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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 februari 2016 mailen naar de redactie van IVN of KNNV, als bijlage
in Word. Foto’s als aparte bijlage versturen.

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

KNNV redactie: Lex v.d. Steur/ Auke Tuizenga
tel. 070 317 6990 / 070 317 0290
redactie@den-haag.knnv.nl

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

Foto voorzijde: Kees Pinster, prachtmycena (Mycena crocata), Haagse Bos.
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 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.

Contributie voor donateurs € 15,- , voor leden € 21,en voor huisgenoten € 5,Bankrekening nr. NL25 INGB 0000 6919 56
t.n.v. IVN afd. Den Haag, te Leidschendam.
Inlichtingen: Rob Meyer, 070 368 1400 info@ivndenhaag.nl

Inlichtingen: Bert van Maanen, tel. 070 386 7630
Ledenadministratie@den-haag.knnv.nl

Ledenadministratie: Henk Muller, tel. 070 387 3035
ledenadministratie@ivndenhaag.nl

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

Website: www.ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Dominicus
Voorzitter:
Henk Wardenaar, tel. 06 4467 0470
voorzitter@ivndenhaag.nl

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

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

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

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

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

Bestuurslid
Ineke Smits, tel. 070 368 2044
ineke.smits@ivndenhaag.nl

Penningmeester- Wij zoeken een opvolger.
Ruud Wielinga, tel. 070 368 9191
penningmeester@den-haag.knnv.nl

Coördinator Wandelingen op aanvraag:
Gerda Idsinga, tel. 070 393 3616
gp.idsinga@casema.nl

Postadres Secretariaat:
Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag

Lezingen:
Marjo Hess, tel. 06 2148 6563
mhess@xs4all.nl

KNNV afd. Den Haag heeft ANBI-status.
Volg onze verenigingen op:
www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag

Cursussen:
cursussen@ivndenhaag.nl
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST op zondag 17 januari 2016
De besturen van natuurverenigingen IVN en KNNV nodigen leden en donateurs van harte uit voor onze
gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.
De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van amateurtuindersvereniging “Eigen Arbeid”, Zijdeweg 60 in Wassenaar, achter
het Café-Restaurant “De Landbouw”, zie kaartje. Vooraf kunnen liefhebbers een wandeling maken.

Programma
14.00u Start van twee wandelingen:
een in Reigersbergen (ingang Bezuidenhoutseweg)
en een wandeling in het Haagse Bos (Ingang Bezuidenhoutseweg bij
paleis Huis ten Bosch).

P
Eigen
Arbeid

15.00u Koffie en thee in gebouw De Stal van “Eigen Arbeid”
15.15u Speeches van de voorzitters waarbij enkele leden betrokken
worden.
16.00u Fotopresentaties van de mooiste natuurfoto’s van en door
onze leden (met een drankje en een hapje)
17.00u Einde

Net als vorig jaar vragen wij je om je mooiste natuurfoto’s te laten zien en daarbij het verhaal achter de foto te vertellen. Je krijgt
daarvoor maximaal 5 minuten tijd voor maximaal 10 foto’s.
Als je wilt meedoen, meld je dan aan bij Ruud Wielinga, tel. 070 368 9191 of via E-mail, penningmeester@den-haag.knnv.nl. Stuur
de foto’s via de webpagina www.wetransfer.com aan hem toe. Weet je niet hoe dat werkt, bel dan Ruud even.
Henk Wardenaar, voorzitter IVN
John van Wensveen, voorzitter KNNV

Hoog tijd onze
voeten duurzamer
neer te zetten
“Laten we eens beginnen om Aarde te schrijven met een hoofdletter. Waarom Jupiter en Pluto wel en de planeet waarop wij leven
niet?” Het is een prikkelende openingszin waarmee Jan Juffermans zijn lezing over de mondiale voetafdruk begint voor IVN/KNNV
leden op 27 oktober jl.
De Kleine Aarde in Boxtel begon ermee zo rond 1972. Juffermans die er zo’n 32 jaar heeft gewerkt, heeft veel kunnen bijdragen.
Hoewel we nog steeds onze belasting op het milieu moeten terugdringen, is de boodschap ook dat er sinds het rapport ‘Grenzen aan
de groei’ van de Club van Rome wel het nodige is bereikt.
Met de mondiale voetafdruk kun je de belasting van het milieu berekenen:ruimte (overal op Aarde) die nodig is voor de consumptie
of leefstijl van een persoon in hectares. Wat dan de voetafdruk van een land is, bereken je door de totale productie van dat land, plus
de import minus de export, te delen door het aantal inwoners. Dan krijg je dus de gemiddelde voetafdruk per inwoner.
Lees verder op blz.4

3

Gevolgen van het niet respecteren
van de beperkte draagkracht van de Aarde
(er komen ‘zwarte plekken’):
•Klimaatverandering: door extreem weer al 300 –400.000
‘klimaat doden’ per jaar
•Uitsterven van planten- en diersoorten, 500 tot 1000 x sneller dan
natuurlijk
•Overbevissing, ong. ¾ van de soorten vis die we eten
•Ontbossing – nog 10 miljoen ha per jaar
•Vervuiling van ecosystemen, bijv. de plastic soep
•Land grabbing en Water grabbing
•Erosie van de bodem / verwoestijning
•Mensen die vluchten naar de steden
•Toename van ‘Milieuvluchtelingen’ internationaal

Het is een saillant detail dat waar normaal
gesproken landen graag bovenaan een bepaalde
lijst prijken, dit nu juist niet het geval is in de lijst
van landen-voetafdrukken.
Zo stonden de Verenigde Arabische Emiraten lang
nummer 1 op de lijst met de grootste voetafdruk
en deden zij er van alles aan van die plek af te
komen. Het is gelukt, zij het dat nu een andere
Golfstaat, te weten Koeweit, nummer 1 op die
lijst staat.
Het wereldgemiddelde van de voetafdruk, dus de
hoogste en laagste en alles ertussen in, gedeeld
door wereldbewoners, komt uit op 2,6 ha.
Nederland scoort 6,2 hectare (cijfers van 2014)
die we gemiddeld per persoon nodig hebben voor
onze leefstijl.
Wat dus betekent dat we enorm ‘lenen’ van
anderen op onze Aarde, zonder terugbetaling
natuurlijk…

We zitten duidelijk met een probleem: volgens het rekenmodel kunnen we wereldwijd gezien maximaal 1,7 hectare per persoon
gebruiken. Dat betekent dat we als wereldbevolking 0,9 extra gebruiken van wat eigenlijk niet beschikbaar is. Dat klinkt gek, want
hoe kun je gebruiken wat je niet hebt? Dat is in feite de uitputting van de beschikbare grond en de andere ecosystemen totdat die
dus uiteindelijk niets meer (op) leveren.

