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De Ratelaar is een gezamenlijke uitgave van KNNV en IVN 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 mei 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: Loes van den Bergh – de Waterpartij
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:
Henk Wardenaar, tel.06-4467 0470
voorzitter@ivndenhaag.nl

Vice-voorzitter en PR:
Kees Pinster, tel. 070 346 5214
pr@den-haag.knnv.nl

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

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

Penningmeester:

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

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

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

Aspirant bestuurslid (Coördinator werkgroepen)
Anna Kreffer 06 26417137
arhkreffer@gmail.com

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

Aspirant bestuurslid (Coördinator Lezingen)
Johan Apeldoorn 06 1814 6226
Johan.apeldoorn@ziggo.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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Protest helpt: plan “Internationaal Park” ingetrokken

Haagse groene hart gered.
De schok die wethouder Boudewijn Revis (VVD) veroorzaakte met zijn ambitieplan voor het ‘Internationaal Park’ was groot. Het 170
pagina’s tellende document beschrijft de plannen om de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark aaneen te
voegen tot een ‘modern’ park van 140ha. Nieuwe infrastructuur, brede asfaltpaden, bruggen, stenen entrees, uitbreiding van
Madurodam en kale vlaktes voor evenementen zouden de basis worden voor het aantrekken van nieuw (massa-)publiek. Een greep
uit het geplande vermaak: muziektenten, foodtrucks, jukebox, fitness, uitkijktorens, horeca, speelvijvers en festivals. Bomen en
smalle paadjes in het Haagse groene hart zouden plaats moeten maken voor ‘reuring’. Wethouder Revis: ‘Bedrijven en instellingen
moeten de mogelijkheid krijgen evenementen te organiseren, programmering het hele jaar.’

AVN Den Haag (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming): ‘Half Den Haag is zich rot geschrokken van de plannen. Natuur en
biodiversiteit, daar moet het om gaan’, dat is nu juist wat de gejaagde stadsmens zoekt, even tot rust komen en weg uit de drukke
omgeving.’ De reactie van Haagse inwoners, wijk- en natuurorganisaties was eenduidig: handen af van onze mooie parken.
Op 10 januari demonstreerden 1500 mensen in de drie parken. De gemeente had toen al meer dan 3000 brieven ontvangen en het
regende commentaren op internet en in wijkbladen. De wethouder heeft geluisterd: hij heeft het plan ingetrokken. (sla om)
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Vervolg van blz. 4
Een uniek gebied
Zelfs in de kale wintertijd is het er mooi en stralen de
Scheveningse Bosjes rust uit. Daar is de echte ‘stad van vrede’ te
vinden. Wandelaars met kinderen, spelende honden en ouderen
op bankjes koesteren zich in de vroege januarizon. Ze horen er
thuis, genietend van de eerste knoppen in de struiken en van de
grillige stille paadjes. ‘Waar kun je nog verdwalen op een
postzegel ?’
In het plan werden hoogwaardige natuur en biodiversiteit
genoemd als doelstelling, maar het ging volledig de andere kant
uit. AVN heeft diepgaande kennis van de geschiedenis en
ecologische waarde van de gebieden. ‘Het plan is kennelijk niet
gebaseerd op een ecologische inventarisatie, want de
Scheveningse Bosjes zijn bepaald niet arm aan biodiversiteit. Zelfs
in december is het mogelijk om 36 soorten stinzenplanten en
kruidachtige gewassen te determineren die breed verspreid door
het bos voorkomen. Dankzij deskundig bosbeheer tijdens de
laatste tien jaar ligt er voldoende dood hout in het bos om
schimmels en bacteriën een kans te geven de ecologische cyclus
te vervolmaken.’ AVN keek ook naar de habitatwaarde van de
groengebieden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens
van de broedvogelmonitoring die de Haagse Vogelbescherming
de afgelopen 25 jaar heeft verzameld. ‘Vogels geven een goede
indicatie van de natuurwaarde in een gebied. Er is al een
neerwaartse trend gaande. We willen er voor waken dat er niet
nog meer verstoring in deze stedelijke natuur gaat optreden’.
‘Geen draagvlak’
Wethouder Revis is bereid om alle ideeën te laten varen: ‘Ik heb heel veel reacties gekregen en als ik daar goed naar kijk, zie ik dat er
vraagtekens zijn bij de echte ambitie, die aanleiding was voor het plan dat we hebben gemaakt. Daarom moeten we daar echt mee
terug naar de stad en zeggen ‘deelt u die ambitie met het college of ziet u een andere toekomst voor het groengebied’. Ik wil echt
serieus met de stad in gesprek blijven.’ In het coalitieakkoord is het ‘Internationaal Park’ opgenomen met de woorden: ‘verbinden en
natuurwaarde herstellen’. Maar ook binnen de coalitie groeiden de twijfels. D’66 eiste dat de wethouder de bezwaren serieus zou
nemen en de Haagse Stads Partij (HSP) nam openlijk deel aan de demonstratie. Volgens Gerwin van Vulpen van de HSP passen de
plannen niet bij die doelstelling. ‘Groen moet je koesteren. Ik ben ervoor om natuurgebieden met elkaar te verbinden, maar flora en
fauna moeten dan voorop staan. Je moet het karakter van de parken respecteren, het boskarakter geeft juist het intieme’.
AVN stelde voor: ‘Start met een inventarisatie door een ecologisch bureau van wat er aanwezig is aan natuur, en onderzoek hoe die
e
behouden en versterkt kan worden. Behoud de 19 -eeuwse padenstructuur’. De bewonersorganisatie van Archipel-Willemspark
verweet de wethouder met een marketing- en reclamebureau in zee te zijn gegaan, en niet met een deskundig bureau voor natuurbeheer. Grote zorgen bestaan er nog steeds over de Scheveningseweg. Daar dreigt kaalslag, de historische bomen zouden moeten
wijken voor een bredere trambaan.
De wethouder gaat nu eerst uitgebreid met bewoners en betrokkenen praten om te kijken of er een nieuw plan kan worden gemaakt.
Niets staat vast. ‘We nemen er meer tijd voor en we gaan het anders doen,’ zegt hij bij Omroep West. We blijven het volgen!
Lucia van den Bergh
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Zoektocht in het Altajgebergte
Geen ‘ echt’ natuurboek, maar dit pas verschenen boek is wel een boek waarin de
natuur een grote rol vervult. De auteur, Arita Baaijens, reisde jarenlang met kamelen
door de woestijn en wist ook van deze tochten als biologe mooie verhalen te maken. Na
jaren bleek de fascinatie voor de woestijn onverwacht verdwenen, maar vlakten en hun
geheimzinnige krachten bleven trekken.
Ze zoekt een nieuwe fascinatie en vindt die in Centraal Azië vanwege de verhalen over
Shambhala, wat een aards paradijs in het Altajgebergte zou zijn. Het is een gebied
waarin ook vogelkenner Chris van Orden reisde en daarover “ De glans van het echte”
schreef, vertelt ze in haar boek. Te paard ontdekt ze weer nieuwe schoonheid in leegte
en bloeiende plantenvlaktes. Ze raakt geïntrigeerd door verhalen over heilige natuur,
ook al blijft ze de rationele biologe, zoals blijkt uit deze ontboezeming: “ Eigenlijk zou
een officiële naam er niet toe moeten doen, maar mijn behoefte om een plantje boven
de anonimiteit uit te tillen is groot. Een naam wil zeggen dat iemand zich over de bloem
boog, meeldraden en kroonbladeren telde, de vorm van stamper en blad noteerde, net
als geur, smaak, beharing en kleur”.
Je reist mee via dagboekaantekeningen en getekende kaarten, in beeldende beschrijvingen van bepaald niet fijnbesnaarde gidsen,
de soms onwillige paarden, en het immer imposante landschap, vol grafheuvels en bijbehorende volksverhalen. Dat alleen al blijkt
paradijselijk voor de schrijfster.
Marjo Hess
Arita Baaijens, Zoektocht naar het paradijs, ISBN978 90 450 2977 1

