gifgebruik bieden andere soorten geen enkele kans. Ook
particulieren dragen hun steentje bij. Niet voor niets staan de
schappen van tuincentra en supermarkten vol met de meest

Anna Kreffer
nachtvlinders@den-haag.knnv.nl
foto’s: Anna Kreffer
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HET INSECT VAN DE MAAND
Anna Kreffer vertelt iedere maand iets extra over een gekozen insect.
De maand juni is dat de oorwurm.
Wormen zijn het niet en ook worden ze vrijwel nooit in mensenoren aangetroffen.
Wat de Gewone oorworm (Forficula auricularia) wél is en doet vertelt Anna op de
website van de KNNV.
Nog een leuk voorbeeld: De oorworm is een zorgzame moeder.
Lees dus “Het insect van de maand juni” op www.knnv.nl/den-haag.

HAAGSE VOGELBESCHERMING 90 JAAR
In 2015 bestond de Haagse Vogelbescherming 90 jaar. In 1925 werd deze vereniging opgericht door enkele enthousiaste vogelaars
van naam onder leiding van Wim Tolsma als “Vereeniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken”.
Ex-voorzitter en erelid Frederik Hoogerhoud, al bijna 60 jaar betrokken bij het wel en wee van de vereniging, heeft over de
roemruchte geschiedenis ervan een boek “Haagse vogelbescherming 90 jaar” geschreven.
Te lezen valt dat de oprichting destijds tot stand kwam uit onvrede met het beleid van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming
van Vogels, die bijvoorbeeld geen regionale afdelingen kende. Daarmee is de Haagse Vogelbescherming de oudste plaatselijke
vogelvereniging van Nederland. In die 90 jaar groeide de vereniging uit van een clubje dat optrad tegen nestenvernielende baldadige
jeugd tot een bloeiende vereniging van tegenwoordig ca. 1000 leden.
In die 90 jaar heeft de vereniging vele ups en downs gekend. Die hoogte- en diepte punten worden uitvoerig belicht.
Er is ook op diverse plekken te lezen hoe de vereniging een voortrekkersrol heeft vervuld om jurisprudentie te krijgen over verstoring
in het broedseizoen. Een opgestelde richtlijn voor de gemeente wat wel en niet kon in het broedseizoen heeft de basis gevormd van
de huidige ‘Gedragscode’. Het woord ‘bescherming’ in de naam is als een rode draad duidelijk in het boek aanwezig, van een
gemeente die reigernesten verwijderde in het broedseizoen tot het beschermen van de laatste restpopulaties huismussen in de stad.
Maar ook de andere activiteiten, zoals het beheer van de 16 zgn. vogelrustgebieden (afgesloten kleine oases in het groen waar voor
vogels optimale leefomstandigheden worden geschapen, uniek in de wereld) komen aan de orde.
Daartoe was eerder de zgn. vogelwacht opgericht die tot doel had in openbare groengebieden controlerend op te treden tegen
vogelverstoringen. Deze club groeide uit tot een enthousiaste schare van vrijwilligers die jaarlijks zoveel mogelijk groengebieden in
de Haagse regio op vogels ging inventariseren. Hieraan is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd.
Een apart hoofdstuk is ook gewijd aan de historie van het vogelasiel dat begon bij de opvang bij particulieren aan huis en via een
houten keet uitgroeide tot een van de grootste en best geoutilleerde vogelasiels van Nederland dat in het jubileumjaar 2015 volledig
werd gerenoveerd en opgeleverd.
Een ander hoofdstuk gaat vanzelfsprekend over de Haagse ooievaar die na tientallen jaren van afwezigheid rond de eeuwwisseling
voor het eerst weer broedde in Den Haag.
Burgemeester Jozias van Aartsen, tevens beschermheer van het vogelasiel, schreef het voorwoord.
Het boek (21,5 x 21,5 cm) telt 208 bladzijden en is voorzien van een hard kaft; op de rechterbladzijden staat de tekst, de
linkerbladzijden bevatten tientallen, soms historische foto’s en andere afbeeldingen uit de geschiedenis van de vereniging.
Het boek kan besteld worden door €18,95 (incl. verzendkosten) over te maken op:
IBAN NL12 INGB 0003 5861 85 t.n.v. Ver. Vogelbescherming Den Haag
o.v.v. jubileumboek en uw naam en adresgegevens.
Tom Loorij
Foto: Vogelbescherming Den Haag
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DE ALARMBEL VOOR DE SALAMANDER
Het is niet te hopen dat we ooit in de situatie komen dat we
alleen nog maar een salamander op beeld of in een dierentuin kunnen zien. Om dat te voorkomen vindt veel onderzoek
plaats naar het steeds schaarser worden van de salamander;
ook wij kunnen een handje helpen. Juist in het kader van de
week van de invasieve exoten past aandacht voor de ernstige
gevolgen van een schimmel die is meegekomen naar
Nederland.

