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Fusie IVN en KNNV:
doen we mee of niet?

Gezichtsbepalend voor de samenwerking is de gemeenschappelijke Ratelaar. Ongeveer de helft van de tekst is
van het IVN en de andere helft van de KNNV. We houden
gemeenschappelijke lezingen om onze natuurkennis te verbreden en te verdiepen. Cursussen en lezingen zijn voor de
leden van beide verenigingen toegankelijk.

“Samen op weg naar een nieuwe organisatie”
De uitnodiging in de vorige Ratelaar om reactie te geven op
de Contourennota “Samen op weg naar een nieuwe organisatie”, heeft enkele leden tot schrijven aangezet. Als afdelingsbesturen nemen we de reacties mee in de standpuntbepaling. De inzet van onze landelijke besturen is om een nieuwe
organisatie op te richten en IVN en KNNV daarin te laten op
gaan. Het tijdpad van besluitvorming dat de landelijke besturen voor ogen hebben is onduidelijk, maar men maakt wel
haast.
We willen de leden actief betrekken bij de ontwikkelingen.
Wat leeft er in de afzonderlijke afdeling en welke besluitvorming is gewenst?

Kenmerkend is dat de IVN-er zich op een breed publiek richt
en dan vaak een algemeen verhaal vertelt. De KNNV-er verdiept zich en specialiseert zich en men leert van elkaar. Dat
uit zich in de zeven werkgroepen van de KNNV die vooral

inventarisaties doen en dat vastleggen in landelijke bestanden. De werkgroepen staan voor eigen leden open.
De activiteiten van IVN en KNNV lopen naast elkaar zonder
bewust te zijn van de mogelijkheden om elkaar daarin te
versterken. De besturen gaan beter kijken waar nog kansen
liggen en wil deze bespreken met de leden. Er zullen natuurlijk ook tegengeluiden bestaan, daar willen we de ogen niet
voor sluiten. De nadelen van méér samenwerken zullen ook
boven tafel komen.
Betekent meer samenwerken ook fuseren?
Als blijkt dat we meer kunnen samenwerken en daarvoor is
draagvlak, dan wordt de vraag van fuseren relevant. Is het
nodig of wenselijk om te fuseren? Wat zijn de nadelen? Er
bestaan al veel “dubbel-lidmaatschappen”. Maar er zijn ook
enthousiaste deelnemers van of de ene of juist de andere
afdeling.

Wat is ons vertrekpunt?
Als besturen van de Haagse afdelingen delen we de landelijke
ambitie om samen een nieuwe natuurorganisatie te vormen.
Maar de ontwikkelingen op landelijk niveau zijn voor de
Haagse afdelingen van IVN en KNNV niet allesbepalend. Wij
zijn zelfstandige verenigingen met eigen statuten en beslissen
over onze eigen toekomst. Dus als er landelijk een nieuwe
natuurorganisatie ontstaat, bepalen de Haagse afdelingen zelf
of en zo ja wanneer zij zich daarbij zullen aansluiten.
Samenwerken van IVN en KNNV levert meerwaarde voor
beide verenigingen op. De uitgave van de Ratelaar en de
gezamenlijke invulling van een lezingenprogramma bewijzen
dat. De besturen van de Haagse afdelingen zien het streven
naar meer samenwerking waar dat mogelijk is, als een kans
om de kwaliteit van de activiteiten van de afzonderlijke
verenigingen te versterken en hun doelstellingen te realiseren.
Wij zien de ontwikkeling van beide sporen (fuseren en
samenwerken) in beginsel los van elkaar. Het is de opdracht
van de Haagse besturen om de regie op beide sporen te
voeren en waar mogelijk en gewenst deze met elkaar te
verbinden. Dit is een organisch proces waar de besturen en
de leden gezamenlijk voor staan.

Ledengesprekken
De resultaten van de ledengesprekken dienen als basis voor
de reactie naar de landelijke besturen op de bijgestelde
Contourennota in september. De fusievraag hoeft dan nog
niet beantwoord te worden. Wellicht dat we dan de marsroute van samenwerking en besluitvorming over fusie kunnen
schetsen.
In de ledengesprekken willen we de mogelijkheden, de vooren de nadelen op tafel krijgen. We willen het gras niet wegmaaien voor de voeten van de ledengesprekken. We willen
een gezamenlijk gesprek en ideeën op tafel krijgen.
We hopen op een grote deelname in de derde week van
september en roepen eenieder op zijn stem te laten klinken.
In de Nieuwsbrieven volgt nader bericht.
We voorzien dat “in de (late) herfst” een gemeenschappelijk
gesprek van beide afdelingen plaatsvindt om een standpunt
te bepalen.

Meer samenwerken?
Sinds een aantal jaren overleggen de besturen halfjaarlijks
over gemeenschappelijke zaken. Wij zullen nu vaker bij elkaar
komen, elkaars activiteiten agenderen en daar gezamenlijk
besluiten nemen.

Henk Wardenaar (voorzitter IVN),
John van Wensveen (voorzitter KNNV)
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de Witte de Withstraat vergroent:
“Op afgesproken plekken staan mensen klaar met hun
stoeptegel, en die wisselen we om voor een plant, maar
we hebben ook geholpen met het aanleggen van kleine
straat-tuintjes. We geven bekendheid aan de actie, maar soms
is het in de buurt waar we komen nog te onbekend. In de
Schilderswijk kwamen we aan het eind van de Ramadan, dat
was niet het juiste moment. We zien het vooral ook als
bewustwording. Wij kunnen niet heel Den Haag veranderen,
maar het stimuleert ook anderen in dezelfde buurt.”

TEGEL eruit, PLANT erin
Groen in Haagse straten en tuinen.
Het Haags Milieucentrum (HMC) is dit voorjaar gestart met
Operatie Steenbreek, met de slogan "tegel eruit, plant erin".