Landgoed Ockenburgh - Plan B
Wat voorafging
Zo’n 20 jaar lang had de gemeente Den Haag de historische buitenplaats Ockenburgh in de verkoop, zonder dat er een passend plan
kwam. De gemeente Den Haag schreef in 2014 een aanbesteding uit om er een nieuwe bestemming voor te vinden, die
maatschappelijk, maar ook economisch haalbaar zou zijn.
Restauratie van de villa was één en de toekomstige bestemming moest voor 40% met sociaal-maatschappelijke activiteiten worden
ingevuld. Ondanks zes ingediende plannen behaalde geen van deze plannen de goedkeuring van de gemeente.
Drie van de afgewezen partijen bundelden daarop hun krachten en schreven Plan B, nog voor het verlopen van de aanbesteding. De
gemeente ging vervolgens in gesprek met de initiatiefnemers van dit plan en in februari 2015 was de oprichting van de Stichting
SHBO een feit. Plan B heeft zich verenigd in de Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) en werkt
samen met verschillende partijen aan het herstel, o.a. Gemeente Den Haag, Scouting de Rimboejagers, vrijwilligers, donateurs en
betrokkenen lokale bedrijven/sponsors.
De Stichting (SHBO) stelt drie waarden voorop:
- Historie: Restauratie en laagdrempelige herbestemming
- Mensen: Iedereen draagt een steentje bij, vrijwilligers, ervaren ouderen
als coach, donateurs en vrienden van de stichting, maatschappelijke betrokkenheid staat centraal bij de Stichting en bij Brasserie OCK.
- Natuur: zo min mogelijk bouwen in het Natura 2000 gebied.
Om dit plan te realiseren is in villa Ockenburgh Brasserie OCK ondergebracht en
is er een uitgebreid evenementenprogramma gemaakt, waaronder muziek,
theater en natuurlijke en educatieve activiteiten.
De gemeente Den Haag gaat o.a. met behulp van de Provincie de cascorestauratie betalen, de start van de werkzaamheden is half maart 2016.
De verwachting is dat e.e.a. in oktober gereed zal zijn.
Restaurant OCK zal zo spoedig mogelijk worden voortgezet in een kas achter de villa en vrijwilligers gaan verder met het opschonen
van het groen rondom de villa en het aanleggen van terrassen rondom de nieuwe kas.
Het restauratiewerk aan de binnenkant van de villa zal o.a. door vrijwilligers worden gedaan. Voor diverse werkzaamheden kunnen
vrijwilligers zich nog aanmelden. Voor actuele informatie hierover kunt u kijken op de website www.buitenplaatsockenburgh.nl.
Ingrid Piek - Bron: Website Buitenplaats Ockenburgh
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BIOWALKING
Biowalking doet het goed in regio Den Haag
Natuurwandelingen voor mensen met diabetes doen
het goed in regio Den Haag.
“En dat terwijl het nog een pilot is in samenwerking
met IVN en DVN (Diabetes Vereniging Nederland)”,
zei Daphne Teelings regio directeur IVN Zuid-Holland.
Op 8 november 2015, na de Biowalk op landgoed
Clingendael, werd er al handenschuddend
aangekondigd dat beide verenigingen doorgaan met
de samenwerking.
De Biowalk is anders dan een gewone IVN
gidsenwandeling. Zo blijkt ook uit een enquête
onder de betrokken gidsen. De deelnemers geven
zich op via de DVN: als ze lid zijn is het gratis en
anders betalen zij € 3,-.
We verzamelen op een locatie in de buurt van het
geplande gebied. Hier drinken de deelnemers wat
en wordt de bloedsuikerwaarde geprikt. Tijdens een
wandeling moet er een beetje geïmproviseerd
Daphne Teeling (links), van IVN Zuid Holland schudt de hand van Liesbeth Groot
worden: het kan zijn dat er opeens een scootmobiel
van de Diabetes Vereniging Nederland
meegaat, iemand die blind is, iemand die minder
conditie heeft of iemand die juist niet wil stilstaan,
maar meer doorstappen. Wat voor IVN-ers ondertussen zo gewoon is in de natuur, is voor deze deelnemers lang niet zo
vanzelfsprekend. Bij terugkomst drinken we iets en wordt de bloedglucose weer geprikt. Hierbij wordt keer op keer inzichtelijk, dat
beweging en natuurbeleving een positief effect hebben op de bloedsuikerspiegel. De gesprekken na afloop gaan ook vaak over
frustraties waar deelnemers tegen aanlopen in hun leven, in de zorg, de herkenning en tussendoor over de natuur.
De mensen stappen graag eerst even door en waarderen het enorm wat de gidsen hen laten beleven. Het spreekt hen aan om zo op
zondagochtend met gelijkgestemden te wandelen en velen zien we dan ook meerdere keren per jaar.
Leuk is ook dat elke gids er zijn eigen invulling aan geeft. Marjanne en Monique vertelden over de historie van het Landgoed Clingendael voor we vertrokken vanaf het Woonzorgcentrum Mr. L.E. Visserhuis. Daarna werd de groep van 27 personen gesplitst en
liepen de gidsen een prachtige route met het thema bomen en bladeren. Op de foto is te zien, dat die in prachtige kleuren, soorten
en maten te vinden waren.
e

Voor 2016 zijn elke 2 zondagochtend van de maand, van februari t/m juni en van september t/m december, Biowalks gepland in
diverse parken in Den Haag en omgeving. Vanzelfsprekend zijn ook IVN leden met diabetes en hun familie van harte welkom.
Meer informatie en opgave via activiteiten op www.dvn.nl
Mocht jij ook 1x per jaar willen gidsen, dan horen wij dat graag en stemmen we de mogelijkheden met je af. (osmu@kpnmail.nl)
Natuurlijke groet,
Marianne Stahlie,
Interim Coördinator BioWalking IVN
Regio Den Haag
Henk Muller,
Coördinator BioWalking
IVN Regio Den Haag
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Over vliegende teddybeertjes …. BIJEN
bedreiging voor de bijenpopulatie ligt. Dan blijkt
grootschalige landbouw de grootste bedreiging. Dat komt
voort uit de monocultuur (gebrek aan voedsel en nestplek
dus) en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het blijkt niet
uit te maken voor de hoeveelheid bijen in de stad of het om
armere of rijkere wijken gaat: de hoeveelheid bijen is
ongeveer dezelfde, zij het dat andere soorten voorkomen: dit
blijkt uit onderzoek dat Koos ooit in Leeds verrichtte. Wel
wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving van invloed
is, bv door het creëren van bloemrijke stroken langs weg en
spoor. Er is nog niet veel onderzoek beschikbaar dat inzicht
geeft in de effecten hiervan. Dat geldt ook voor de
constatering dat vervuild water minder insecten tot gevolg
heeft, maar of die vervuiling vooral aan bestrijdingsmiddelen
te wijten is, valt nog niet te zeggen.