Wat kunnen we doen?
Op onze eigen individuele schaal: ons dagelijks gedrag aanpassen. Met vervoer en reizen, dus de fiets in plaats van de auto, niet of
minder reizen met het vliegtuig. Ons energiegebruik verminderen en ook zelf duurzame energie opwekken. Juffermans vertelt trots
dat hij en zijn vrouw sinds kort met hun huis in Boxtel zelfvoorzienend zijn met zonne-energie en gasvrij.
Ons voedsel en hoe en wat we produceren, is een belangrijke bron voor verandering. Minder dierlijk eiwit eten en dus ook de
‘productie’ ervan verminderen. Voor 1 kilo dierlijk eiwit is gemiddeld 6 kilo plantaardig eiwit nodig. Juffermans juicht dan ook het
plan voor de nieuwe vegetarische slagerfabriek (1) (waarvoor inmiddels 2,5 miljoen euro is binnengehaald) zeer toe.
En dan spreken we nog niet over het verborgen watergebruik. Als je de toevoer van alles voor 1 kilo biefstuk berekent, kom je uit op
een watergebruik van 16.000 liter water. Voor een kopje koffie moet je, alles meegerekend, uitgaan van 143 liter water..!
Ook op een andere schaal gebeurt er van alles; hij noemt bedrijven als Unilever en AkzoNobel die hun voetafdruk fors verkleinen; de
stad Londen heeft een eigen plan voor een duurzame voetafdruk, met o.a. een voedselbeleid voor de hele stad: City Limits (2)
Dichterbij huis zijn Lelystad en Houten ook goede voorbeelden wat hergebruik van materialen en vervoer betreft. Hoe dan ook: het
is dringend nodig iets te veranderen. Dus: laat je inspireren, is zijn verhaal, en ‘neus’ rond op internet naar de vele mogelijkheden en
deel je ideeën. Zoals Juffermans doet met een gratis e-book over de mondiale voetdruk dat je kunt downloaden(3).
Wat of wie volgt???
Marjo Hess

Earth Overshoot Day (overshoot 160%):
13 Augustus 2015: de dag dat we de natuurlijke productie
van dit jaar al hadden geconsumeerd.

(1) www.vegetarischeslager.nl
(2) www.citylimitslondon.com
(3) www.voetafdruk.eu

Foto: Chris Martin Bahr / WWF

Kijk verder ook op: www.waterfootprint.nl; www.ecolife.be;

https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/themas/voetafdruk.htm
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Gezonde lucht, gezonde longen
Op 7 november fietsten ongeveer 100 mensen met mondkapjes de ‘rochelroute’ door Den Haag, een protesttocht tegen ongezonde
lucht. Diesel is de grootste vervuiler, maar ook benzine doet eraan mee. De tocht ging o.a. door de Hoefkade en de Javastraat, beruchte straten waar het verkeer langdurig staat te ronken voor de stoplichten, voor fietsers onveilig en ongezond.
Aan wethouder De Bruijn zijn de resultaten aangeboden van tien meetpunten in Den Haag. Het gaat dan om uitstoot van het giftige
koolstofdioxide. Er is een wettelijke norm van 40 µg/m3, maar een aantal straten zit daar ver boven, zoals de Javastraat met zelfs
48 µg/m3. Het gevaarlijke (ultra-) fijnstof, dat behalve longklachten ook hartklachten kan veroorzaken omdat het in de bloedbaan
terecht komt, wordt in Den Haag niet gemeten. Autoverkeer in de stad moet minder en schoner, dat vinden Haagse bewoners uit
wijkorganisaties en natuur- en milieuorganisaties, die samenwerken als ‘Adem Graag In Den Haag.’ Ook IVN Den Haag steunt de
actie.

Op 10 december is het onderwerp ‘schone lucht’ in de gemeenteraad besproken. We hopen dat ze naar de bezorgde bewoners
willen luisteren. Gezonde lucht is belangrijk voor mens, dier en natuur. Meer informatie: www.facebook.com/ademgraagindenhaag
Tekst: Lucia van den Bergh

