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DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST IVN- KNNV 11 januari 2015
Dit jaar waren KNNV en IVN opnieuw te gast bij de Amateurtuindersvereniging “Eigen Arbeid” in Wassenaar. Een prachtige
ambiance voor een nieuwjaarsbijeenkomst! We gingen eerst maar eens een frisse neus halen. Men kon kiezen: of Marlot met Kees
Fokkens, of de Duivenvoordse polder met SBB-boswachter Jenny van Leeuwen.
De Duivenvoordegroep (23 mensen) trotseerde stormvlagen, natte weilanden en dichte hekken. Het tempo van de jonge
boswachter lag behoorlijk hoog, maar we kregen veel wetenswaardigheden te horen over o.a. de ontstaansgeschiedenis van deze,
zeer oude polder, waar vroeger de Duve en de Voorde stroomden. De Schenk (verlengde Schenkkade) loopt ook door het gebied en
vormt de scheiding tussen het boerendeel en het deel dat mag verruigen, met hakhoutpercelen en af en toe schapen. Boeren en SBB
beheren in goed overleg het gebied en dat was zichtbaar, met veel vogels zoals gele kwikstaart en verschillende soorten ganzen. En
in de lente broeden er veel kieviten, grutto’s, tureluurs en zelfs enkele wulpen.
Kees Fokkens nam zo’n 14 mensen mee onder iets minder avontuurlijke omstandigheden. Hij vertelde over de ingrepen op
het park Marlot als gevolg van groot onderhoud, over het wisselend natuurbeschermingssucces dat hij samen met AVN heeft gehad,
over de kadeverbetering door het waterschap en nog veel meer. In het weiland tussen het park en de woonwijk telden we 13
ooievaars. Toeval of niet, het was net telweekend voor ooievaars, dus even gemeld aan Waarneming.nl.
Na de wandelingen werden we door de vrijwilligers van
“Eigen Arbeid” allerhartelijkst ontvangen met thee, koffie en cake.
De receptie was goed bezocht, vele nieuwjaarswensen konden
worden uitgewisseld, gezelligheid alom.
Met de toespraak van beide voorzitters, die om de beurt
het woord namen, werd kort teruggekeken op het afgelopen jaar
en vooral vooruitgekeken naar de toekomst. Die smaakt naar
meer samenwerking, zoals bleek uit de woorden van de IVNvoorzitter die al een volgende natuurorganisatie zou willen
verwelkomen: De Haagse Vogelbescherming.
Na deze toespraken werd het nieuwe project van de KNNV
voorgesteld: "Haagse Nachtvlinders in het licht", met als doel
nachtvlinders en hun belangrijke rol in ecologische verbanden
meer bekendheid te geven; u leest meer hierover in deze Ratelaar.
Daarna presenteerden leden hun mooiste foto’s van
paddenstoelen, vogels en strandvondsten. Dat alles onder het
genot van diverse dranken en heerlijke hapjes, verzorgd door
vrijwilligers van "Eigen Arbeid", die het natuurlijk tuinieren hoog in hun vaandel hebben staan.
Foto: Henk Muller
We komen volgend jaar graag terug op hun mooie onderkomen.
Dit artikel is een compilatie van meerdere terugblikken op de nieuwjaarsbijeenkomst,
geschreven door:Anna Kreffer, Kees Pinster, Henk Wardenaar en John van Wensveen. (red.)