Koos Biesmeijer blijkt niet alleen de wetenschapper die hij is
als wetenschappelijk directeur van Naturalis. Als hij spreekt
voor een bomvolle zaal in het MEC Zuiderpark, december
vorig jaar, zien we ook een begenadigd verteller die een
feitenrelaas koppelt aan mooie verhalen en quizachtige
vragen. Dus verbaast het niet dat hij bijen vliegende
teddybeertjes noemt: “Iedereen houdt van ze!”.
Soorten en herkenning
In Nederland zijn er ongeveer- niets is helemaal zeker- 358
soorten bijen. In de omgeving van Den Haag kun je er zeker
van zijn dat er zo’n 100 soorten zijn te vinden. Wereldwijd zijn
er ongeveer 25.000 soorten. Hommels zijn ook bijen zoals de
meesten van ons wellicht weten.
Het blijkt voor de aanwezigen niet gemakkelijk de vragen met
behulp van multiple choice beelden naar soorten te
onderscheiden. Niet zo gek als je bedenkt dat er binnen de
groep bijen weer 29 soorten hommels zijn en ook nog eens
47 soorten wespbijen. Het is behulpzaam van Koos te horen
dat je wespen herkent aan het feit dat ze hun vleugels kunnen
opvouwen, wat bijen niet kunnen. De vrouwtjes van de bij
kunnen steken, de mannetjes niet, omdat die vaak zo klein
zijn dat het ze niet lukt door de huid te prikken. Voor
herkenning in de eigen tuin helpt het als je weet welke
planten bepaalde soorten aantrekken, zoals ezelsoor de
wolbij aantrekt. Voor meer specifiek onderzoek, bijvoorbeeld
om wilde bijen op naam brengen, kun je kijken naar de
aderen in de vleugels. Het lijkt echter toch vooral een kwestie
van veel geduld en aandacht en vaak observeren.

Bestuiving
75% van de gewassen heeft insecten nodig voor de bestuiving
en daarbij gaat het om “wie is de ware” bij elk bestuivingsproces. Koos spreekt dan ook over het bestuivingsproces als
een vorm van speeddaten. Tomatenplanten hebben hommels
nodig; zonder knutjes zouden we geen chocola hebben; een
snuitkever vindt de oliepalm; en de prachtbij en de
vanilleplant zijn een koppel. Omdat er in Madagascar geen
prachtbijen zijn, betekent het dus dat daar de vanilleplanten
met de hand worden bestoven. Dan hebben de telers in de
Betuwe van de verschillende fruitsoorten het gemakkelijker.
Zowel zweefvlieg, strontvlieg, hommels als de honing- en
metselbij kunnen daar het fruit bestuiven.

Stand van de bijen
In Nederland is de betekenis van de PRO-AMS groot: het zijn
professionele amateurs die veel veldwerk verrichten en op die
manier onderzoeksgegevens leveren. Het maakt veel uit
waarmee je de stand van bijen van nu vergelijkt. Ten opzichte
van de 70er en 80er jaren, zijn er 50 soorten achteruitgegaan,
en tegelijkertijd 50 soorten vooruitgegaan. Dat laatste heeft
waarschijnlijk te maken met de klimaatverandering. In de
70er en 80er jaren ging het slechter met de bijen dan nu,
maar in de jaren ’50 en ’60 ging het juist veel beter dan nu.
50% van de bijen staat op de rode lijst, waaronder veel
soorten die achteruit zijn gegaan, maar ook alle soorten die al
langer zeldzaam zijn in Nederland.
Ook al gaat het wellicht niet zo slecht als soms verhalen
rondgaan: er is serieuze aandacht nodig voor de oorzaken van
de problemen die zich voordoen. Het lijkt een samenstel van
oorzaken. Er is in onderzoek veel gekeken naar de
neonicotinoïden, maar die vormen niet de enige oorzaak. Het
gaat, bij de honingbij, ook om controle van de Varroamijt
door de imker bijvoorbeeld. In onderzoek zijn stad, natuur en
landbouw met elkaar vergeleken in waar de grootste

Denk aan de economische waarde van bestuiving: die ligt
alleen in Nederland al zo rond de 1.1 miljard euro (>150
miljard in de wereld) . Natuurlijk beïnvloedt al dan niet goede
bestuiving ook de kwaliteit van het fruit, zoals te zien is aan
de soms armetierige framboos die uit je eigen tuin komt. Zo’n
40 soorten vogels eten bijen en dus zijn ze ook daarvoor van
belang.
Uiteindelijk ligt de betekenis van bijen en andere bestuivers
natuurlijk vooral in het feit dat we zonder bestuivers grote
problemen hebben met onze voedselvoorziening. Dat maakt
het lopende onderzoek des te belangrijker.
Marjo Hess
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IVN Den Haag Excursieprogramma 2e kwartaal 2016
DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
APRIL
Za. 2 apr

13:00

Zo.3 apr
Wo.6 apr
Za.9 apr

10:30
19:00
10:00

Zo.10 apr
Za.16 apr
Zo.17 apr
Zo.17 apr

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

Wo.20 apr
Za.23 apr
Zo.24 apr

10:30
10:00
10:30

Westduinpark. Wandeling via verschillende duinzones over niet verharde paden. Honden niet toegestaan.
De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot
Te Werve. Voorjaarswandeling, Van Vredenburchweg 101-105, Rijswijk
Meijendel. Avondwandeling in het duin. Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal.
Duivenvoordse/Veenzijdse polder.Vogels kijken. Grotere kinderen speciaal welkom.
Hoek Noortheylaan. Veursestraatweg, Leidschendam
Heimanshof. Bloemen: natuur én cultuur. Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat.
Kijfhoek/Bierlap. Parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar
Bomenmuseum Wateringseveld. Bloesembomen Stadsboerderij Op Den Dijk, Bovendijk 141, Den Haag
Ockenburgh Hyacintenbos voor kids en volwassenen. Verzamelen bij het landhuis aan het einde van de oprijlaan.
Openbaar vervoer: tramlijn 3 eindpunt Loosduinen, 5 minuten lopen.
Sorghvliet. Blauwe bloemetjes? Scheveningseweg 24, Den Haag
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24, Den Haag
De Horsten. Zang- en weidevogels. Verrekijker meenemen. Let op: ingang zuidzijde, Horstlaan net voorbij de
spoortunnel. Beperkt parkeren. Entree € 1,-