Foto: Michiel Wijnbergh

De ene vraag is de andere niet
Hebt u zich ooit afgevraagd waarom ooievaars, eenden en
andere vogels zo vaak op één poot staan? Of vogels wel of
niet een tong hebben? Of een koolmees in Groningen
hetzelfde zingt als in Limburg?
Het zijn dit soort vragen die natuurjournaliste Monica
Wesseling heeft verzameld in het 100-uit Vogelvragen boek:
“ Waarom krijgt een specht geen koppijn?”
In opzet is het een boek voor mensen die het leuk vinden dit
soort weetjes te kennen en misschien op een mooie
winteravond te delen met de kinderen en kleinkinderen. Of
die, zoals ik, meteen een prent voor ogen zien van een
zwaluw met een echte troffel, als ik lees dat hij zijn tong zo
gebruikt bij de nestbouw!
Marjo Hess
ISBN978 90 5210 9190
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Natuurwerkdag 2015 in het Gouden Klavertje
Zaterdag 7 november was de Landelijke Natuurwerkdag en na het succes van vorig jaar hadden we besloten om hier weer gebruik
van te maken. “We” zijn de vaste vrijwilligers van school- en buurttuin Het Gouden Klavertje, liggend aan het Blauwe Druifjespad
naast het Segbroekcollege.
De Natuurwerkdag is een uitgelezen kans om in contact te komen met buurtbewoners die het leuk vinden om in de natuur hun
handen uit de mouwen te steken en tegelijkertijd het hoognodige onderhoud te plegen. Over het hele land waren 14.345
deelnemers actief op 524 locaties.
Ook in onze relatief kleine tuin is altijd weer verbazingwekkend veel te
doen in de herfst. In onze tuin moeten dit jaar nieuwe compostvakken
worden gemaakt, de aspergebedden moeten weer opgebouwd
worden, paden en borders afgedekt met houtsnippers en er moet een
nieuwe bank worden gevlochten met wilgentenen.
De compostvakken staan deels overdekt waardoor de composthoop te
droog staat. Op de nieuwe plek heeft de regen vrij spel wat het
composteringsproces ten goede komt.
De aanleg van aspergebedden is een jaarlijks terugkerende klus . De
asperges groeien in het voorjaar door het opgehoogde bed waarna ze
snel worden geoogst (‘gestoken’). Dit oogsten kan tot de langste dag
van het jaar, de asperges die daarna opkomen, laat je uitgroeien tot
een plant. De plant verzamelt weer voedsel dat in de wortels wordt
opgeslagen voor het volgende jaar. Aspergeplanten geven zo’n 10 tot
15 jaar asperges. Na het snoeien van deze planten in de herfst is het
zaak om de bedden weer goed op te hogen. Dit doe je met een
mengsels van zand en tuinaarde. Het blijkt een leuke klus voor
kinderen (onder begeleiding).
Wilgentenen vlechten is een kunst op zich maar geeft prachtige
resultaten. Voor geïnteresseerden: In Madestein kan je een cursus
wilgentenenvlechten volgen.
Jammer genoeg regende het in de ochtend en bleef de lucht in de
middag dreigend; misschien viel hierdoor de opkomst wat tegen. Met
8 man/vrouw inclusief jonge kinderen zijn we toch een heel eind
gekomen en hadden we ook nog eens een hele gezellige middag in de
buitenlucht.
Joost Lommelaars
NB: Wie 7 november jl. niet kon en graag als vrijwilliger aan de slag wil in de natuur, kan contact opnemen met Dunea, formulier
invullen op www.dunea.nl/duinen/vrijwilliger of u kunt bellen met 088 3474849.

Ik zie een blanke kleine zwaan
geluideloos door 't water gaan.
Vier pullen zwemmen in één baan,
de trotse moeder komt achteraan.
Al gaand naar onbekend gebied
verdwijnen ze in het wuivend riet,
dat zachtjes ruist, tot ons verdriet,
een licht weemoedig afscheidslied.
Tine Schrijvers-van Riel
(Foto© www.natuurkieker.nl)

6

een nieuwe rubriek waarin we mensen volgen die ooit de natuurgidsenopleiding hebben gedaan
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…..
Als het maar natuur is: zo zou je wat Caroline Piek allemaal doet in het dagelijks leven het best kunnen omschrijven. Eigenlijk was de
IVN natuurgidsenopleiding niet veel meer dan een opstap, maar dan wel een opstap naar een 'brede ladder'. Ze deed die opleiding
in Den Haag, hoewel wonend in Alphen aan den Rijn, maar ja, wat gebeurt er als je eigen moeder één van de docenten is in Den
Haag?
Ze was thuis al vroeg bezig met plantjes en insecten in de tuin; ook daar was haar moeder debet aan. "Groene genen", zegt Caroline
zelf. Ze studeerde kunstgeschiedenis, een studie waarin kijken naar beeld een belangrijke rol speelt. Tijdens die studiejaren groeide
haar passie voor fotografie en haar eigen tuin was de ideale plek om volop te experimenteren. Die hobby is nu haar vak; Caroline is
één van de weinigen die zich met tuinfotografie bezighoudt. Hoveniers en tuinontwerpers kunnen haar inhuren voor kleurrijke
fotoreportages van aangelegde tuinen, maar ook voor het vastleggen van de gehele metamorfose gedurende de aanleg of het
onderhoud. Het blijkt dat niet alleen haar opdrachtgevers, maar ook de eigenaar van de tuin zelf erg blij zijn met het vastgelegde
transformatieproces.
Het is een specialisatie die niet meteen
ontstond. Het begon met natuurfotografie
als hobby en die steeds verfijnen en
werken als beeldredacteur bij een
beeldbank. Dat vraagt scherp kijken naar
de technische kwaliteit van een foto én de
commerciële bruikbaarheid. Inmiddels
heeft Caroline de sprong gemaakt om
volledig als zelfstandige te gaan werken.
Dat bestaat naast de tuinfotografie pur
sang, ook uit het schrijven van artikelen
over natuur en fotografie en het geven
van fotografieworkshops. In al die
verschillende facetten komt de opgedane
natuurkennis perfect van pas.
De afdeling Alphen aan den Rijn van het
IVN zal blij zijn met deze actieve dertiger.
Net als met haar vriend: beiden zijn actief
voor het tijdschrift van die afdeling,
genaamd Bont Allerlei. Als fotografen en
als schrijvers. Voor het eerste “ helpt het
wel als je beiden hiermee bezig bent”, voegt Caroline toe, “ niet iedereen begrijpt wat nu het leuke is aan uren in een schuilhut
zitten”. In oktober bivakkeerden zij samen in een krap hutje in Finland om beren en veelvraten te fotograferen.
De Ratelaar-lezers hebben een keer kunnen proeven
van haar fotokunst via de foto van de vos die een
mooie zweefduik maakt. “ Het is eigenlijk een lucky
shot”, bekent Caroline. Ik lag nog maar net op de
grond, en ineens sprong hij op, en tsja, dan moet je
snel zijn..”. Hoe je dat doet, is toch een kwestie van
veel ervaring. Ervaring die ze ook overbrengt in een
eigen ontwikkelde fotoworkshop voor IVN Alphen
aan den Rijn. En het doordenken op wat er allemaal
mogelijk is op dit gebied, houdt hiermee niet op.
Met een zus en moeder met een zelfstandig
tuinontwerpbedrijf, is er inspiratie genoeg voor
wellicht nog wel een gezamenlijk boek.
En wie weet hoe IVN Den Haag nog eens van haar
diensten gebruik kan maken?
Marjo Hess
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IVN Den Haag Excursieprogramma 1e kwartaal 2016
JANUARI
Za 9 jan

14:00

Zo 10 jan
Za 16 jan

10:30
10:00

Wo 20 jan

14:00

Zo 24 jan

14:00

Zo 31 jan

10:30

Heimanshof. Winterwandeling, Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang aan de Vreeswijkstraat.
Bus 25/26.
Clingendael. Doorstapwandeling. Start hoofdingang Clingendael Wassenaarseweg. Bus 18 of 23.
Sorghvliet. Geneeskrachtige, eetbare en bruikbare natuur. Ingang Sorghvliet, Scheveningseweg 24.
Tram 1 halte Goekooplaan.
Duivenvoordse/Veenzijdse Polder. Winterse doorstapwandeling met hond .Hoek
Noortheylaan/Veursestraatweg, Leidschendam bus 45 en 46, halte Noortheylaan
Vlietland. Doorstapwandeling. Kniplaan (Stompwijk) parkeerplaats bij de brug over de A4.
Bus 45 en 46, 10 min. lopen.
De Horsten. Stevige doorstapwandeling. Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1.