En inderdaad, je kunt het verschil zien. Sommige straten zijn
akelig kaal, in andere blijken veel bewoners hun gevel te
vergroenen, en dat maakt het meteen een stuk gezelliger.
Samen met de bewoners worden planten uitgezocht. Waar
veel schaduw is, wordt gekeken welke planten daar het beste
tegen kunnen. De gemeente steunt het initiatief en leent zelfs
een auto van de plantsoenendienst uit. De actie gaat in het
najaar nog door.
Via het HMC worden de wijken aangekondigd. Kijk ook op
http://www.operatiesteenbreek.nl
Terwijl we kijken naar het optillen van tegels en het planten
van o.a. anemonen, skimmia en geurige rozemarijn, praten
we verder over een ander initiatief dat ook onder Operatie
Steenbreek valt: Tuinambassadeurs; ofwel meer natuur in je
tuin.
De tuinambassadeurs
“Wil je graag veel vlinders in je tuin zien of een
onderhoudsarme tuin"? Zomaar twee vragen waarvoor je bij
een tuinambassadeur terecht kunt. De tuinambassadeur is
een initiatief van de KNNV om mensen te bewegen hun tuin
te vergroenen of groen te houden. Als iemand een vraag stelt
wordt die voorgelegd aan een groep tuinambassadeurs. Een
ervan komt vrijblijvend en zonder kosten langs.
In den Haag is zo’n groep al twee jaar actief en heeft al heel
wat adviezen gegeven: planten in de schaduw, groente
kweken in eigen tuin, tuintegels hergebruiken, begroeiing
voor schuttingen, planten met bloemen het hele jaar door,
vogels in de tuin, nuttige insecten, etc.

Bewoners kunnen stoeptegels, die ze bij hun gevel weghalen,
inleveren en krijgen daar planten voor terug. De toenemende
verstening van tuinen en parkjes in de stad is slecht voor de
waterhuishouding. Het vermindert de doorlaatbaarheid van
de bodem en veroorzaakt hitte-eilanden. De versnelde afvoer
van regenwater leidt bovendien tot overbelasting van het
riool.
De actie heeft tot nu toe o.a. plaats gevonden in de
Schilderswijk, Laakkwartier, Scheveningen en het
Zeeheldenkwartier. Anna Kreffer is namens het HMC bij het
initiatief betrokken. Ze vertelt erover, terwijl we toekijken hoe

Voor meer informatie: neem contact op
met het HMC, 070-3616969.
Geert van Poelgeest is de contactpersoon voor de
Tuinambassadeurs.
Anna Kreffer en Lucia van den Bergh

LEZING oktober
In oktober a.s. zal Jan Juffermans, zeer betrokken bij de ontwikkeling
van de Ecologische Voetafdruk, (inmiddels ZZP’er en daarvoor
werkzaam geweest bij De Kleine Aarde), een lezing houden voor onze
leden over die voetafdruk en de mogelijke toepassingen.
De exacte datum en (een mogelijk iets eerder) tijdstip zijn nog niet
bekend, dus let op de komende nieuwsbrieven.
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Esdoorn en zachte berk vangen vuile lucht op
We kennen de problemen, roet en (ultra)fijnstof veroorzaken gezondheidsproblemen, bomen verdwijnen om plaats te maken voor parkeerplekken,
privétuinen worden met steen bedekt, er is weinig groen te vinden in de
nieuwe ‘hoogbouwbinnenstad’ en in veel andere Haagse straten. Het heeft
effect op gezondheid en leefbaarheid voor mens, dier en plant. Dus wat doen
we eraan? Helpen bevolkingsinitiatieven of zijn er meer concrete maatregelen
nodig?
Onze vriend, de boom
Bomen in de stad zijn prettig en nodig, ze geven ontspanning en rust,
bevochtigen de lucht, verfrissen warmteplekken in de stad, en nemen vuile
lucht op. Genoeg redenen om zuinig met onze bomen om te gaan. Op de Laan
van Meerdervoort is een lange strijd gestreden door bewoners, om bomen niet
op te offeren aan parkeerplaatsen. Op de Prinsessegracht is bij het verbreden
van de trambaan een discussie losgebarsten over bomen of parkeerplaatsen. In
beide gevallen zijn de bomen (voorlopig) behouden. Dat is mooi, maar op
minder in het oog lopende plaatsen gaat het kappen door. Zo voert de
bevolking in de Zeeheldenbuurt op dit moment actie voor behoud van hun
bomen.
De slechte luchtkwaliteit in de steden wordt vooral veroorzaakt door het drukke verkeer. De concentraties van (ultra)fijnstof en stikstofdioxide overschrijden
vooral op drukke locaties de EU en WHO normen voor luchtkwaliteit. Ook de
concentraties van ozon zijn dikwijls te hoog. Deze component wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit stikstofdioxide (NO2)
en andere stoffen die in de uitlaatgassen zitten.
Bomen, heesters, maar ook planten en mossen helpen het giftige NO2 gas en (ultra)fijnstof uit de lucht te filteren. Drukke straten,
maar ook parken en plantsoenen in de buurt van kinderspeelplaatsen en – dagverblijven en scholen, worden schoner als bomen en
heesters het fijnstof en stikstofdioxide binden. Bladeren leggen fijnstof vast op hun oppervlak en nemen gasvormige verontreiniging
zoals stikstofdioxide en ozon op via de huidmondjes. Naaldbomen zijn het meest geschikt voor het opvangen van fijnstof vanwege de
spitse structuur van de naalden. Loofbomen met platte en brede bladeren nemen vooral gasvormige verontreiniging efficiënt op.
Binnen de loofboomsoorten zijn er ook aanzienlijke verschillen als gevolg van verschillen in bladkenmerken. De beste opvangers zijn
de boom- en struiksoorten met ruw blad of veel beharing zoals esdoorn, inlandse vogelkers en zachte berk. Onderzoekers (o.a. van
Universiteit Wageningen) waarschuwen dat het wel om ‘de juiste soort op de juiste plaats’ gaat.
Bomen kunnen het probleem verzachten maar niet oplossen.
Den Haag kampt met slechte luchtkwaliteit in de stad en woonwijken met druk doorgaand verkeer. Uitstoot van NO2 wordt door de
gemeente gemeten, maar fijnstof en het gevaarlijke ultrafijnstof (longaandoeningen en stof in de bloedbaan) nauwelijks.
Metingen van Milieudefensie, door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd, geven een slechter beeld. Er is onlangs een app
gelanceerd waarmee je met je smartphone fijnstof
kunt meten. Niet duidelijk hoe betrouwbaar dat is,
maar het is een indicatie voor de brede bezorgdheid:
http://ispex.nl/ispex/introductie-ispex/
De bomen kunnen de vervuiling niet opvangen. Een
Rotterdamse student heeft een opvangtoren voor
smog uitgevonden. Hij zegt daarover: “zo’n zakje met
smog laat meteen zien wat je normaal in je longen
krijgt.” Het is leuk, maar het is symptoombestrijding.
Als de oorzaak, de uitstoot van NO2 , roet en (ultra-)
fijnstof niet met concrete maatregelen wordt
aangepakt is ook de rol van bomen een druppel op
een gloeiende plaat. Maar wel een druppel die
behouden moet blijven.
Lucia van den Bergh (eigen foto’s)