EVEN VOORSTELLEN:
Hallo, ik zal mij even voorstellen: Ik ben Ineke Smits, 45 jaar, getrouwd, twee kinderen
en fulltime werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu als senior
beleidsmedewerker. In 2002-2004 heb ik de Natuurgidsenopleiding gedaan en sindsdien
geef ik natuurexcursies in de regio Den Haag. Inmiddels heb ik met veel plezier gegidst
in de Uithof, Heempark Madestein, langs de Haagsche Beek en in park Ockenburg
(recent ook een ‘Biowalk’, voor de Diabetesvereniging Nederland, wat verrassend leuk
is!). De laatste jaren steeds samen met Ingrid Piek, we zijn goed op elkaar ingespeeld.
Naast het gidsen heb ik ook een aantal andere leuke IVN-zaken opgepakt: met Max
Leerentveld en Henk Wardenaar heb ik afgelopen jaar een workshop ‘Duurzaamheid in
de IVN-natuuractiviteiten’ gemaakt en gegeven; daarnaast ben ik, overigens met
ondermeer dezelfde heren, een van de auteurs van het nieuwe hoofdstuk
6 ’Duurzaamheid’ van de tweejarige Natuurgidsencursus. In 2013 heb ik de cursus Didactiek gevolgd bij het Cursushuis van het
landelijk IVN, omdat lesgeven me ook erg aanspreekt. De jaren daarvoor beperkte mijn bijdrage zich, naast gidsen, tot het maken
van verslagen van de Afdelingsweekenden. Ik vind het leuk om steeds nieuwe dingen te doen en te leren, en ook om meerdere
dingen tegelijk te doen. Enthousiasme is mijn grote drijfveer, naast een brede interesse in dingen en in mensen.
Toen Henk mij vroeg voor het bestuur vond ik het een grote eer èn een mooie manier om wat te kunnen terugdoen voor ‘mijn’ IVN
Den Haag. Naast deelname aan het bestuur vertegenwoordig ik ons ook in het IVN regionaal bestuurlijk overleg Zuid-Holland. En
houd ik me dus bezig met invulling van de pijler Duurzaamheid. Ik hoop jullie allemaal gauw eens te zien bij een IVN-activiteit!
Hartelijke groeten, Ineke Smits
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IVN en de provincie; wat hebben ze elkaar te bieden?
Het was voor het eerst, op 23 januari kwamen politici en
ambtenaren van de provincie en zo’n zeventig IVNers bijeen in
de Statenzaal van het provinciehuis. Het initiatief lag bij het
IVN, maar viel in goede aarde. Medewerkers van de provinciale afdeling ‘Water en Groen’ waren geïnteresseerd in de
natuurgidsen en in samenwerking met mensen ‘in het veld’.

Dat levert meteen discussies op over de ingrepen in de duinen in het kader van Natura 2000, en in hoeverre acceptatie
door de bevolking een rol speelt. Duurzaamheid, de noodzaak van voorlichting, spanning tussen recreatie en natuur,
de vraag wie de eigenaar is, het komt allemaal aan de orde.
Ook kritische vragen: moet IVN de gaten van de bezuinigingen opvullen? En hoe integraal is het provinciale beleid?
Andere afdelingen kunnen maatregelen nemen waarbij
vervuiling optreedt of landschappen verpest worden.

Veranderende samenleving
Ook de provincie heeft moeten bezuinigen, en dat heeft tot
reflectie geleid. Gedeputeerde Han Weber noemde enkele
veranderingen in de samenleving, denkend aan eigen jeugd
en eigen kinderen: “het is moeilijker om kinderen geïnteresseerd te houden in de natuur. Hutten bouwen is niet meer
vanzelfsprekend". De provincie denkt na over een andere rol.
De bezuinigingen gingen geruisloos en technisch. Er was een
afstand ontstaan tussen natuurbeleving en beleid. "Er is nu
weer geld vrijgemaakt voor fietsroutes, vaarroutes en versterking van de natuur. Blijkbaar moet je wat doen om mensen de natuur in te krijgen” vult Han aan. “Maar er komt veel
energie uit de samenleving, samen nieuwe maatschappelijke
thema’s verbinden met de natuur”.
Henk Mirck, natuurgids in Dordrecht en wethouder: “IVN
vrijwilligers brengen natuurbeleid tot leven. In Zuid Holland
zijn er 13 afdelingen en 1500 leden. We zijn dichtbevolkt en
hebben te maken met verschillende belangen, zoals recreatie, agrarisch land, natuur en landschap.”
Joop Koopman, afdeling Water en Groen: “ Verdwijning van
de natuur door de landbouw is problematisch. De belangrijkste taak van de provincie is het beheren en uitbreiden van de
ecologische hoofdstructuur, en daar willen we ook anderen
bij betrekken. Biodiversiteit, landbouw en recreatie moeten
een zeker evenwicht hebben. Het onderscheid tussen natuur
en recreatie is niet meer zo groot, het gaat vaak in elkaar
over.”

Het was een eerste kennismaking. Het contact moet worden
voortgezet, vindt iedereen. Meer gebruik maken van elkaars
gebiedskennis en de netwerken delen is een algemene conclusie. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Dat zal zowel
aan de provincie als aan IVNers liggen. We kunnen ons vaker
laten horen, meer verbindingen zoeken. En we hebben de
toezegging dat de ambtenaren van 'Water en Groen' ervoor
open staan.

Kennis en passie
In 5 werkgroepen wordt de kennismaking voortgezet met de
vraag: wat is ieders passie? Den Haag zit in de ‘kustgroep’.