FEBRUARI
Wo 3 feb
Za 6 feb

10:30
13:00

Zo 7 feb
Zo 14 feb
Wo 17 feb

10:30
15:00
14:00

Zo 21 feb
Zo 21 feb

10:30
14:00

Zo 28-feb

10:00

Sorghvliet. Marialichtmis in de natuur. Scheveningseweg 24 . Tram 1 halte Goekooplaan.
Westduinpark. Verschillende duinzones, via het strand over zandpaden. De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan
van Poot. Bus 24.
Te Werve. Vroege voorjaarswandeling. Van Vredenburghweg 101-105. Bus 23, tram 17.
Haagse Bos. Het voorjaar in knoppen. Bezuidenhoutseweg, bruggetje links naast Huis Ten Bosch.
Park Rozenrust, Leidschendam. Winter/Voorjaar? Veursestraatweg 102 A, Leidschendam.
Bus 45, halte Rozenrust.
Oosterbeek. Vroege lente. Hoek Therese Schwartzestraat/Wassenaarseweg. Bus 18 of 23.
Heimanshof. Is de lente al in aantocht? Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang aan de
Vreeswijkstraat.
Ockenburgh. Zijn er al tekenen van het naderende voorjaar? Brug oprijlaan landgoed. Tram 3 eindhalte, 5
minuten lopen. Bus 25 of 26.

MAART
Zo 6 mrt

10:30

Wo 9 mrt
Zo 13 mrt

10:30
10:30

Za 19 mrt

10:00

Za 19 mrt
Zo 20 mrt
Zo 20 mrt
Wo 23 mrt

11.00
10:30
14:00
14:00

Za 26 mrt

10:00

Zo 27 mrt
Zo 27 mrt
Ma 28 mrt

10:30
15:00
14.00

Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Langs monumentale bomen en oude graven. Ingang begraafplaats Laan
van Eik en Duinen. Bus 21.
Sorghvliet. Ontluikende lente Scheveningseweg 24 . Tram 1, halte Goekooplaan.
Heemtuin 't Gouden Klavertje en Segbroekpark. Tuin en park. Segbroeklaan, hoek Goudenregenstraat.
Tram 12.
Sorghvliet. Geneeskrachtige, eetbare en bruikbare natuur. Ingang Sorghvliet, Scheveningseweg 24.
Tram 9, halte Goekooplaan.
Kijfhoek/Bierlap. Infobord parkeerplaats Kievitsduin, Meijendelseweg, Wassenaar
Westduinpark. Het duingebied op de rand van het voorjaar. Eind van De Savornin Lohmanlaan. Bus 24.
Vlietland. Lente. Start vanaf de Kniplaan (Stompwijk), parkeerplaats bij de brug over de A4.
Duivenvoorde. Vroege bloeiers en vogels. Parkeerplaats t.o. Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten.
Toegang € 1. Bus 45 en 46, halte Kniplaan.
Heimanshof. Stinzenplanten. Stadsboerderij De Herweijerhoeve. Zuiderpark, ingang aan de
Vreeswijkstraat. Bus 25/26
De Horsten. Vroege lente op het landgoed.Hoofdingang Papeweg Wassenaar, entree € 1.
Haagse Bos. Bezuidenhoutseweg, bruggetje links naast Huis Ten Bosch.
Berkheide. Meer dan tien jaar geleden is hier ruim 50 hectare afgeplagd. Dit levert al jaren een uniek en
vitaal duingebied op. Hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26.