Bladeren van zachte berk

Verder op blz. 6
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Vervolg van blz. 5
Actieplan van de gemeente
Wethouder Tom de Bruijn van Verkeer heeft een actieplan
gelanceerd voor het terugdringen van de luchtvervuiling in
Den Haag: ‘Samen werken aan schone lucht’. Niemand heeft
nog twijfels over de schadelijke gezondheids- en omgevingseffecten van verkeer, ook de gemeente niet. Het plan wordt
in oktober in de raad besproken. Het kost 6 miljoen. Daarvoor
komen er meer laadpalen (€ 250.000,-) en een beter fietsnetwerk en fietsparkeerplaatsen (€1.560.000). De rest wordt
vooral besteed aan overtuigen van bevolking en bedrijfsleven
om schoner te rijden, sloopsubsidies, en ventilatiefilters in
bejaardenhuizen.
Teleurstellend
Geen concrete maatregelen om de stroom van auto’s naar de
stad daadwerkelijk terug te dringen, geen uitbreiding milieuzone, geen beperkende parkeermaatregelen, geen verbod op
termijn van schadelijke en onveilige 2-tact scooters, met name op het fietspad, geen P&R’s . Als de subsidie op is, is er
weinig veranderd. De nieuwe stadshoogbouw en de Rotterdamse baan brengen extra verkeer de stad in, en het rapport
zegt niet hoe dat opgevangen wordt.
Den Haag loopt ver achter bij Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht. Zij hebben betere en strengere milieuzones, een
parkeerbeleid dat parkeren in de stad ontmoedigt, en goedkope of gratis parkeerterreinen aan de rand van de stad met
goed OV. (P&R’s). Het werkt aantoonbaar positief voor de
uitstoot en de leefbaarheid in de steden. Wie gaat in Amsterdam nog met de auto de stad in? Den Haag moet beter kunnen dan dit al te vrijblijvende plan.
Downloaden via:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-enmilieu/to/Actieplan-Luchtkwaliteit-20152018-1.htm
Naalden van Atlasceder
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‘Samenwerking op hoog niveau’
Zo kun je de inhoud van het boek “Niet zonder elkaar” over bloemen en insecten beschrijven. Het zijn vooral de insecten die de
plantenwereld in stand houden en daarmee ook de verbinding van planten- en dierenwereld. Immers, de gangbare vorm van
bevruchting is via kruisbestuiving, zodat het genetisch materiaal van twee verschillende ouderplanten wordt gemengd. Voor die
kruisbestuiving zijn insecten nodig. Wat er allemaal gedaan wordt om die bestuiving mogelijk te maken, leggen de auteurs,
waaronder oud hoogleraar entomologie Louis Schoonhoven, in duidelijke taal uit. Met veel aandacht voor details over hoe planten
insecten aan zich weten te ‘binden’ of hoe insecten zo efficiënt mogelijk proberen te foerageren.
Een van de ingenieuze manieren om bestuiving uit te lokken vind je bijvoorbeeld bij
de sleutelbloem. Door bij de langstijlige variant nectar onderin op te zuigen, krijgt een
vlinder stuifmeel van de korte meeldraden op de roltong. Die geeft hij vervolgens
weer automatisch af als hij landt op een kortstijlige sleutelbloem. Het is een van de
vormen van verleiding die zij beschrijven.
Maar met alleen verleiden kom je er niet, er is ook bescherming nodig. Dat gebeurt
bijvoorbeeld door de gele kleur van het stuifmeel. Gele kleurstoffen die de naam
flavonoïden dragen, absorberen sterker dan andere pigmenten het ultraviolette deel
van het zonlicht. Die straling zou de spermacellen in de stuifmeelkorrel gemakkelijk
kunnen beschadigen. Ook zorgt de kleur dat het stuifmeel niet wordt oververhit: de
gele kleur reflecteert de warmtestraling.
Het boek kent veel van dit type wetenswaardigheden. Zeker met het oog op bijen in
de gevarenzone en het wel of niet verbieden van de chemische bestrijdingsmiddelen
neonicotinoïden is dit belangrijke te delen kennis. Bedenk wat het betekent als
beschreven wordt dat het stuifmeel van 59 bloemen van het rapunzelklokje nodig is
voor de productie van één klokjesbij….
Het maakt dit boek alleen al daarom waardevol; en gelukkig kun je door de passie die
van de pagina’s afspringt, het ook met veel plezier lezen.
Marjo Hess
Schoonhoven, L. E.a. (2015) Niet zonder elkaar, Bloemen en insecten
Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam ISBN 9789082043648

PS: Het ziet ernaar uit dat Koos Biesmeijer, een van de auteurs van dit boek, in december 2015 een lezing over de
Bijen in Nederland zal verzorgen voor onze leden.
Houd de komende nieuwsbrieven voor de exacte datum en tijdstip in de gaten.