MEI
Zo.8 mei
Vr.13 mei
Za.14 mei
Za.14 mei

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

Wo.18 mei
Za.21 mei
Za.21 mei
Zo.22 mei
Zo.29 mei
Zo.29 mei

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

Haagse Bos. Start Bezuidenhoutseweg, bij brug naast ingang Huis Ten Bosch
Meijendel*. De zomer komt! Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal.
Arentsburgh. Romeinse historie en monumentale bomenhoek. Arentsburghlaan/Ds. Veldhoenlaan, Voorburg
Ter Heijde/Zandmotor. Ons eigen stukje wadden. Hoe doet de zandmotor het en komt er al nieuwe natuur?
Strandtent Flamengo. Strandopgang einde Machiel Vrijenhoeklaan, en dan nog 500 m zuidelijker (links).
Duivenvoorde. Vogelzang en bloeiende bomen. Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten, parkeerterrein landgoed
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24, Den Haag
Kijfhoek/Bierlap*. Parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar.
Heimanshof. Fête de la Nature, Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat.
De Horsten. Hoofdingang Papeweg Wassenaar, entree € 1.
Vlietland. Kriebels. Kniplaan (Stompwijk) parkeerplaats bij de brug over de A4

JUNI
Za.4 jun

13:00

Westduinpark. Wandeling via verschillende duinzones over niet verharde paden. Honden niet toegestaan.
De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot
Zo.5 jun
11:00
Tuin van het Segbroek college. IVN slootjesdagen (landelijk),
11.00u-16.00u, ingang tuin aan het Blauwe Druifjespad
Wo.8 jun
14:00
Duivenvoorde, Park Rozenrust, Leidschendam. Allemaal beestjes.
Speciaal voor kinderen. Veursestraatweg 102 A, Leidschendam
Za.11 jun
11:00
Voorburg. IVN slootjesdagen (landelijk), 11.00-16.00 uur. Prins Bernhardlaan nabij Rodelaan. Parkeren bij molen De
Vlieger, Rodelaan, Voorburg
Za.11 jun
11:00
Kijfhoek/Bierlap*. Parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar
Za.18 jun
10:00
Berkheide*. Vijftig hectare uniek duingebied. Ruim tien jaar geleden radicaal afgeplagd; een enorm succes voor de
natuur. Hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26, Wassenaar
Za.18 jun
10:00
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24
Wo.22 jun
19:00
Clingendael. Avondwandeling. Bruggetje Van Alkemadelaan t.o. Van Montfoortlaan.
Zo.26 jun
10:00
De Horsten. Bloemen, beestjes en meer zomernatuur.
Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Entree € 1.
Zo.26 jun
13:30
Westduinpark. Wandeling in het Westduinpark. Zomer langs de kust. Eind van de Savornin Lohmanlaan, hoek Laan
van Poot.
*Berkheide, Meijendel en Kijfhoek/Bierlap zijn waterwingebieden van Dunea.
De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Aanmelden hoeft niet, tenzij anders vermeld.

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:
Gerda Idsinga
Info: gp.idsinga@casema.nl of 070-393 3616.
NB. Kosten: 30 euro per gids. Per gids max. 15 personen.
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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 april t/m juni 2016
EXCURSIES
DONDERDAGEN 7, 14, 21 EN 28 APRIL
Vroege vogelexcursies door de Haagse Vogelbescherming
Ideaal om vogels en hun geluiden te leren kennen! En op tijd terug om weer te werken.
Verzamelen:
06.30u. Hoek Laan van Poot/Fuutlaan. Tot 08.00u.
Organisatie:
Ton Haase
ZATERDAG 9 APRIL
Dagexcursie Weipoortroute in het Land van Wijk en Wouden
Voorjaar in de polder! We starten in Zoeterwoude, passeren het natuurgebied De Weipoortse Vliet
en hopen natuurlijk veel weidevogels en vroege oeverplanten te zien. Route ca. 9,5 km. Horeca in Zoeterwoude.
Verzamelen:
09.00u. Den Haag Station Centraal bij infopunt. We nemen de trein naar Leiden en de bus naar Zoeterwoude.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 0636504293.
ZATERDAG 23 APRIL
Dagexcursie Stoetwegenpad Driebergen/Zeist
Afwisselende wandeling: landgoederen, wat bos, weiland en een stukje langs de Kromme Rijn. Lengte 11 km.
Horeca halverwege en eventueel aan het eind.
Verzamelen:
8.40u. CS Den Haag bij infopunt.Trein vertrekt 8.53 uur.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, tel. 070-3238629 en Mies Eveleens, tel. 015-2571535.
ZATERDAG 7 MEI
Dagexcursie Rhoonse en Carnisse Grienden
Ruim zeven weken geleden zijn we ook al in dit gebied geweest.
Nu gaan we weer om dit zoetwater getijdengebied in zijn volle voorjaarspracht te zien. Klein Profijt mogen we
nu niet in, maar daarvoor in de plaats nemen we de Carnisse Grienden. Dit pure Hollandse landschapstype
mogen we best een paar keer per jaar bezoeken. Ca. 12 km. Laarzen of hoge schoenen gewenst.
Bereid je voor op planten, mossen, korstmossen, varens, vogels, insecten en een schitterende omgeving.
Verzamelen:
08.50u. grote hal station Den Haag-Hollands Spoor, vertrek trein 09.04 uur spoor 4
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06 1814 6226
DONDERDAG 12 MEI
Ochtendexcursie Westduinen
Het voorjaar is nog jong en volop in ontwikkeling. Het maakt ons nieuwsgierig naar alles wat wij tegen kunnen komen aan planten en dieren.
Duur: ca 3 uren. Horeca in een 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.
ZONDAG 22 MEI
Middagexcursie insekten bij de Belvédère
Verzamelen:
14.00u. op de hoek van de Hogeweg/Duinweg
Organisatie:
Alexander Deelman
ZATERDAG 28 MEI
Dagexcursie Kennemermeer
Het Kennemermeer is het centrum van een jong duin-strandvlakte landschap, dat is ontstaan zuidelijk van het verlengde havenhoofd van IJmuiden.
Dank zij het goede beheer van plaatselijke natuurclubs zijn unieke pionierstadia ontwikkeld en in stand gehouden. In februari hebben we dit gebied
verkend; nu is het oogsttijd voor de natuurliefhebbers.
Verzamelen:
09.00 u. NS-station Mariahoeve, parkeerterrein Appelgaarde
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06-1814 6226. We reizen per auto, dus van tevoren aanmelden, liefst vrijdag 27 mei voor 18.00 uur
WOENSDAG 8 JUNI
Ochtendexcursie in de ATV Zonnegaarde
Yvonne Vermazen en Jaap Zoet leiden ons rond langs de projecten van Natuurlijk Tuinieren.
Verzamelen:
10.30u. Ingang Erasmusweg 872, even voorbij de Laan v. Wateringseveld, tussen de locaties van een autohandelaar.
Organisatie:
Els van Maanen, 070-3867630 of 0636504293.
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ZATERDAG 11 JUNI
Dagexcursie Rietputten bij Maassluis en Vlietlanden Vlaardingen
We starten in natuurgebied Rietputten waar tussen een combinatie van oud en jong riet allerlei
soorten rietvogels te zien en te horen zijn, zoals rietgors, baardmannetje en blauwborst. Daarna
koffie in het restaurant aan de overkant. Dan per auto naar de Broekpolder. We lopen daar een
deel van de route Vlietlanden over een grasdijk. Langs de vaart zijn moerasgebiedjes met veel
bloeiende planten zoals ratelaar en rietorchis.
Verzamelen:
08.30u. P bij eindpunt Randrail 4 De Uithof (Lozerlaan/Meppelweg)
Organisatie:
Vogelwerkgroep
Aanmelden:
10 juni voor 18.00 u. voor plaats in een auto tel. 06-44069099 of
inekegilbert@ziggo.nl
ZATERDAG 25 JUNI
Dagexcursie Castricum
Een wandeling door het Noordhollands Duinreservaat. We lopen een stukje over het strand en komen langs een aalscholverkolonie .
We zijn nieuwsgierig hoe de bloemrijke graslandjes er nu uitzien.
Lengte is ongeveer 12 km, horeca aan het begin en eventueel halverwege of aan het eind.
De toegang tot het duingebied is €1,80 Denk aan bescherming tegen de zon!
Verzamelen:
09.00u in de hal van station Den Haag Centraal bij infopunt NS. Trein van 9.14 u.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818.