verdere verspreiding te voorkomen. Een TV-programma als
Vroege Vogels besteedt ook aandacht aan dit verschijnsel
(zie uitzending van 10 mei 2016).

Ziekten bedreigen salamanderstand
RAVON , Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland,
doet onderzoek naar verschillende ziektes die de inheemse
fauna bedreigen en werkt daarbij nauw samen met deskundigen van de Universiteit Gent en het Dutch Wildlife Health
Centre. Uit dat onderzoek blijkt dat de vuursalamander zo
goed als verdwenen is. Batrachochytrium salamandrivorans
(Bsal), een voor de wetenschap nieuw ontdekte chytride
schimmel is de dader.

Hulp aan de hand van herkenningskaart
Ravon heeft een kaart uitgebracht die aangeeft hoe je kunt
waarnemen dat een salamander ziek is en wat je kunt doen
om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.
De informatie op de kaart gaat over verschillende amfibieën,
waaronder dus ook de salamander.
De kaart is te lezen en downloaden via
www.ravon.nl/herkenningskaarten/

De schimmel is via de dierenhandel met Aziatische
salamanders ons land binnengekomen. Aziatische
salamanders worden over de hele wereld in grote aantallen
verhandeld. De Aziatische salamanders zelf hebben veel
minder hinder van de infectie en kunnen overleven met de
schimmel op hun huid. Het onderzoek toont aan dat de
infectie al tenminste sinds 1861 circuleert in Azië.
In Nederland zijn de gevolgen echter ernstig; Ravon verwacht
dat er nog meer uitbraken zullen volgen, ook bij andere
salamanders. Het beleid is (nog) niet gericht op verbieden
van de handel, wel op zoveel mogelijk maatregelen om

Marjo Hess
Bron en links: www.ravon.nl

In de Ratelaar van maart waren deze laatste alinea’s weggevallen van het artikel:

IEDEREEEN HOUDT VAN DE NATUUR
In de herfst was er een tweede wandeling en we keken toen natuurlijk naar paddenstoelen in het Kralingse Bos. Bij de startplek
stonden vele vliegenzwammen in diverse stadia en dat was dus gelijk bingo. Op dood hout vonden we hertenzwammen,
trilzwammen, houtzwammen en korstzwammen. Op bladstrooisel vonden we de zeldzame Purperbruine parasolzwam. Ook nu was
het kijken door een loep een succes, evenals het ruiken, zoals bij de ziekenhuisboomkorst die zo bijzonder ruikt naar
ontsmettingsmiddelen. Enthousiaste deelnemers kwamen daarna met van alles aandragen. Ze zagen nu pas in hoeveel vormen
paddenstoelen in dat stadsbos voorkomen. En natuurlijk weer vroegen ze of het eetbaar was, maar dat hoor ik bij andere
wandelingen met (bijna uitsluitend) autochtonen ook altijd.
Onlangs kreeg ik weer het verzoek voor een lentewandeling. Dat gaan we doen. Misschien is het een idee om ook in Den Haag e.o.
voor deze doelgroep natuurwandelingen te organiseren. Want we kunnen wel kwetsbare natuur beschermen, maar geldt dat ook
niet voor kwetsbare medemensen…
Kees Pinster
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg
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