Foto: Natuurpunt.be
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IVN Den Haag Excursieprogramma 4e kwartaal 2015
OKTOBER
za 03 okt
za 3 okt
za 10 okt
Zo 11 okt
zr 16 okt
za 17 okt
zo 18 okt
zo 21 okt
do 22 okt
za 24 okt

13:00
11:00
10:00
10:30
17:00
14:00
10:30
14:00
10:30
14:00

za 24 okt
zo 25 okt

21.00
10:00

Westduinpark. Verschillende duinzones, via het strand. De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot. Bus 24.
Kijfhoek/Bierlap*. Honderd soorten paddenstoelen. Infobord P Kievietsduin, Meijendelseweg Wassenaar.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24. Tram 1 Ad. Goekooplaan.
Te Werve. Herfstwandeling. Van Vredenburghweg 101-105. Bus 23 of tram 17.
Meijendel*. Schemer in het duin. Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal. Wandeling over onverharde (zandpaden).
Heimanshof De appel valt wél ver van de boom! Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark. Ingang Vreeswijkstraat, bus 25, 26.
Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Langs monumentale bomen en historische graven. Ingang begraafplaats, Ln v. Eik en duinen. Tram 2.
Rusthout. Herfst. T/o winkelcentrum Leidsenhage, hoek Noordsingel/Banninglaan , tram 19, bus 46.
Sorghvliet. Vallende blaadjes. Ingang Scheveningseweg 24. Tram 1. Adriaan Goekooplaan.
Scheveningen-haven: Spuikom. Lekker struinen door de haven. Pleintje naast restaurant Simonis, Dr. Lelykade 43. Tram 11, bus 22.
Warm aankleden, stevig schoeisel.
Leidschendammerhout. Nacht van de Nacht. Oostvlietweg tussen nrs. 28b en 29.
De Horsten Paddestoelen en andere herfstnatuur. Let op! Start zuidelijke ingang Horst- en Voordelaan.

NOVEMBER
zo 1 nov
zo 1 nov
za 7 nov
zo 8 nov
wo 11 nov

14:00
15:00
11:00
14:00
14:00

za 21 nov
zo 22 nov
zo 22 nov
za 28 nov

10:00
10:30
14.00
10:00

zo 29 nov

10:30

De Horsten. Herfstwandeling i.s.m. IVN Leiden. Hoofdingang Papeweg. Entree € 1.
Haagse Bos. Bruggetje naast ingang Huis ten Bosch, Bezuidenhoutseweg.
Kijfhoek/Bierlap*. Paddenstoelen in overvloed. Infobord parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar.
Heimanshof. Kringlopen. Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark. Ingang Vreeswijkstraat. Bus 25, 26.
Duivenvoorde. Elf-elf en Sint Maarten. Kinderen lampion meebrengen! Parkeerterrein bij opzichterswoning Laan van Duivenvoorde. Bus
45 en 46, halte Kniplaan.
Sorghvliet. Geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24. Tram 1 Adriaan Goekooplaan.
Monumentale-bomenwandeling in centrum Den Haag, eindigend op de Joodse Begraafplaats. Plein 1813, bus 24, tram 1.
Vlietland. Late herfst. Kniplaan (Stompwijk) parkeerplaats bij brug over A4.
Scheveningen-haven: Zeereep. Alle facetten van de zeereep en onze rotskust (het havenhoofd). Plus korren met een garnalennet.
Strandopgang zuidelijk havenhoofd. Warm aankleden en stevige schoenen. bus 22, tram 11.
De Horsten. Frisse najaarswandeling, op zoek naar de eekhoorn. Hoofdingang Papeweg. Entree € 1.

DECEMBER
za 5 dec
za 12 dec

13:00
10:00

zo 20 dec
zo 20 dec
vr 25 dec

10:30
14:00
13:30

Westduinpark. Verschillende duinzones, via onverharde wegen en strand. De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot, bus 24.
Scheveningen-haven: Boulevard. De nieuwe boulevard is niet alleen prachtig, maar er is ook verrassend veel ruimte voor de natuur.
Boulevard bij keerlus tram 11. Warm aankleden en stevige schoenen.
De Horsten. Bijna-winter-doorstapwandeling. Hoofdingang Papeweg. Entree € 1.
Heimanshof. Winterwandeling. Stadsboerderij Zuiderpark. Ingang Vreeswijkstraat, bus 25, 26.
Meijendel*. Kerstmis Frisse-neuzenwandeling. Infopaneel t/o buitenbak paardenstal. Wandeling over onverharde (zand)paden.

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

DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
Kijk op www.ivndenhaag.nl voor meer informatie over de groengebieden en de activiteiten.

IVN Groene Cursus najaar 2015
Op donderdag 1 oktober gaat de Groene Cursus weer van start in het Milieu Educatie Centrum (MEC) in het Zuiderpark. De overige
lesavonden zijn 8, 15 en 29 oktober en op 5 en 12 november. De excursies vinden plaats op 10 en 31 oktober en op een nog nader te
bepalen zaterdag begin november.
De onderwerpen van deze cursus zijn:
-

Vleermuizen
Paddenstoelen
Vruchten en zaden
Zee en strand
Herfst in het bos
Overwinteren

De Groene Cursus is een basiscursus over de natuur om ons heen en vereist geen uitgebreide kennis van de natuur. Interesse en
enthousiasme zijn het belangrijkste.
De kosten voor de gehele cursus zijn € 55,-- per persoon en u kunt zich opgeven door het formulier in te vullen op onze website
www.ivndenhaag.nl
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Geen lid? Ga eens mee om kennis te maken.
N.B.
-Meerijden in auto? Afrekenen met chauffeur aan einde excursie à € 0,08 per km.
-Deelname altijd op eigen risico.
-Meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.
-Info: Els van Maanen-van Wijlen, 070-3867630 of evanmaanen@zonnet.nl