Plantenweekend 3-5 juni 2016 Wetering, Kop van Overijssel
In 2008 verbleven we al in Wetering. Dat is zo goed bevallen dat we er graag nog eens heen
willen. Het programma is nog niet helemaal rond. We zijn nieuwsgierig naar het VeenKierscheweidepad. Daar was het water net geschoond om te kunnen verlanden. Hoe heeft
zich dat ontwikkeld?
Een vaartocht met onderbrekingen in blauwgraslandjes behoort tot de mogelijkheden.
Ons verblijf is weer in hotel An’t Waeter, www.antwaeter.nl.
Er zijn zeven tweepersoonskamers gereserveerd.
De kosten zijn € 130,00 voor tweemaal logies, diner en lunch. De drankjes onderweg en in
het hotel zijn voor eigen rekening.
Vervoerskosten, ca. € 45,00, tijdens het weekend te betalen.
Opgeven via de website met gelijktijdige betaling van € 130,00 aan:
Penningmeester KNNV, afd. Den Haag.
NL76 INGB 0000 1446 37 met vermelding Plantenweekend 2016.
Els van Maanen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vogelweekend 2016, Zeeland
Vooraankondiging
De Vogelwerkgroep van de KNNV organiseert in oktober een vogelweekend in Zeeland. We reizen met
auto’s. Op weg erheen zullen we op al diverse plekken uitstappen, zoals op de Brouwersdam waar
altijd wel vogels te zien zijn. De trektijd is dan begonnen, dus we hopen veel vluchten trekvogels te
zien.
Dus zet vast in uw agenda: 7 – 9 oktober.
Verdere informatie en de wijze van aanmelden komt in de Ratelaar van juni te staan.

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

Activiteiten staan op de website. Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!
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Dhr. W. Bol
Mw. C.N. Bishop
Dhr. J.F.Tomassen Dhr. M. Kos
Mw. M. Jung
Mw. E.C. van Heerden
Dhr. A.J. Hissink
Mw. M.R. Hoare
Dhr. R. Kuijpers
Mw. I. Leyenaar
Marijke v. d. Berg
Dhr. J.G. Scholte
Mw. D.M. Zeelenberg

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.

LEZINGEN IVN en KNNV
In Den Haag werken de IVN en de KNNV samen bij het aanbieden van lezingen. Sinds begin februari organiseer ik het KNNV-gedeelte van de
lezingen. Ik doe de aftrap met een lezing in maart over varens en een in mei over duurzame voeding/landbouw. Deze laatste lezing is een
uitzondering op de gebruikelijke onderwerpen van de KNNV-lezingen. Ik koos hiervoor omdat een mogelijke transitie naar duurzame landbouw een
enorm positief effect kan hebben op de Nederlandse natuur.
Ik hou de aankondigingen in de Ratelaar vrij kort. In de nieuwsbrieven is er ruimte voor nadere informatie. Voor de afstemming tussen de lezingen
van zowel de KNNV als het IVN hou ik regelmatig contact met Marjo Hess. We zullen de lezingen niet altijd rond krijgen voor de sluitingsdatum van
de Ratelaar, dus blijf op de Nieuwsbrieven en de website letten en informeer ons over leuke onderwerpen en goeie gastsprekers.
De lezingen zijn voor zowel leden als niet-leden gratis.
Johan Apeldoorn, 06 1814 6226, johan.apeldoorn@ziggo.nl

LEZING VARENS
Op donderdag 31 maart 2016 houden Erica Griffioen en Koos Oosterlaan een lezing over varens.
Daarbij tonen zij een hele reeks spectaculaire foto's, met name ook foto's met microscopische
details van het voortplantingssysteem. Zij zijn lid van de KNNV afdeling IJssel en Lek en zijn
enthousiaste vertellers. Met deze presentatie hebben zij al eerder succes geboekt.
De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het Milieu Educatief Centrum (MEC)
Zuiderpark, Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag. Toegang gratis voor iedereen.
Foto schubvaren: Els van Maanen

LEZING DUURZAAM VOEDSEL
Op donderdag 19 mei 2016 houdt Henk Jochemsen een lezing met de werktitel: "Duurzame versus gangbare landbouw; kansen en bedreigingen.
En wat kunt u zelf doen?"
Op 14 oktober 2015 was ik aanwezig op een inspirerende lezing van Henk Jochemsen over dit onderwerp. Hij toonde aan dat duurzame landbouw
wel degelijk een reëel alternatief is voor de wereldvoedselproductie, dit in tegenstelling tot wat men in kringen van de gangbare landbouw beweert.
De transitie naar duurzame landbouw zal niet gemakkelijk zijn, maar het is dan bemoedigend om te weten dat het überhaupt kan.
Voor, na en in de pauze van de lezing is er informatie beschikbaar over allerlei Haagse initiatieven als antwoord op de vraag wat je zelf kunt doen.
Henk Jochemsen is microbioloog, filosoof en o.a. bijzonder hoogleraar aan de Wageningse Universiteit (WUR). Zijn aandachtsgebieden aan de WUR
zijn: filosofie, ethiek van nieuwe biotechnologieën, ontwikkelingssamenwerking en duurzame landbouw.
Deze lezing uit de KNNV/IVN-serie wordt bij uitzondering georganiseerd in samenwerking met DUURZAAM DEN HAAG, en wordt in afwijking van
de gebruikelijke plaats gehouden in het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag.
De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur en is gratis voor iedereen.