Loes van den Bergh

Volledig verslag en contacten via Peter Mol,
senior projectleider IVN Den Haag. p.mol@ivn.nl

Geel borsteltje valt uit de boom
Loop je nietsvermoedend je hond uit te laten in een bos in Ootmarsum,
valt er ineens een rond geel borsteltje uit een van de eiken. Eigenlijk
meer een balletje met stekelharen. Een rups, en wel een hele mooie.
Gauw het vlinderboek erbij gehaald en het blijkt de rups van een
Meriansborstel (Calliteara pudibunda) te zijn, een vlinder uit de familie
van de Donsvlinders (Lymantriidae). De vlinder zelf is nogal onopvallend
met lichtgrijze vleugels, maar de rups heeft felgele borsteltjes met
zwarte segmenten en aan het einde een lange bruinrode scheerkwast.
Bij naderend gevaar kromt hij zijn lijf, waardoor het zwart extra zichtbaar
wordt. Aangezien hij mij niet voor een hongerige vogel aanzag, kroop hij
langzaam maar zeker over de palm van mijn hand.
Het blijkt dat de vlinder zo’n 300 eitjes afzet op een tak van de boom,
dus gauw gezocht naar de overige 299 rupsen, maar helaas niets
gevonden.
De vlinder, dus ook de rups schijnen algemeen te zijn in Nederland, maar voor mij was het een leuke waarneming.
Rob Meyer

4

‘Gerbrandsdingetje’
Natuur vind je niet alleen terug in specifieke natuurboeken. Een aantal romanschrijvers vindt er
veel inspiratie in en weet er treffend beeldend over te schrijven. Een van die auteurs is Gerbrand
Bakker, van oorsprong hovenier en vaak vanuit die hoedanigheid schrijvend over zijn stek in de
Eifel en wat er daar gebeurt in de tuin rondom zijn huis. Op zijn eigen weblog Gerbrandsdingetje
vind je veel van alledaagse belevenissen terug.
Ook zonder een duidelijke aanwijzing in de titel zijn de romans“ Boven is het stil “ en “ De
omweg” een andere vorm van natuurboek. Natuur en stilte, eenzaamheid en zoeken naar
innerlijke vrede, spelen een grote rol in het dagelijks leven van de door hem beschreven mensen.
Bij verhalen als “ Ezel, schaap en tureluur “ heb je meteen al in de titel een aanwijzing. Het is een
bundeling van dierencolumns die eerder in de Groene Amsterdammer verschenen. En hoewel het
verhaal niet een natuurverhaal is, is ook de novelle “ Perenbomen bloeien wit” een sfeertekening
van landschap en stilte, en hoe juist geluid zich in de stilte openbaart.
“ Elke keer zijn er andere geluiden. Harde wind, een briesje, een auto die voorbij komt rijden,
vogels, vooral die reigers die zo kunnen schreeuwen in de hoge bomen rond het begraafplaatsje,
paarden die aan de overkant van de sloot beginnen te draven als ze je in het oog krijgen. Of het
komt door het weer. Zon, motregen, slagregens, sneeuw, hagel. Het was iedere dag anders”.
En zo is het ook met zijn boeken: een heel verschillende inhoud maar altijd met de hand van de
natuurliefhebber en eigen ‘Gerbrands’ blik.
Zie www.gerbrandsdingetje.nl , het weblog van Gerbrand Bakker met daarop ook informatie over zijn uitgebrachte boeken.
Marjo Hess