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

DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
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
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 december 2015 t/m maart 2016
EXCURSIES
ZATERDAG 19 DECEMBER
Middagexcursie Korren bij Scheveningen
Met de havenhoofden heeft Scheveningen een heuse rotskust met het bijbehorende sessiele dierenleven en de wieren. Deze middag is het van één tot zes uur mooi laag water, zodat we al het rotsleven op ons gemak kunnen bekijken. Maar we gaan ook nog
naar plantjes kijken in de zeereep en de oksel van het zuidelijk havenhoofd. Als sluitstuk gaan we in de havenkom ook nog korren
om te zien wat er allemaal over de bodem kruipt. Alles wat in de getijdenzone groeit trekt zich weinig aan van de seizoenen, dus
december is geen probleem. Trek wel warme kleren aan en stevige schoenen.
Verzamelen:
13.00u, strandopgang bij het zuidelijk havenhoofd (vroeger windmolen, nu tijdelijk theater).
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06-1814 6226.
WOENSDAG 30 DECEMBER
Traditionele Pannenkoekenwandeling
Eerst wandelen door het Westduinpark, als het weer het toelaat een stukje over het strand. Duur ca. 1,5 à 2 uur.
Daarna pannenkoeken (of iets anders) eten bij Restaurant Klein Seinpost Kijkduin
Verzamelen:
10.30u bij muziektent Kijkduin (ook bereikbaar met bus 23,24 en 26, halte Deltaplein).
Organisatie:
John van Wensveen, voorzitter@den-haag.knnv.nl of 070-3253560.
Graag even opgeven of je meeloopt of alleen in Klein Seinpost bent om 12.30 uur.
ZATERDAG 30 januari
Dagexcursie naar Baarn
Boswinterwandeling. Lengte van de wandeling ca 9,5 km.
Horeca aan het begin en eind van de wandeling, onderweg onzeker.
Verzamelen:
08.40u Den Haag-CS bij infopunt. Trein vertrekt 08.53u.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, 070-3238629 en Mies Eveleens, 015-2571535.
ZATERDAG 6 FEBRUARI
Dagexcursie IJmuiden, Kennemermeer
Sinds de zestiger jaren is zuid van het havenhoofd een zeer breed strand/duingebied aangegroeid. In dit gebied is o.m. een duinmeer
uitgegraven. Rond dit meer is een unieke natuur ontstaan. We gaan dit gebied verkennen voor eventueel bezoek in een gunstiger
jaargetijde. We kunnen ook nog even bij de sluizen kijken.
Verzamelen:
09.00u NS-station Mariahoeve, parkeerterrein Appelgaarde .
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06-1814 6226. We reizen per auto, dus van tevoren aanmelden, uiterlijk vr. 5 feb. 17.00 uur.
WOENSDAG 17 FEBRUARI
Ochtendexcursie Westduinen
Ook in februari kunnen we het een en ander ontdekken in de duinen. Duur ca. 3 uur. Neem brood en drinken mee, naast bijv.
verrekijker, vogel- en plantenboek en regenkleding. Er is onderweg geen horecagelegenheid.
Verzamelen: 10.00u keerlus tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp), Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie:
M.O.
ZONDAG 21 februari
Dagexcursie Meijendel
Ook in de winter zeer de moeite waard. We maken een dwarsdoorsteek naar de zeereep en weer terug.
Verzamelen:
10.00u bij de parkeerplaats op het Kievitsduin aan de Meijendelseweg. Horeca halverwege.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 06-36504293.
ZATERDAG 5 MAART
Dagexcursie Schipluiden
Rondwandeling van 9 km vanuit Schipluiden door de Duifpolder. Onderweg kunnen we eventueel een kijkje nemen in de beeldenkas met mozaïekbeelden van Willem.
Verzamelen:
09.00u, parkeerplaats naast Randstadrail lijn 4 halte "de Uithof",
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert, 06-44069099 of inekegilbert@ziggo.nl.
We reizen per auto, dus van tevoren aanmelden noodzakelijk, uiterlijk vr. 4 maart 17.00 uur
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Zondag 13 maart
Wat vinden we op het strand?
De strandwerkgroep neemt ons mee op hun tweewekelijkse inventarisatie van een km-monitoring op het strand van Kijkduin.
Verzamelen:
13.30u, Deltaplein Kijkduin. Duur ca. 1,5 uur.
Organisatie:
Strandwerkgroep Wim Voortman en Gerda Idsinga, 070-3933616 of gp.idsinga@casema.nl.
WOENSDAG 16 MAART
Dagexcursie naar Rhoonse Grienden en Klein Profijt
Grienden in het zoetwater-getijdengebied van de Oude Maas. Klein Profijt is tussen 1 april en 15 juni niet toegankelijk.
Er is genoeg te zien: mossen, varens, voorjaarsbloemen, vogels en natuurlijk het landschap. De totale wandeling is circa 12 km.
Laarzen of hoge schoenen nodig.
Verzamelen: 08.50u, grote hal station Den Haag-HS, vertrek trein 09.04u spoor 4.
Organisatie: Johan Apeldoorn, 06-1814 6226.
ZATERDAG 26 MAART
Dagexcursie Amelisweerd-Rhijnauwen
Door het prachtige landgoed Amelisweerd, langs de Kromme Rijn en Fort Rhijnauwen gaat deze wandeling van 10 km. We hopen
stinzenplanten en weidevogels te zien. De route is een beetje anders dan de bekende NS-wandeling. De start is in Lunetten.
Horeca halverwege.
Verzamelen:
08.55u in de hal van station Den Haag-CS bij infopunt NS.
Organisatie:
Jola Gerbrands, 070-3201485 en Els Kempen, 070-4274818

WERKGROEPEN VAN KNNV-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

- Plantenwerkgroep
Ineke Gilbert, 070-2118254
inekegilbert@ziggo.nl
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-3946065
hendriks27@zonnet.nl
- Vogelwerkgroep
Ineke Zwarekant, 079-3310369
Ineke.zwarekant@gmail.com
- Nachtvlinderwerkgroep.
Anna Kreffer, 06-26417137
arhkreffer@gmail.com

Zie voor hun activiteiten onze nieuwsbrief of de website www.knnv.nl/den-haag. Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!

NIEUWE LEDEN VAN KNNV-DEN HAAG
Mw. M.C.A. van de Sandt
Dhr. J. Toetenel
Mw. M. Oomen
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.

PLANTENWEEKEND 3 – 5 juni 2016
Vooraankondiging: De Plantenwerkgroep van de KNNV Den Haag organiseert een
weekend in de Kop van Overijssel.
Zet de data alvast in uw agenda. In het maartnummer van de Ratelaar komt meer
informatie en daarna kan men zich aanmelden.
Enkele onderdelen van het (voorlopige) programma:
Varen met boot van Natuurmonumenten bij Bezoekerscentrum De Wieden.
Wandelen:
Veenweidepad en deel van Kiersche wijdepad,
Pad Trilveen en tjasker in Ossenzijl (foto rechts: een tjasker)
Woldlakebos
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NATUURLES CMS NATUURBELEVING
Laat kinderen los in de natuur en zij vullen de natuurles als vanzelfsprekend zelf in.
Als oud leraar/directeur en als ouder van twee kinderen op de
basisschool in de Abeelstraat van Den Haag zijn wij gevraagd
natuurlessen te verzorgen voor hun zesdegroepers (ca. 10 jaar). Met
het lerarenteam is afgesproken per seizoen een lesje te verzorgen:
paddenstoelen (herfst), strand (winter), bodemdiertjes (lente) en
waterdiertjes (zomer). Het gaat om ca. 45 kinderen. Per les nemen
we 5 kinderen mee, zodat de interactie met en tussen de kinderen
optimaal is.
Het herfstprogramma hebben we met Ruud Wielinga voorgelopen voor
de keuze van een passende route. Inmiddels hebben we de eerste
groepjes gehad. Een geweldige ervaring!
Een korte kennismaking in het muzieklokaal en de uitnodiging om zelf
iets leuks van de wandeling te maken blijkt voldoende om kinderen
enthousiast te laten struinen in het Westduinpark. We namen de tijd
om een rozenbottel eens van binnen te bekijken. Vervolgens werden
tijdens de wandeling andere soorten bessen als vanzelf bekeken of in
de bes één, twee of meer zaadjes verborgen zaten.