Basiscursus microscopie
Veel enthousiaste natuuronderzoekers werken met een microscoop om de minuscule details van mossen, korstmossen of paddenstoelen te leren
herkennen. Voor hen die deze bijzondere wereld nog niet kennen, organiseert de KNNV Den Haag een cursus microscopie. Gericht op onderzoek
van paddenstoelen, maar deze kennis is ook voor andere floristische terreinen te benutten.
U krijgt de basiskennis voor het werken met een microscoop aangereikt en leert celstructuren van paddenstoelen herkennen.
Concreet gaat het dus om:
Omgaan met de microscoop
Preparaat maken van de verschillende onderdelen van verse paddenstoelen
Preparaat beoordelen en interpreteren
Kennismaking met diverse micro--‐kenmerken
De cursus duurt acht avonden (20.00 – 22.00 uur) en vindt plaats in
het Veldwerkcentrum in het Milieu Educatief Centrum Zuiderpark,
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag.
Data: maandag 4 en 11 april, donderdag 21 en 28 april, dan 2 weken pauze
(meivakantie). Daarna donderdag 19 en 26 mei en maandag 30 mei en 6 juni.
Reservedatum is maandag 13 juni.
Kosten: € 30,- Niet-leden IVN of KNNV betalen € 45,Inschrijven kan tot uiterlijk 31 maart 2016 via het inschrijfformulier, dat op de
website van de KNNV Den Haag beschikbaar is: www.knnv.nl/den-haag
Deelname voor maximaal 20 personen.
Leden KNNV en IVN hebben voorrang. Plaatsing geschiedt op volgorde van
binnenkomst van de betalingen.
Meer info:
Peter Peperkamp – 06 23 70 46 34 - peterpep@casema.nl
Kees Pinster – 06 33 77 31 76 – pinster@ziggo.nl
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BIJZONDERE STRANDVONDST
Op het strand vind je doorgaans vooral schelpen en wieren. Als je goed kijkt, vind
je ook slakkenhuisjes en zeeboontjes. Maar soms heb je iets bijzonders. Zoals
tijdens het strandbezoek van de werkgroep op 24 januari 2016. Op een
nylondraad zat een kolonie grijze zeevinger (Alcyonidium condilocinereum Porter,
2004). De draad was helemaal overgroeid en er zaten hier en daar uitstulpingen.
Aanvankelijk dachten we dat het een soort anemoon was. Aan het einde van de
uitstulpingen zouden dan tentakels met netelcellen moeten zitten. Maar omdat
het weer heel lang geleden was dat we deze soort aantroffen hadden, heb ik de
boeken er weer eens op nageslagen. Nou ja boeken, eerst heb ik de website van
Stichting Anemoon geraadpleegd.
Toen bleek dat het geen anemoon, maar een kolonie van een mosdiertje was.
Wat je op de foto ziet, is een overwoekering, een verzameling cellen, waarin in
elke cel een minuscuul, zich zelfstandig met tentakels voedend, diertje zit.
Tentakels zonder netelcellen, maar met trilhaartjes!
Daar onderscheidt een mosdiertje zich van een poliep waar ook anemonen onder
vallen. Zeevingers kunnen hun tentakels intrekken. Figuur 2 geeft schematisch
weer hoe zo’n diertje of zoïde er bij de grijze zeevinger er uitziet. De
mondopening zit aan het uiteinde van een verhoging, de zogenaamde mondkegel. Figuur 1 Kolonie grijze zeevinger.( Foto Gerda Idsinga)
Verder heeft hij een voedingskanaal, een maag, spieren en een zenuwknoop.
In tegenstelling tot andere groepen mosdiertjes hebben zeevingers geen verkalkte
lichaamswand, maar voelen ze vlezig aan. Eerst wordt er een uitgebreide korst gevormd
op een substraat, vaak stenen, schelpen of krabben. In ons geval een nylondraad. Later
ontstaan er op die korst knobbelige uitgroeiingen die zich ontwikkelen tot opgerichte
koloniedelen. Goed te zien op de foto.
De knobbels zijn ongeveer 0,5 mm groot en steken zo’n 2,3 mm boven het oppervlak uit.
De uitstulpingen zijn 1 à 2 cm lang. De kleur is grijs en de zoïden hebben 18-19 tentakels.
De tentakels zijn op de foto niet te zien.
Meer over de fascinerende wereld van mosdiertjes kun je lezen in de prachtige uitgave
Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee door Hans De Blauwe .
John van Wensveen, lid van de Strandwerkgroep

Figuur 1 Een zoïde (uit vermelde literatuur)

PANNENKOEKEN- OF PEPERBUSSENWANDELING
De laatste KNNV-wandeling van het jaar zou een
pannenkoekenwandeling zijn. Dus je zou verwachten, dat je tijdens de
wandeling overal pannenkoeken zou tegenkomen en ook zou kunnen
proeven. Maar nee, geen pannenkoek onderweg te bekennen.
Wel heel veel peperbussen (Myriostoma coliforme). Ik zou al blij geweest
zijn met een stuk of drie, maar het liep in de honderden. Misschien dat
sommige mensen die meegegaan zijn, nu meewarig hun hoofd schudden,
die weten dan niet dat ik tijdens mijn terugtocht op de fiets alleen maar
peperbussen zag. Ik ben regelmatig afgestapt en op één plek, van een
meter om me heen, telde ik er al zo'n 25 stuks.
We kwamen ook het prachttrechtertje (Haasiella venustissima) tegen,
maar omdat mijn foto's niet zo formidabel waren, ben ik 'n paar dagen
daarna teruggegaan. Helaas niet goed opgelet hoe we zijn gelopen, dus ik
heb de plek niet meer kunnen vinden. (Noot redactie: Ruud Wielinga had
wel een foto van het prachttrechtertje gemaakt – die staat bij het artikel hieronder).
Vond ik het Westduinpark altijd maar matig vergeleken bij Meijendel, dan moet ik nu eerlijk bekennen dat het gebied, sinds men het
onder handen heeft genomen, stukken aantrekkelijker is geworden.
Onderweg heb ik nog wat klein spul meegenomen, waar iemand schorsbreker tegen riep, maar waar ik mijn vraagtekens bij zette.
Het was een plezierige wandeling met als mooie afsluiting van dit KNNV-jaar 2015 pannenkoeken eten in Klein Seinpost (hoewel er
ook poffertjesliefhebbers waren) .
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Thuisgekomen, bij de gewone schorsbreker (Vuilleminia comedens) op Google gekeken. Tja, met een vluchtige blik op sommige
plaatjes lijkt die er inderdaad op. Wat ik had, zag er toch meer uit als 'n zakjestrilzwam (Ascotremella faginea) in zijn beginstadium.
Al mijn paddenstoelenboeken doorgebladerd en geprobeerd uit te vogelen wat ik nou gevonden had, maar daar kwam ik niet verder
mee... Tot ik ging grasduinen in het overzicht van de paddenstoelen in Nederland, de namenlijst. Die zette mij op het goede spoor.
Vervolgens weer op Google (toch een fantastisch medium) gekeken. Ik
voerde de wetenschappelijke naam in die ik gevonden had en op een
afbeelding kreeg ik een haast eendere foto te zien als ik zelf genomen
had. Gelukkig stond de hele naam vermeld. Deze heb ik weer ingevoerd
en - het kon haast niet missen - ik had vermoedelijk de populierenschijfzwam (Eucalia fascicularis) gevonden.
Maar ja, hoe zeker is zeker? Ik heb mijn foto toch op Waarneming.nl
gezet (m'n tweede waarneming) en hij werd goedgekeurd. Hoe leuk is
dat? Het blijkt ook nog een vrij zeldzame te zijn.
Dus al met al een leuke, gezellige laatste excursie van het jaar met een
overvloed aan peperbussen, het zeer zeldzame prachttrechtertje en de
zeldzame populierenschijfzwam.
Marieke Bos