BIOWALKING
Een nieuw fenomeen voor het IVN is Biowalking. Als IVN gids weet je als geen ander hoe fijn het is om buiten te zijn en hoe mooi het
is om zo’n ervaring met anderen te delen. Veel mensen moeten om gezondheidsredenen meer bewegen. Wat is er nou leuker en
beter dan bewegen in de natuur.
José de Jonge, Projectleider natuur en gezondheid, j.de.jonge@ivn.nl
Thema Natuur & Gezondheid
Natuur is geen luxeproduct, maar noodzaak. Uit steeds meer
onderzoeken blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op de
gezondheid van mensen. IVN Biowalking combineert op een
unieke manier de positieve effecten van natuurbeleving, door
wandelingen in de natuur aan te bieden voor mensen met chronische gezondheidsproblemen. Denk aan mensen met een hernia
of andere rugklachten, diabetici, mensen met hart- en vaatziekten en psychiatrische patiënten. Maar er zijn natuurlijk nog veel
meer patiëntengroepen die baat hebben bij Biowalking.
Wat is een Biowalk?
Een Biowalk is een gevarieerde natuurwandeling voor mensen
met chronische gezondheidsproblemen, begeleid door een medisch professional en een IVN Natuurgids. De groep bestaat uit
ongeveer twintig tot dertig deelnemers. De lengte en intensiteit
van de wandeling zijn afgestemd op de deelnemers. Onderweg
komen er diverse onderwerpen aan de orde die de beleving van de natuur en de wandeling interessant maken voor de doelgroep,
en een positieve invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de deelnemers.
Na een pilot van drie wandelingen met de Diabetes Vereniging Nederland kortweg de DVN heeft de DVN verzocht aan IVN Regio Den
Haag om volgend jaar 6 van deze wandelingen te organiseren. Dit omdat ze zeer enthousiast zijn over dit concept en de resultaten bij
de deelnemers.
Wil je meer weten kijk dan op de site van het IVN landelijk of op www.hetgroenemedicijn.nl/
of neem contact op met Henk Muller 06-21881225 E-Mail osmu@kpnmail.nl
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DE WONDERE WERELD VAN…
CAROLINE PIEK
Alle spieren in zijn lichaam staan strak van de spanning, met zijn amberkleurige ogen kijkt hij strak voor zich uit. Alsof er een
startschot heeft geklonken schiet het jonge vosje pijlsnel omhoog. Als een ware acrobaat springt het roofdier met bolle rug en vier
poten tegelijk in de lucht om binnen een paar seconden geruisloos op de grond neer te ploffen.
Gelukkig had ik het vosje al een paar minuten daarvoor gespot, zodat ik een eersterangs plek had voor dit bijzondere schouwspel.
Nou ja, van zitten was eigenlijk geen sprake; ik lag plat op mijn buik met mijn camera in de aanslag. Niet bepaald een comfortabele
houding, maar je moet wat voor een mooie foto toch?
Van tevoren had ik natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat het jonge dier zijn hele trukendoos zou opentrekken. Als natuurfotograaf
moet je niet alleen veel geduld hebben, maar ook een bliksemsnel reactievermogen. In ‘the blink of an eye’ stond het vosje weer
met alle pootjes op de grond. Ik was net op tijd om mijn camera als een soort mitrailleur af te laten gaan. Op zo’n moment ben je
heel erg blij met 10 foto’s per seconde.
Eenmaal thuis wachtte mij nog een extra verrassing. Als kers op de taart zag ik dat het vosje niet zomaar speels in de lucht sprong,
maar als een meedogenloze jager op een vlinder joeg. Ik heb niet meer gezien of het kleurrijke insect hard genoeg fladderde om uit
de klauwen van de vos te blijven. Gelukkig blijft dat lot ons bespaard!

Wilt u ook een ervaring delen?
We ontvangen uw bijdrage graag voor 1 mei.
U kunt die, in maximaal 400 woorden, zenden naar red.ratelaar@gmail.com liefst met foto.
Waar nodig maakt de redactie een selectie uit inzendingen; ook zijn soms tekstuele
aanpassingen mogelijk.
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NATUURBEELDEN een prachtig filmarchief, maar nog te weinig gebruikt.
In het gebouw 'Beeld en Geluid' in Hilversum is het
opgeslagen, het archief waar sinds twee jaar aan gewerkt
wordt door de Stichting Natuurbeelden. Het is een initiatief
van elf natuurorganisaties, waaronder het IVN. De beelden
worden gemaakt door professionele filmers met garantie voor
hoge kwaliteit. Het project, met geld van de Postcodeloterij,
duurt nog tot 2017. De collectie geeft een overzicht van de
grote variatie aan landschappen, planten en dieren. De ruwe,
ongemonteerde shots zijn bedoeld voor natuurorganisaties,
onderwijs- en mediaprofessionals die het materiaal naar
eigen inzicht verwerken in diverse communicatie-uitingen.
Programmamakers en andere professionals kunnen
filmbeelden kopen, maar voor de aangesloten organisaties
zijn ze gratis.
De collectie aanvullen, wie denkt mee?
Iedere organisatie heeft een taak in het aanbrengen van
beelden. IVN verzorgt beelden over mens en natuur. Het gaat
om korte clips zonder specifiek verhaal, die door de gebruiker
verwerkt kunnen worden in een film of documentaire, of
gebruikt als voorbeeld in cursussen en lezingen.
Loes van den Bergh, natuurgids in Den Haag, zit namens het
IVN in de Redactieraad van de Stichting Natuurbeelden: “We
willen samen met IVNers en filmers goede onderwerpen
identificeren, zodat de collectie zinvol aangevuld kan worden.
We verzamelen op dit moment thema's die met mens en
natuur te maken hebben. Het gaat om natuurbeleving en
educatie, zowel van volwassenen als kinderen, maar ook over
veranderingen in de natuur door onderhoud en ingrepen,
over telling van vleermuizen, eten uit de natuur, stadsnatuur
en vergroenen van schoolpleinen. Het is belangrijk dat IVNers
meewerken met de organisatie en de enscenering. De filmer
moet efficiënt kunnen werken. Geef ideeën, en laat het me
weten".