Met een loep naar een zaadje kijken

De paddenstoel ‘rood met witte stippen' zijn we niet tegen gekomen. Wel vreemde paddenstoelen die als een schoorsteen te
sporen ‘rookten’, als je er op drukte. Dan blijkt dat er verschillende soorten zijn die op dezelfde wijze hun sporen verspreiden. Nog
gekker is, dat er zwammen zijn die in de vorm van een knots, gewei of koraal aan de buiten kant hun sporen laten zien. Dan zijn
plaatjeszwammen weer heel gewoon. Alhoewel, als je op een uitgedroogde drol van een Schotse hooglander een inktzwammetje
vindt waar je inktzwarte vingers van krijgt als je deze vastpakt, dan is dat toch ook weer gek.
Elk groepje van vier of vijf kinderen beleefde de wandeling op zijn eigen
manier. Alle kinderen waren ondernemend. Ze pakten iets op of beet en
wilden daar iets van weten. Als iets mooi was, mochten zij er een foto van
nemen. Een bloem, een bes of het uitzicht: het werd vastgelegd.
Tot slot kwamen alle vondsten in een kartonnen doos om aan de juf of
meester te laten zien. Dit doen we alleen de eerste keer: het KNNVWildplukadvies willen we graag respecteren!
Als leden van twee samenwerkende natuurverenigingen IVN en KNNV
hebben we ook nog een serieuze inventarisatielijst bijgehouden.
Franklin Alkema en John van Wensveen (eigen foto's).
Informatie en advies over wildplukken: www.knnv.nl/knnv-landelijkbureau/nieuws/wildplukken-met-respect-voor-de-natuur-0

"Een nieuwe lente, een nieuw geluid"
(Herman Gorter, 1889)
Na ruim 8 jaren Ratelaar"-hectiek, -lief en -leed" vind ik het welletjes.
Het is met groot genoegen en het volste vertrouwen dat ik direct na het verschijnen
van deze Ratelaar het redacteurschap overdraag aan Auke Tuizenga. Auke neemt
ook mijn redactie-mailadres over, dus redactie@den-haag.knnv.nl .
Graag bedank ik alle KNNV-ers die in de afgelopen jaren met hun kopij, foto's,
suggesties, commentaren, etc. hebben bijdragen aan de ontwikkeling van ons
verenigingsorgaan.
Hopelijk krijgen wij ook in de toekomst
nog leuke artikelen en foto’s van Lex,
zoals deze. Ook de naam is schitterend:
de gal van de hondsdrafbesjesgalwesp.

Auke: veel plezier en succes ermee, en Ratelaar: het ga je goed!!
Lex van der Steur.

Ineke Gilbert, eindredacteur
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Onze eindredacteur, Ineke Gilbert, heeft gevraagd of ik me
even voor wil stellen. Welnu, ik ben een alleenstaande,
werkloze vrouw van 60. Van huis uit ben ik jurist en ik heb
gewerkt bij het ministerie van Milieu. Wegens oogklachten
kan ik al jaren de kleine lettertjes niet meer lezen, dus heb ik
daarna ander werk gedaan, o.m. bij Sea Life. Ik ben erg
geïnteresseerd in het leven onder water en heb vroeger ook
gedoken, zodoende.
Bij de KNNV heb ik me eigenlijk meer met de vereniging dan
met de natuur beziggehouden. Zoals gezegd ben ik
redacteur/bestuurslid geweest. Daarna heb ik nog een tijdje
de lezingen georganiseerd en Klaas Kromhoutexcursies medegeorganiseerd.
Van tijd tot tijd ga ik wel graag mee wandelen, vooral als het
mooi weer is. Zo kijk ik met genoegen terug op de excursie
van 10 oktober (Hilversums Wasmeer). Er stond weinig wind,
de zon scheen op en door de herfstbladeren, wat een
prachtig licht opleverde. Bovendien hebben we paddestoelen
in alle vormen en kleuren gezien, de ene nog mooier dan de
andere (vliegenzwam, koraalzwam, gele, groene, rode en
paarse russula's, kluifjeszwam, gekraagde aardster en nog
veel meer).
Voor de Ratelaar is mijn streven met deskundige hulp vanuit
de vereniging het niveau dat mede dankzij Lex bereikt is, vast
te houden en adequaat in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Ik zie uit naar de samenwerking met oude
bekenden en voor mij nieuwe gezichten in de redactie.
Auke Tuizenga

Oud en Nieuw
Lex van der Steur neemt afscheid als redacteur en dit is "zijn
laatste Ratelaar". Ik ben de nieuwe redacteur voor de KNNV.
Nou ja, nieuw... Ik ben ook de oude redacteur, want Lex is mij
indertijd opgevolgd. Met groot genoegen heb ik gezien hoe
het blad de laatste jaren gegroeid is.

Helaas heb ik niet zo'n grote kennis van de natuur als Lex en
daarom kan ik zelf minder artikelen schrijven. Bovendien ben
ik niet zo handig met camera en computer, dus op
spectaculaire foto's van mijn hand kun je, vrees ik, ook al niet
rekenen. (Waar ben ik aan begonnen?) Gelukkig, zo weet ik
uit ervaring, zijn de andere leden zeer behulpzaam met
schrijven en fotograferen. Jullie hulp zal ik ook zeker nodig
hebben, bij voorbaat dank hiervoor!