PROGRAMMA KNNV oktober – december 2015
EXCURSIES
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Dagexcursie Tweede Maasvlakte
Ruim twee jaar geleden is dit sluitstuk van de Europoort geopend. De bescherming tegen de zee bestaat uit een kunstmatige duinenrij met allerlei zandplaten in de vooroever en in het noorden een indrukwekkende dijk, nog extra beschermd met een blokkendam. In deze kunstmatige omgeving is met name in het westelijke gedeelte verbazingwekkend veel te zien op het gebied van planten en duinvorming. Met de auto doen we meerdere plekken aan. We gaan ook even langs bij het bezoekerscentrum.
Verzamelen:
08.30u, parkeerplaats naast Randstadrail lijn 4, halte “de Uithof”.
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06-1814-6226. Per auto, dus van tevoren aanmelden noodzakelijk.
ZATERDAG 10 OKTOBER
Dagexcursie Hilversums Wasmeer
Vanaf Hollandsche Rading maken we een rondwandeling van ongeveer 7 km door bos naar het Hilversums Wasmeer. Onderweg
hopen we veel paddenstoelen te zien en misschien vogels op het Wasmeer. Horeca aan het begin van de wandeling.
Verzamelen:
09.15u, hal van station Den Haag CS bij infopunt. Trein 09.27u.
Organisatie:
Jola Gerbrands, 070-3201485 en Els Kempen, 070-4274818
WOENSDAG 14 OKTOBER
Ochtendexcursie Arboretum Delft
Op zoek naar paddestoelen. Vroeger groeiden er veel in het Arboretum, dus wie weet .....
Verzamelen:
10.00u halte tram 1 bij station Delft.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Okje van Drimmelen, 070-3238629.
ZATERDAG 24 OKTOBER
Dagexcursie naar Elswout, Overveen
In het landgoed Elswout komen vanouds veel paddestoelen voor. Eventueel kunnen we ook nog een ander gebied bezoeken, bv.
Koningshof.
Horeca aan het begin, verder op de dag onzeker.
Verzamelen:
09.00u station Den Haag CS, bij Infopunt.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, 070-3238629 en Mies Eveleens, 015-2571535.
ZATERDAG 7 NOVEMBER
Dagexcursie De Horsten
We maken eerst een rondje Duivenvoorde, gelegen op de oudste strandwal. Door Ter Horst en via het wilgenlaantje, door het veen,
naar Raaphorst. We kijken naar van alles, zoals mossen, paddenstoelen, bomen.
In het theehuis kunnen we wat drinken. Daarna kan men terug met bus 90 of teruglopen via de Eikenhorst.
LET OP: toegang € 1,00 of € 0,50 voor 65-plus.
Verzamelen:
09.00u, busplatform Station Den Haag CS. We stappen uit bij halte Kniplaan in Voorschoten.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen, 070-3867630 of 06-36504293 of evanmaanen@zonnet.nl
ZATERDAG 21 NOVEMBER
Dagexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen.
Het gebied is altijd mooi, ook in de winter. We maken een wandeling van ca. 10 km door
het zuidelijke deel van de AWD.
Toegang € 1,- p.p.
Horeca halverwege.
Verzamelen:
9.00 uur NS station Voorburg, bij P. Zwartelaan
Organisatie:
Ineke Gilbert en Ineke Zwarekant
Aanmelden:
z.s.m. via inekegilbert@ziggo.nl of 06-44069099 i.v.m. autoplaats
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ZATERDAG 5 DECEMBER
Ochtendexcursie Starrevaart
We blijven dicht bij Den Haag in deze wintermaand. We kijken naar de watervogels in de kijkhut en lopen bij goed weer een rondje
om de plas.
Verzamelen:
9.30 uur NS station Voorburg, bij P. Zwartelaan
Organisatie:
Vogelwerkgroep
Aanmelden:
z.s.m. bij ineke.zwarekant@gmail.com / tel. 079-3310369 i.v.m. autoplaats
ZATERDAG 19 DECEMBER
Middagexcursie Korren bij Scheveningen.
Met de twee havenhoofden heeft Scheveningen een heuse rotskust met het bijbehorende sessiele (vastzittend) 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 plantjes kijken in de zeereep en de oksel van het zuidelijk havenhoofd. Er is genoeg te zien. En 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 (waar vroeger de windmolen stond en nu het tijdelijk theater)
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06-1814 6226

WOENSDAG 30 DECEMBER
PANNENKOEKENWANDELING
Route door Westduinpark, als het weer het toelaat een stukje over het strand. Duur ca. 1,5 á 2 uur.
We sluiten af in Pannenkoekhuis Klein Seinpost voor een pannenkoek of iets anders, op eigen kosten.
Aanmelden:
Graag even opgeven of je meeloopt of alleen in de Seinpost bent om 12.30 uur.
Verzamelen:
10:30 uur bij muziektent Kijkduin
Organisatie:
John van Wensveen voorzitter@den-haag.knnv.nl / tel. 070 325 3560

LEZING
Het strand bij Den Haag
Op dinsdag 29 september 2015 houdt Wim Voortman een interessante lezing over strandvondsten, met speciale aandacht
voor dingen die je ook echt langs het strand bij Den Haag kunt vinden, zoals schelpen, krabben en zeesterren. Bezoekers van de
lezing gaan daarna zelf met strandvondsten aan de gang.
Wim Voortman is al jarenlang actief in de Strandwerkgemeenschap, een werkgroep van de KNNV Den Haag, die vondsten op het
strand inventariseert.
De lezing begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur en vindt plaats in het Milieu Educatie Centrum in het Zuiderpark,
Anna Polakweg 7, Den Haag. Toegang voor leden IVN en KNNV gratis, voor anderen € 2,-