Natuurbescherming in actie
Kees Fokkens: "Inventariseer flora en fauna in de groengebieden van Den Haag."
De KNNV zet zijn kennis ook in voor natuurbescherming. In deze en volgende Ratelaars willen we hieraan meer aandacht schenken.
Kees Fokkens is de contactpersoon van de Bestuurscommissie Natuurbescherming en ik mocht hem interviewen.
- Waar is de KNNV momenteel bij betrokken?
Er spelen verscheidene zaken, zoals het Internationaal Park. Er zijn wel
duizend bezwaren of zienswijzen ingediend bij de gemeente. Ook wij wijzen
de plannen af. Intussen heeft de wethouder het plan ingetrokken.
Het meest is nu te doen om het Westduinpark en dat blijft nog wel even
actueel. In het kader van het eerste Beheerplan zijn stukken afgeplagd,
waardoor zandvlaktes ontstaan. Vervolgens zou de gemeente als nieuwe
eigenaar het Zenderpark, het voormalige defensieterrein bij de haven waar
Radio Scheveningen gevestigd was, onder handen nemen. In eerste instantie
wilde men het hele gebied afplaggen. De KNNV, in het bijzonder Jan Cevat,
vond hier echter bijzondere planten en bijen, die daardoor verloren zouden
gaan. Gelukkig bleek de gemeente gevoelig voor ons pleidooi voor behoud
van de bijzondere soorten.

Prachttrechtertje Westduinpark – foto Ruud Wielinga.
Kees Fokkens is jarenlang coördinator van de
paddenstoelenwerkgroep geweest en heeft vaak
paddenstoelen voor de gemeente geïnventariseerd.

Het tweede Beheerplan voorziet in het afplaggen van slechts een deel van
het Zenderpark. Langs het afgeplagde deel komt een fietspad. Aan de andere kant van het fietspad komt een terrein waar de natuur
zijn gang kan gaan, omdat het niet vrij toegankelijk zal zijn. Nu komt het op de uitvoering van het plan aan. Het doel was meer grijze
duinen te krijgen, waar vlaktes met specifieke duinbeplanting voorkomen. Er is nu wel veel zand, maar de vraag is of en zo ja,
wanneer die specifieke duinvegetatie ontstaat. Die vegetatie heeft behoefte aan stuivend, kalkrijk zand. Nou, dat stuiven is gelukt:
De paden moeten regelmatig geveegd worden. Maar hoe staat het met de duinvegetatie?
De KNNV baseert zijn acties op zijn kennis van een bepaald gebied. Helaas is mijn eigen kennis verouderd. Eigenlijk is er daarom
meer inventarisatie nodig van flora en fauna in de groengebieden binnen de stad, zoals het Westduinpark. Het zou ook helpen als
iemand in de gaten houdt welke waarnemingen worden doorgegeven op Waarneming.nl die betrekking hebben op een bepaald
gebied binnen Den Haag. Nu zie je door de bomen het bos haast niet meer.
- Nog meer?
De gemeente werkt aan groenvisies voor verschillende stadsdelen. Ik heb daarbij gevraagd om het eerbiedigen van de "natuur op
straat". Het is toch zonde de straat zo grondig schoon te maken dat er niets meer groeit, zelfs niet tegen huizen. De klaprozen tegen
onze eigen tuinmuur hebben we tweemaal kunnen redden, maar de derde keer waren we weg en de klaprozen ook. Gemeente,
graag minder vaak onkruid vegen en het hele jaar door iets laten staan.
Auke Tuizenga
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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.
Mijn naam is Okje van Drimmelen-Valstar.
Geboren in Delft in 1936.
Alles wat er te zien en te horen is op biologie gebied heeft mijn interesse, maar het
determineren, dat vind ik geweldig. Ik ben in de jaren 80 lid geworden, door een lezing met dia's
van Jan Mol (de oudere leden is de naam wel bekend) en later een excursie onder zijn leiding. Ik
stond versteld van de kennis van Jan, die ook de wetenschappelijke naam altijd noemde. Hij liet
mij een plantje zien, waarvoor ik op mijn knieën moest gaan zitten, bij een voet van een boom.
Het was een plantje van de ereprijsfamilie en wel de klimopereprijs (of klimopbladereprijs).
Een favoriete plek heb ik niet. Het liefst leuke gebiedjes met gewone en zeldzame planten, en
die dan als dat mogelijk is, ter plekke te determineren en met de groep eruit zien te komen!
Met Mies Eveleens proberen we leuke plekjes te vinden met veel interessante planten en/of
paddenstoelen (in het najaar). De ene keer interessanter dan de andere keer. We organiseren
ook excursies.
Ik ben van een paar werkgroepen lid geweest, lang of kort, je leert goed te kijken, met of zonder
loep! En dat was dan in het nog computer- en laptoploze, apps-loze tijdperk. Verder heb ik
mossen gedetermineerd, insecten onder de loep bekeken, vogels beluisterd en bekeken; er zijn
zoveel werkgroepen waar je heel veel van kunt leren en genieten.
Een favoriete plek is Zwitserland bijvoorbeeld, met zijn prachtige bergflora moet je wel ter
plekke determineren. Dan is het heel fijn als je dat een beetje "bestudeerd" hebt, want bloemen
meenemen, dat kan en mag niet daar. Gelukkig maar!
Ik zou willen zeggen: Ga zoveel mogelijk met excursies mee, met elkaar zie en hoor je zoveel meer.
Foto Fien Aleman: Okje zoekt het op

IEDEREEN HOUDT VAN DE NATUUR
Begin 2015 kreeg ik een wat onverwacht verzoek: of ik voor
een groep vluchtelingen een natuurexcursie zou willen geven.
Als natuurgids deed ik dat natuurlijk, zeker voor deze groep
kwetsbare burgers maak ik graag tijd.
Het contact liep via het ROS, het Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt, dat een groep
vluchtelingen zonder status opvangt in een pand midden in
Rotterdam, in de wijk Katendrecht. Vrijwilligers daar
organiseren allerlei activiteiten. Een wandeling in de natuur
was iets dat ze nog nooit eerder deden met deze groep.
Het Kralingse Bos was dichtbij en met een busje gingen we er
met een groep van vijftien heen. De eerste keer was het lente
en de heemtuin in de het Kralingse Bos heeft een prachtig
stinzenmilieu, dat vooral in deze tijd heel mooi is met
winteraconieten, sneeuwklokjes en longkruid. Maar ook een
veenmoeras met waterscheerling en gele lis.
Maar ja .. de voertaal is (beperkt) Engels en plantennamen
zeggen hen niet veel. Het was dus vooral kijken, ruiken en
proeven. Vooral dat laatste gaf veel plezier en verwondering;
eetbare natuur is voor deze deelnemers een bekend
onderwerp. Ook het kijken door een loep was populair.
Foto van de tweede wandeling, in oktober.