NATUURBESCHERMING IN DEN HAAG DOOR KNNV-ERS
Doelstelling van de KNNV is natuurstudie en, met gebruik van de resultaten hiervan, bescherming van de natuur. Of met andere
woorden: Je kunt de natuur pas beschermen als je weet wat er is.
Wat planten betreft is er en wordt er in het kader van Floron uitgebreid geïnventariseerd in de stad door onze plantenwerkgroep en
individuele plantenliefhebbers. Niet alleen in de groengebieden maar ook in de stad en op straat (urbane district). Het
inventariseren van insecten is een zeer specialistische bezigheid, waar de insectenwerkgroep zich mee bezig houdt. Sinds kort
hebben we ook een aparte nachtvlinderwerkgroep. Leden van de paddenstoelenwerkgroep houden de speciale plekken in de gaten.
Van de verworven kennis kan gebruik gemaakt worden door deel te nemen aan de diverse beheerplatforms die de gemeente Den
Haag heeft ingesteld voor de grote groengebieden. Daar kan kritisch worden meegedacht over de beheerplannen. Dit is vooral van
belang wanneer men van plan is gebieden op te knappen na lang achterstallig onderhoud of bij restauratie. De kennis kan ook
gebruikt worden ter ondersteuning in andere inspraakgelegenheden zoals bestemmingsplannen, bouwplannen etc. Het is dus zó
belangrijk om de natuur in de stad goed te kennen.
Een paar (uit vele) voorbeelden van interactie tussen natuurbeschermers en gemeente:
1- Toen het Natura-2000 beheerplan voor het Westduinpark door de provincie werd opgesteld, ging men er van uit dat er geen
zogenaamde grijsduinvegetatie aanwezig was, want het was niet te zien op luchtfoto’s. Doordat Jan Cevat en Yula en ik er jarenlang
geïnventariseerd hadden, konden we dit standpunt met succes bestrijden. Dat zelfde geldt voor het beheerplan voor het voormalige
zenderpark. Sinds kort is de gemeente Den Haag bezig met een inventarisatieproject in het Westduinpark met behulp van
vrijwilligers. Ieder die er vaak komt, kan meedoen.
2- In Marlot konden 9 beuken en een haagbeuk gered worden door het aanspannen van een bezwaarprocedure.
3- In Oostduin/Arendsdorp bleef de oogst beperkt tot het redden van een grote hulst. In hetzelfde park heb ik de stinzeplanten
geïnventariseerd, zodat de gemeente bij de renovatie hiermee rekening kan houden.
4- Frank van der Meer doet belangrijk werk door zijn onderzoeken naar wilde bijensoorten. Voor het behoud hiervan kan de
gemeente zijn beheer aanpassen.
5- Samen met de andere groene organisaties verenigd in het Groen Platform wisselen we informatie uit en formuleren we de vragen
die we gaan stellen in het Stedelijk Groen Overleg met de gemeente Den Haag.
6- Gezamenlijk hebben we ook een poging gedaan de duinvoet en embryonale duinen beter te beschermen. Hier toe is uitgebreid
overlegd met diverse overheden. Jammer genoeg zonder het door ons gewenste resultaat.
Lees verder op blz. 13
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Vervolg van blz. 12.
7- Bij bestemmingsplannen gaat het er om of er voldoende aandacht is gegeven aan het groen. Vroeger kon je nog wel eens bereiken
om de bestemming Groen te laten wijzigen in de bestemming Natuur. Dit is gelukt voor de bosjes in Duttendel. Daarna niet meer.
Misschien gelukt het nu beter, nu er andere partijen in het gemeentebestuur zitten.
Tot slot.
Kennis moet ook vastgelegd worden, zodanig dat de vereniging er gebruik van kan maken. Tegenwoordig kan dat allemaal digitaal,
via speciale kennis verzamelende organisaties zoals waarneming.nl.
Die bestanden zijn echter moeilijk toegankelijk. Daarom is het verheugend dat KNNV Afd. Den Haag sinds kort een eigen ingang
heeft op KNNVdenhaag.waarneming.nl. In komende nieuwsbrieven zal daar nader op worden ingegaan en zullen ook de nodige
"links" worden weergegeven.
En mocht je interesse hebben in deelname aan KNNV-natuurbeschermingsactiviteiten in Den Haag, dan hoor ik het graag!!
Kees Fokkens

LEVEN EN LIJDEN VAN NACHTVLINDERRUPSEN
Veel vogels brengen hun jongen groot met rupsen, voornamelijk rupsen van nachtvlinders. Maar
vogels zijn niet het enige gevaar voor de rupsen, er zijn ook heel wat kleine belagers. Het toont aan
dat nachtvlinders onontbeerlijk zijn in de diverse ecosystemen.
Een paar voorbeelden hiervan, opgemerkt in mijn korte vakantie op de Veluwe:
- een sluipvlieg (Eriothrix rufomaculata) (foto rechts),
die parasiteert op beervlinderrupsen.
- op een blad een rups van de psi-uil (Acronicta psi),
vastgesponnen boven een witte cocon (foto links). Na een paar dagen is uit die cocon
een sluipwespje gekomen (ik weet niet welke soort). Die sluipwesplarve leeft in de
rups tot het moment van verpoppen. Dan maakt hij buiten het rupsenlichaam zijn/
haar cocon en spinsel; de rups leeft dan nog, maar kan dus geen kant uit, zó wordt de
cocon beschermd. Na uitkomen bleef de rups nog een paar dagen in leven, maar werd
steeds kleiner door uitdroging.
- en dan was er nog een rups van een braamvlinder (Thyatira batis), die zag eruit als een
vogelpoepje. Ik kon 'm dagenlang volgen; het dier bewoog bijna niet, mogelijk door
aanhoudende regen. Want eenmaal droog, vervelde de rups (1). Ik zag hem/haar overdag op het oude huidje. Hij leek ervan te eten
en de witte vlek was in dit stadium verdwenen. De volgende dag leek het ook goed te zijn gegaan, bijna een heel bramenblad was
opgegeten (2), maar de rups was verdwenen. Ik ben op zoek gegaan naar de rups, en heb hem ook gevonden, maar helaas was ie het
slachtoffer van een roofwants geworden (3). Na het eten zag de wants er bijzonder voldaan uit (4), maar dat is vast mijn
interpretatie. Hieronder een kleine fotorapportage van dit drama.

1
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Tja, het leven van
nachtvlinderrupsen blijkt
bijzonder, en vol gevaar …
Anna Kreffer (eigen foto's)
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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.