Bereikbaarheid
Ingang Vreeswijkstraat naast snackbar Het Hapje, Anna Polakweg 1. Direct rechts door het hek. Aan de rechterkant is de
stadsboerderij, aan de linkerkant vindt u het Milieu Educatie Centrum.
Bereikbaar met bus 25 en 26, halte Vreeswijkstraat. RR 4 en 6, halte Monnickendamplein, 10 minuten lopen. Beperkte
parkeergelegenheid op het terrein.
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Van vuilhoop tot vlindertuin
In de tweede helft van de vorige eeuw was het usance het groenafval van de landgoederen Marlot en Reigersbergen los te storten
op een plek aan het weggetje dat van de Bezuidenhoutseweg naar Reigersbergen loopt.
In 1999 had deze stort een hoogte van wel vier meter, tot verdriet van de volkstuinders die rondom hun moestuintje hadden. Het
werd een bron van onkruid, ongedierte en soms stank. Bovendien gebeurde het regelmatig dat het vuil over het paadje rolde.
Op verzoek werd daarom de hoop geruimd. Het vrijkomende lapje grond werd daarna aangeboden aan de aangrenzende
volkstuinster, Marjan Looije. In plaats van het bij haar grond te trekken, stelde zij aan de gemeente voor er ‘een vlindertuin’ van te
maken.
Na een wat moeizame start werd het door de juiste
beplanting steeds meer een pleisterplaats voor dagen nachtvlinders. In de loop van de tijd kreeg
Marjan assistentie van drie IVN-ers, Roland van
Leeuwen, Sietske Kervers en Irene van Wissen.
Bij het 10-jarig bestaan ontvingen wij uit handen
van wethouder Baldewsingh een ‘Gulden Klinker’.
Met de daaraan verbonden geldprijs konden wij
een nieuw hek en een flinke gereedschapskist
aanschaffen.
Elke dinsdagochtend in het seizoen (maart t/m
oktober) komen wij naar de tuin voor het
noodzakelijke onderhoud.
Afgelopen 3 juli hebben wij met zo’n 50
sympathisanten ons 15-jarig bestaan gevierd met
een uitgebreid programma, dat geopend werd door
de directeur van het stadsdeelkantoor Haagse Hout,
mevrouw Lilian Blankwaard.
De bezoekers hadden de keuze uit: een workshop nachtvlinders door Anna Kreffer; zeefdrukken van vlindermotieven op een tas en
een rondje met uitleg door de vlindertuin.
Dit alles werd vergezeld door een hapje en een drankje en live muziek van Pluk en Pleej.
De stadsdeeldirecteur en Linde (de oudste dochter van Marjan) onthulden samen een vlinderdiorama, gemaakt door kunstenares Ka
van Haasteren.
Met genoegen kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd jubileum.
Tot slot een oproep:
Wegens verhuisplannen en drukke werkzaamheden
van de vrijwilligers zijn wij op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, die één ochtend (dinsdag) in de
14 dagen tijdens het groeiseizoen ons willen helpen
met het onderhoud van de tuin.
Lijkt het je wat, neem dan contact op met
Marjan Looije (070-3825515)
email: mlooije@casema.nl
of Irene van Wissen (070-3279321)
e-mail: ivanwissen@gmx.net
Kom ook eens langs.
Als deze Ratelaar op de mat ligt, bloeien mogelijk de
vlinderstruiken nog.
Roland van Leeuwen, juli 2015
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LEDEN IN DE KIJKER
U kunt in deze rubriek kennismaken met leden van onze KNNV-afdeling. De rubriek wordt verzorgd door Samantha van der Wolf.

INTERVIEW
Met dit stukje voldoe ik graag aan het verzoek
van Samantha v.d. Wolf om als KNNV-lid iets
over mezelf te vertellen. Mijn naam is Mien
Huisman-Berkhout, geboren in 1931 in
Den Haag. Mijn belangstelling voor de
natuur is gewekt in mijn kweekschooljaren dankzij de docente biologie (een
non), die ons zo inspireerde, dat wij met
grote bossen wilde planten en bloemen
kwamen aanzetten ter determinatie.
Later heb ik ook het nodige, wat natuur betreft,
naar de klas gehaald. Jaren geleden heb ik de
gidsencursus van IVN gedaan en daar heb ik van
genoten (had ik veel eerder moeten doen). Sindsdien ben ik
als gids actief met Hilde Küpfer en Ank de Vroomen in Zorgvliet.
En als je dan de KNNV bomencursus van Lex van der Steur hebt gevolgd, is het niet vreemd dat je mee gaat doen in een
bomenwerkgroep opgezet door Hilde en Marieke Bos (foto boven). We zijn nu al voor het vijfde jaar bezig, hebben in Den Haag en
omstreken op heel wat bomen een onderzoekend oog geworpen of onderdelen onder de loep of microscoop gelegd. Zodoende is er
veel in kaart gebracht en gaandeweg ontdek je dat onze groep echt een aantal specialisten op dit gebied aan het voortbrengen is.
Favoriet
Op de vraag welk gebied favoriet is voor mij, kan ik het park Zorgvliet noemen, maar ik mag ook graag op plekken zijn, waar de
natuur haar gang heeft kunnen gaan en waar het wemelt van wilde planten. Onze belangstelling beperkt zich niet altijd tot bomen;
bij de bomengroep hebben leden ook vaak binding met andere groepen binnen of buiten de KNNV.
Desgevraagd wil ik als wonderlijke
ervaring noemen:
Het - letterlijk- in de kroon van een
beuk lopen in het landgoed Voorlinden,
waar het duin aan de westzijde van het
bosgedeelte zo hoog is, dat de boom
tot aan zijn kruin in het zand begraven
lijkt. Ook bijzonder vind ik de uitwas
die ik aantrof op een berkenstam in
Meer en Bos (zie foto links).
En dan natuurlijk ieder jaar (eind april
/ begin mei) het grote genieten van de
blauwe kleurenpracht van massaal
bloeiende boshyacinten in Zorgvliet.
Wat doe ik naast de KNNV-activiteiten?
Ik geef graag lessen Engels, en probeer
het een en ander uit met schilderen.
Mien Huisman
Foto boven: Marieke Bos
Onder: eigen foto
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ROOFVOGELS IN DE STAD (aflevering 3)
De slechtvalk (Falco peregrinus)
e