Kees Pinster
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Eindejaars Plantenjacht 2015
Voor de tweede keer organiseerde FLORON eind december 2015 de Eindejaars Plantenjacht. Midden in de winter, van eerste kerstdag tot en
met zondag 3 januari, werden plantenliefhebbers uit het hele land opgeroepen op zoek te gaan naar bloeiende planten. Omdat er in de winter
in het algemeen weinig geïnventariseerd wordt door floristen, is er ook weinig bekend over bloeiende planten in deze periode. We krijgen
steeds vaker met milde winters te maken. Ook dit jaar loopt de natuur weken voor op schema. Informatie over bloeiende planten is daarom
heel interessant voor FLORON.
De plantenwerkgroep gaf gehoor aan de oproep en ging er in genoemde periode 2 keer op uit. De
spelregels zijn eenvoudig: gedurende één uur schrijf je alle plantensoorten op die je bloeiend aantreft.
Dit kan in groepsverband, wat wel zo gezellig is, maar je kunt er ook alleen op uit. Ook losse
waarnemingen zijn welkom. Het is grappig te constateren dat je tijdens deze plantenjacht blij wordt van
e
een bloeiend Madeliefje, Bellis perennis, voor het 2 jaar ruim aan top van de lijst. Ook een Paarse
dovenetel, Lamium purpureum de opvallende stijger van dit jaar, is nu een leuke vondst. Beiden zijn
algemene soorten waar je anders al snel aan voorbij loopt. Wel is het soms lastig om vast te stellen of
de plant bloeit of niet. Hoe ziet het bloemetje van een Kleine brandnetel, Urtica urens er eigenlijk uit?
Ook is zo’n late bloeier vaak een wat iel plantje en dan kan determineren lastig zijn, vooral bij soorten
die veel op elkaar lijken. Al met al een leuke en leerzame uitdaging.
Ons jachtterrein was in de buurt van de Nieuwe Veenmolen, het IJsclubpad en langs de Schipholboog.
En we zijn ook gaan kijken langs de Noordelijke Randweg (N14), rondom Leidschenhage en in Park
Rusthout. Verassend soortenrijk was de berm van de Heuvelweg.
We vonden veel soorten die nog bloeiden, waaronder Gewone braam Rubus fructicosus, Gele
morgenster Tragopogon pratensis subs pratensis, Akkerdistel Cirsium arvense en een Grote klaproos
Papaver rhoeas. Ook vonden we een aantal soorten die al bloeiden, zoals Vroegeling Erophila verna,
Slanke sleutelbloem Primula elatior en Hazelaar Corylus avellana.
Een paar grappige vondsten waren de Gele kamille Anthemis tinctoria (foto links), de manshoge Chia
Salvia hispanica(foto rechts), de zaden zijn bekend van de hippe powerfoods en Gingellikruid Guizotia
abyssinica. De laatsten waarschijnlijk afkomstig uit vogelvoer.
In 2014 hadden we 2 uur gestreept. Toen kwamen we in totaal op 18 unieke soorten en bestond ons
langste uurlijstje uit 15 soorten. In 2015 hebben we 4 uur gestreept. Het resultaat was een totaal van
81 unieke soorten. Deze keer bestond ons langste uurlijstje uit 44 soorten. Hoewel de langste lijsten
duidelijk uit de zuidelijk gelegen delen van het land kwamen, leverde deze laatste lijst ons een speciale
vermelding op in het uitgebreide rapport van FLORON. In dit rapport staat het landelijke resultaat van
de tellingen. Er was in 2015 een verdubbeling van waargenomen bloeiende soorten ten opzichte van
2014. In 2014 deden 318 deelnemers mee en in 2015 waren dat er al 1040. Het aantal ingeleverde
lijsten steeg van 647 in 2014 naar 1.858 in 2015 terwijl het aantal waarnemingen is gestegen van 6.418
naar 27.021. Een mooie trend.
Het heel zachte weer heeft deze keer vast en zeker meegespeeld. Het was zo wel lekker om er op uit te
gaan. Daarbij was er de verwachting veel soorten te kunnen vinden. Als je eenmaal hebt ontdekt hoe leuk het is ben je verkocht. Voor meer
informatie en het volledige rapport zie www.floron.nl/plantenjacht
Myra Meiering

CURSUS WILDE PLANTEN EN INSECTEN
Deze KNNV-cursus is een aanpassing van een succesvolle cursus die in 2011 is gegeven. Toen lag de nadruk op het herkennen van zes plantenfamilies met bijbehorende excursies. De komende cursus gaat bovendien in op de relaties tussen planten en insecten.
De cursus is bestemd voor beginners. We willen graag via deze cursus meer bekendheid geven aan de KNNV en de IVN. Voor nieuwelingen
combineren we deze cursus dan ook met een proeflidmaatschap van de KNNV. Uiteraard staat de cursus ook open voor bestaande leden. Bij
grote belangstelling geven we echter wel voorrang aan nieuwelingen boven leden met al (heel) veel kennis. Dit soort doorgewinterde leden
kunnen we trouwens wel goed gebruiken als extra hulp bij de excursies.
De cursus bestaat uit vijf lesavonden van 19.30 tot 22.00 uur in het Milieu Educatief Centrum Zuiderpark, Anna Polakweg 7, Den Haag.
Het gaat om de dinsdagavonden op 3 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni en 6 september.
De excursies vinden (behalve de avondexcursie) in het aansluitende weekend plaats van 11.00 tot 14.00 uur en wel op de data:
za 14 mei, za 28 mei, za 11 juni, dinsdagavond 28 juni van 19.30 tot 22.00 uur en za 10 september.
Houd liefst beide weekenddagen vrij, want we de andere dag houden we als alternatief in geval van slechte weersverwachtingen.
De kosten zijn €40,- voor leden van KNNV of IVN en €60,- voor niet-leden.
Aanmelden kan vanaf nu tot ma 25 april via de website www.knnv.nl/den-haag.
Tot ziens van het cursusteam:
Anna Kreffer
06-2641 7137 - arhkreffer@gmail.com
Gerrit Jansen
070-310 7008 - gj.jansen@casema.nl
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Port betaald

Foto: Marjo Hess – schubwortel landgoed Te Werve

Oplossing van puzzel op De Ratelaar december 2015
1.
2.
3.
4.

Gewone brunel - Prunella vulgaris
Japanse kornoelje - Cornus kousa
Gele maskerbloem - Mimulus guttatus
Knoppergal, veroorzaakt door Knoppergalwesp Andricus quercuscalicis
5. Springende lindegalmug - Contarinia tiliarum
6. Rode spoorbloem/valeriaan Centranthus/Valeriana ruber
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