Deze keer Jan Engelenburg.
De interesse voor de KNNV wortelt in mijn NJN-tijd, van mijn 13e (1940) tot en met
mijn 23ste jaar. Bij de KNNV meldde ik mij enige tijd voor mijn afstuderen als bioloog
(in 2000). In de oorlogsjaren (WOII) was ik een deel van de tijd ondergedoken op een
boerderij, na de oorlog volgde de medische studie tot in 1951, waarna een leven als
huis-, tropen- en scheepsarts, en promotie in 1992. Over die jaren is een boek te
schrijven.
Als KNNV-relevantie uit die periode meld ik het lawaai van de neushoornvogels in
Sumatra, de prachtige Javaanse goudspechten, de Kalongs ofwel vliegende honden in
Kalimantan (Borneo), de kiekendief en de steenuil die men mij bracht, evenals de
gibbon, de wilde boskat en de bunzing, ook in Borneo. En nog veel meer!
Enkele lessen, die ik in de tropen leerde, zijn:
In tropenbossen hoor je wel vogels in de toppen van de bomen maar je ziet
ze daar nooit. Wel op een enkele open plek of anders bij het varen op de
rivier.
Zoek dieren altijd daar waar ze hun voedsel zoeken en vinden. Zo vind je
midden op de oceaan zelden walvissen en ook zeer weinig andere dieren.
Het midden van de grote oceaan is een woestijn. Walvissen zie je wel nabij
voedselrijke kusten, zoals de op vissen jagende dolfijnen die we zagen in de
haven van Belem.
In de Sahara ontdekte ik dat blijkbaar in de maand januari zelfs daar insecten
winterslaap houden. Op een verlicht scherm in de nacht zag ik niet één insect.
Geweldige vogelaarslanden zijn Zuid-Afrika en het eiland Lesbos (reizen
met de KNNV). Het is leuk als je in de parken van Singapore eksters ziet
die gelijk zijn aan de Nederlandse. Dat is begrijpelijk omdat vanaf de
Atlantische oceaan tot aan de Chinese zee het één continent betreft.
Anders is het als je aan de oostkust van Zuid-Amerika dezelfde pleviertjes
ziet als bij ons aan de westkust. De soort bestond blijkbaar al in beide
delen vóór de scheiding van de continenten.
Als KNNV-lid draag je natuurlijk je deel bij aan de verenigingsactiviteiten.
Zo was ik enkele jaren natuurhistorisch secretaris van onze afdeling. Het
was een fijne ervaring om met de andere bestuursleden samen te werken
en te zien hoe anderen zich mede inspanden het afdelingsleven goed te
laten gebeuren.
Tot slot een recente waarneming: we zagen een mannelijke grote bonte
specht (foto links) in enkele dagen een holte uithakken in een aangetaste
esdoorn bij de buren. De spaanders vlogen in het rond. Tenslotte zag je
ook alleen spaanders uit de holte komen terwijl de timmerman in de
boom zat. We zijn benieuwd wat er in het voorjaar gaat gebeuren.
Temeer daar een paartje kauwtjes de noeste arbeid nauwlettend volgde.
Jan Engelenburg, 18-10-2015 (eigen foto's).
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Het project "Haagse Nachtvlinders in het Licht" loopt tot februari
2016. Dan is een jaar voorbij en wordt het afgerond met een
verslag van wat we hebben gedaan en welke vlinders wij in Den
Haag hebben zien rondfladderen.
Door het project is er een leuke groep mensen bij elkaar gekomen
met interesse in nachtvlinders. Dat betekent dat we na het project
verder gaan met een nieuwe KNNV- werkgroep!
De meeste leden hebben geen of weinig ervaring met
nachtvlinders. Omdat er zoveel nachtvlinders zijn (en soms lastig
op naam te brengen) wordt een van de bezigheden van de
werkgroep het samen uitzoeken en determineren, vooral vanaf
foto's.
We hebben nu een scherm, twee vallen en drie soorten lampen ter beschikking. We zijn dit jaar voorzichtig begonnen met het
uitzetten van de vallen in verschillende tuinen en balkons. De bedoeling is dat in het volgend jaar veel vaker te gaan doen. Sommige
mensen hebben zelfs een eigen val in elkaar gezet, heel moeilijk is dat niet. Deze informatie is straks ook op de website te vinden.
Het spannende en verrassende van nachtvlinders is dat je nooit weet welke soorten en
aantallen er op het licht afkomen. Nachtvlinders houden niet erg van regen en nog minder van
wind, kou deert ze iets minder. Dit jaar was er een lange natte periode, met veel wind,
waardoor er minder insecten en ook nachtvlinders waren dan anders. Door vaker met de
vallen of het scherm te werken op verschillende plekken in Den Haag hopen we een beeld te
krijgen in welke omgeving nachtvlinders graag verblijven.
Ook leuk van nachtvlinders is dat er het hele jaar wel iets te ontdekken valt. Vlinders, rupsen,
poppen of eitjes. Natuurlijk heeft elke soort zijn eigen vliegperiode, maar in elk jaargetijde zijn
er vliegende vlinders te vinden. Sommige soorten overwinteren als rups en als het weer het
even toelaat, gaan zij gewoon door met eten.
Ben je nieuwsgierig geworden naar nachtvlinders en zou je wel eens willen weten wat er
's nachts rondhangt in je tuin of bij je balkon? Laat dat weten, dan kan je de val eens proberen.
Je zet het licht aan, gaat slapen en de volgende dag laat je je verrassen met wat er in de val is
gelokt. We kunnen je helpen met het uitzoeken van de soorten of in de ochtend meekijken.

Prijsvraag: Wie kent deze nachtvlinder?
Deze mooie nachtvlinder heeft Ton Hissink op foto gezet,
na afloop van de eerste bijeenkomst van de nieuwe
werkgroep Nachtvlinders. Hij zag het diertje in een
bushokje bij het Zuiderpark.
Wie weet de naam van deze spanner?
Stuur je oplossing naar nachtvlinders@den-haag.knnv.nl
of bel 06-26417137.
Doe mee en maak kans op een mooie prijs.
De winnaar wordt bekend gemaakt op de komende
nieuwjaarsreceptie van KNNV en IVN.
Anna Kreffer, nachtvlinders@den-haag.knnv.nl
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Port betaald
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Afscheidspuzzeltje – weet u de namen?
Stuur uw oplossing naar
redactie@den-haag.knnv.nl
Lex van der Steur (eigen foto's).
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