Ondanks het feit dat de slechtvalk in de 20 eeuw een geregelde
overwinteraar was, heeft de soort in die eeuw maar ca. 25 keer een
broedpoging ondernomen in Nederland. Maar sinds 2000 is het
aantal broedparen gaan stijgen en tegenwoordig zijn er meer dan
100 broedparen in Nederland. Het plaatsen van nestkasten op
geschikte plaatsen is hierbij belangrijk geweest. Inmiddels vinden de
slechtvalken steeds vaker natuurlijke broedplaatsen in kraaiennesten
of op hoogspanningsmasten.
Ze stellen bescheiden eisen aan hun leefgebied, een goed
voedselaanbod en een veilige broedplaats is voldoende.
Zo vestigden zich in 2010 in de klokkentoren van het oude stadhuis
van Rijswijk (Z.H.) een paartje slechtvalken (foto rechts). Het eerste
jaar mislukte de broedpoging maar na het plaatsen van een
geschikte broedbak werd in 2011 succesvol gebroed. Van de 4 eieren kwam er één niet uit en stierf één jong, zodat er twee jongen
overbleven. Begin juni vlogen de jonge slechtvalken uit. Later werd één van de jongen door mij gezien op de Zandmotor voor de kust
van Ter Heyde (foto links). Daar verbleef de vogel langere tijd en was heel goed te benaderen. In 2012, 2013 en 2014 vlogen resp. 3,
4 en 3 jongen succesvol uit.
Ook in Den Haag worden de laatste jaren slechtvalken waargenomen.
Niet alleen als overwinteraar maar ook in de zomer. Voor een paar in
het centrum van de stad is een broedbak geplaatst op het
Vredespaleis en in de toren van een kerk in het centrum. Ondanks het
feit dat de slechtvalken vaak in de buurt van de broedbakken werden
gesignaleerd ondernamen ze er tot nu toe geen broedpoging. Wel
e
succesvol was het plaatsen van een broedbak op de 7 verdieping van
het zusterhuis van het Leyenburgziekenhuis. Kort na het plaatsen van
de bak werd hij al bezet. De slechtvalk broedde daar voor het eerst in
2013 succesvol en de jongen zijn goed uitgevlogen. Ook het afgelopen
jaar waren ze succesvol. Het zusterhuis staat op de nominatie om
afgebroken te worden. De broedbak is verwijderd en door het
ziekenhuis is een nieuwe broedbak op het dak van het ziekenhuis
geplaatst.
Zelf bezoek ik zeer geregeld "mijn" slechtvalken in Rijswijk. Het
oude stadhuis staat bij een zeer druk verkeersplein maar naast
de klokkentoren waar de valken broeden is een parkje. Daar
kun je vanaf een bank het wel en wee van de valken heel goed
volgen.
In maart kun je er getuige zijn van de balts en de herhaalde
paringen op de toren. Als de eieren uit zijn gaan de valken de
omgeving van de toren bewaken. Met soms spectaculaire
duikvluchten worden indringers als zilvermeeuw, ooievaar tot
buizerd de stuipen op het lijf gejaagd. Vaak moeten de
indringers hun bezoek aan de toren bekopen met het verlies
van een deel van hun veren. Omdat de valken veel van hun
afgekloven prooien van de toren laten vallen kun je ook een
goede indruk krijgen van hun dieet. Ik vond er resten van
postduiven, halsbandparkieten en sterns. Aan de kleurring van
de postduiven kan ik zien dat ze bijna uitsluitend jonge
postduiven pakken.
(foto rechts vrouwtje met geslagen postduif)
Het wel en wee van de Rijswijkse slechtvalken is te volgen op
een dagelijkse blog: http://www.slechtvalkenrijswijk.nl. Echt eens een keer doen!
Ruud Wielinga (eigen foto's)
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WEEKEND TERSCHELLING: nog enkele plaatsen
De vogelwerkgroep en de paddenstoelenwerkgroep van de KNNV Den Haag gaan samen op stap.
Het wordt een gecombineerd weekend van vr. 30 oktober t/m ma. 2 november 2015 op Terschelling.
Terschelling is bekend om zijn vele en vaak bijzondere vogelsoorten die er verblijven en zich voeden voor
de lange trek naar hun winterverblijfplaats. Maar het eiland heeft ook vele soorten paddenstoelen, zoals
kleurrijke wasplaten en zeldzame soorten in de zeereep. Voor deelnemers dus een mooie kans om
dagelijks te kiezen voor verschillende excursies en van elkaars kennis gebruik te maken.
We denken aan een groep van ongeveer 16 – 20 personen. Op basis van vol pension verblijven we in de
Folkshegeskoalle Schylgeralân, de Volkshogeschool Terschelling. Daar zijn 6 tweepersoons-kamers en voor
de overige 4 – 8 personen zijn drie slaapzalen beschikbaar. Er is een ruime recreatiezaal, waar ook de
microscopen kunnen staan.
We nemen vrijdag de boot van 11.00 uur en hebben die dag ruim de tijd voor een eerste excursie.
Voor de terugtocht nemen we de middagboot op maandag. We nemen één auto mee naar het
eiland voor het vervoer van bagage, boeken, microscopen e.d.. Ook is de auto nuttig voor het
vervoer naar excursieplekken voor deelnemers die liever niet fietsen. De prijs per deelnemer
bedraagt € 190,- voor verblijf en vol pension in een tweepersoonskamer en € 160,- als u in de
slaapzaal wilt slapen. Bedlinnen kunt u zelf meenemen of daar huren voor € 10,- Het vervoer en
de overtocht (€ 25,-) regelen we met elkaar en daarover informeren we de deelnemers nog. Huur
van een fiets (14,-) of elektrische fiets (30,-) is ook niet inbegrepen in de prijs.
Als er plaats is, zijn IVN-ers welkom op dit weekend. Dit in het kader van de groeiende
samenwerking met het IVN Den Haag.
Aanmelden vóór 7 oktober via het aanmeldingsformulier op de website www.knnv.nl/den-haag onder gelijktijdige overmaking van
€ 190,- of € 160,- op bankrekening NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den Haag
o.v.v. Weekend Terschelling 2015. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld.
Wilt u meer weten: bel de organisatoren Jaap Zoet – 06-5460 8658 of Kees Pinster – 06-3377 3176.

INSECTENMUUR IN STADHOUDERSPLANTSOEN
Op woensdag 22 april jl werd de eerste insectenmuur in Den Haag op ludieke wijze
geopend door kinderen van de omliggende scholen en dagopvang. De muur is tot
stand gekomen op initiatief van de afdeling Groenbeheer Scheveningen, in
samenwerking met de wijkorganisaties Zorgvliet en Duinoord en het Haags Milieu
Centrum. De gekozen plek in het Stadhoudersplantsoen is ongeveer tegenover het
Museon. Al eerder werden bloemenborders aangelegd, want zonder bloemen geen
insecten en vlinders.
In de week voorafgaande aan de opening, werd op de deelnemende scholen in
speciale lessen aandacht besteed aan het nut van insecten, met name solitaire bijen.
De lessen werden gegeven door Anna Kreffer, lid van de werkgroep insecten van de
KNNV. Het was voor de kinderen een eye-opener om te horen dat de meeste
metselbijen, hommels, solitaire bijen en vliegjes bijna nooit steken. De kinderen
kunnen dus onbevreesd dicht op de muur kijken wat er in en uit de gaatjes en
stengeltjes kruipt.
De bewuste middag kwamen de kinderen, uitgedost als insecten met zelfgemaakte maskertjes en voorafgegaan door een superbij,
naar de met ballonnen versierde, maar nog ingepakte muur. Daar werden ze opgewacht door een andere grote bij (actrice Jhanna
Houweling), die hen een spannend verhaal vertelde over insecten die in de nieuwe muur hun schuilplaats kunnen vinden, waar ze
kunnen slapen of eitjes leggen. Onder veel belangstelling van
wijkbewoners en genodigden onthulden de kinderen daarna de
muur en vulden de gaten met talloze rietstengels. Met een bijenlied,
een kadootje en een traktatie werd de opening feestelijk afgerond.
Op de Kwartellaan werd in 2014 op initiatief van de omwonenden al
een houten insectenhotel geplaatst, te midden van een ruige
bloemenweide. In het Stadhoudersplantsoen gaat het om een
gemetselde muur. Welke wijkorganisatie neemt het initiatief voor
een volgende hotel?
Nadere informatie bij Daphne Nicolai en Mettje Oosterhuis.
Mary Beuk, lid van de werkgroep Groen Duinoord. (tekst en foto's)
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WERKGROEPEN VAN KNNV-DEN HAAG
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280386
- Bomenwerkgroep
Hilde Küpfer, 06-53844741
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502493
- Paddenstoelenwerkgroep
Kees Fokkens, 070-3280386

- Plantenwerkgroep
Ineke Gilbert, 070-2118254
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-3946065
- Vogelwerkgroep
Ineke Zwarekant, 079-3310369

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
Dhr. C. van Heerden

Mw. B.G. Stolp

Dhr. P.A. Wetsteijn

Mw. B.J. Gröbe Dhr. P.H. Drenth

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.

OPLOSSING LENTEPUZZLETJES UIT VORIG NUMMER VAN DE RATELAAR
Bleek toch moeilijker dan gedacht.
Er waren meerdere inzenders, waarvoor dank, echter maar één met 100% score.
Boven links
- koolzaad (Brassica napus).
Boven rechts
- raapzaad (Brassica. rapa).
Hét onderscheid is: bij koolzaad steken de knoppen boven de bloeiende bloemen
uit, bij raapzaad is het net andersom, knoppen staan onder de bloemen.
N.B. Myra Meijering had nog een leuk weetje dat niet zo bekend is:
"Bloemen van koolzaad geuren nauwelijks, terwijl die van raapzaad wel en zoetig
geuren. En de kroonbladeren van koolzaad overlappen mekaar, die van raapzaad
niet of nauwelijks".
Onder links
Onder rechts

- gewone vogelmelk (Orithogalum umbellatum)
- daslook (Allium ursinum)

Tot de volgende (en laatste) keer.
Lex van der Steur

WIE HEEFT ER ZIN IN?
Zo'n acht jaar geleden nam ik het redacteurschap van de Ratelaar en de maandelijkse nieuwsbrief over van Auke Tuizenga. Met heel
veel plezier heb ik mijn steentje bijgedragen om beide media zo aantrekkelijk, leesbaar en kleurrijk mogelijk te maken.
Maar nu vind ik het welletjes (het decembernummer zal echt mijn laatste zijn) en wenselijk dat een liefst jongere KNNV-er het stokje
overneemt.
Wie er zin in heeft, meldt zich rechtstreeks bij John van Wensveen of een ander bestuurslid; wil je meer informatie dan kun je bij mij
terecht.
Maar niet allemaal tegelijk alsjeblieft!!
Lex van der Steur
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

De eenvoud van beuken
Liep ik vijftien meter boven de grond
door de kroon van een beukenwoud
en tastte tussen de twijgen rond
dan denk ik dat ik meer verstond
waarom ik van ze houd.
En kroop ik vijf voet de aarde in
zo traag als hun wortels gaan
dan dronk ik de ware waarde in
van hun aaise groei en staarde in
de poriën van mijn bestaan.
Maar ik zit met mijn gebroekte stramme
hoewel goed bedoelde hammen
op het schijnbaar vriendelijk mos
tussen de schijnbaar gladde stammen
van het schijnbaar simpele bos.
De aarde wordt het best genoten
met onze ogen half gesloten.

Leo Vroman
uit: 'De roomborst van Klaas Vaak', 1997
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