Afbeelding van Sneltekenaar John Körver
Wil je er titels bij maken, commentaar inspreken of een compleet filmpje maken dan moet je monteren. Dat blijkt voor
veel lokale afdelingen een probleem. De redactieraad wil een
eenvoudige tweedaagse cursus organiseren voor mensen die
meer met de filmbeelden willen doen. Ervaring maakt het
gemakkelijker, maar is niet noodzakelijk. Wie belangstelling
heeft kan zich aanmelden, graag met motivatie. We hebben
beperkt plaats, maar laat je daardoor niet afschrikken.
Meedenken of meewerken aan uitbreiding van de collectie,
of opgeven voor de montagecursus:
Loes van den Bergh: natuurbeelden.lvdbergh@antenna.nl

Gebruiken en monteren
Het IVN heeft nog weinig gebruik gemaakt van het archief,
vooral vanwege onbekendheid. Het materiaal is te vinden op
www.natuurbeelden.nl. Het downloaden kan alleen gebeuren door medewerkers op het IVN hoofdkantoor in Amsterdam. Als je aangeeft wat je wilt gebruiken, kunnen de clips in
het gewenste format naar je doorgestuurd worden via een
link. Voor eenvoudig gebruik is MP4 handig, maar voor een
professioneler filmpje is een hogere kwaliteit beschikbaar.

Verzoek om downloaden van het materiaal: Cleo Graaf IVN
Servicedesk: 020-6228115/ info@ivn.nl
LvdB
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IVN Den Haag Excursieprogramma 2e kwartaal 2015
DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
APRIL
Za 4 apr
Zo 5 apr
Za 11 apr
Za 11 apr
Z0 12 apr
Zo 12 apr
Zo 12 apr
Wo 15 apr
Za 18 apr
Zo 19 apr
Zo 19 apr
Zo 26 apr
Wo 29 apr

13.00
14.00
10.00
14.00
10.30
11.30
14.00
13.30
11.00
07.00
10.00
14.00
10.30

Westduinpark. Verschillende duinzones, via het strand. De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot.
Heimanshof. Stadsboerderij Herweijershoeve, Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat.
Noortheylaan/Laarzenpad. Vogels kijken. Hoek Noortheylaan-Veursestraatweg, Leidschendam.
Zandmotor. Stevige wandeling, warme kleding! Ingang vakantiepark Kijkduin, M Vrijenhoeklaan Den Haag.
Te Werve. Lentewandeling. Van Vredenburchweg 101-105, Rijswijk.
Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Monumentale bomen en historische graven. Ingang aan Laan van Eik en Duinen.
Vlietland: Voorjaar. Parkeerplaats op de Kniplaan (Stompwijk) bij de brug over de A4.
Meijendel*.Lente! Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal. Wandeling over onverharde (zand)paden
Kijfhoek/Bierlap*.Vroegbloeiers. Infobord, P Kievitsduin, 1e rotonde Meijendelseweg Wassenaar.
Leidschendammerhout. Erg vroege vogels. Oostvlietweg naast paardenpension 28b. Toegang € 5 en 2,50.
De Horsten. Vroege weidevogels, verrekijker mee! Ingang zuidzijde Horstlaan Wassenaar, entree € 1,Haagse Bos. Bruggetje naast Huis ten Bosch t/o Carel Reinierszkade.
Sorghvliet. Blauwe bloemetjes. Scheveningseweg 24.

10.00
19.00
11.00
10.00
14.00
14.00
14.00
10.00
13.30
10.00

Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten in de duinen. Hoek Pompstationsweg/Van Alkemadelaan.
Clingendael. Avondwandeling op zoek naar insecten. Bruggetje Van Alkemadelaan t/o Montfoortlaan.
Kijfhoek/Bierlap*.Bloeiende bomen in het duin. Infobord, P 1e rotonde, Meijendelseweg Wassenaar.
Ockenburgh. Voorjaar in Ockenburgh. Brug aan het begin van de oprijlaan (naast het tuincentrum).
Zuiderpark/Eendenkooi/Heimanshof. Nederlandse Landschappen. Stadsboerderij ingang Vreeswijkstr.
Duivenvoorde. Bloeiende bomen, extra aandacht voor kinderen. Laan v Duivenvoorde 1, Voorschoten.
Berkheide. 50 ha uniek duingebied, 10 jaar geleden afgeplagd. Hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26.
De Horsten. Bloemen en kruiden (en vogels). Hoofdingang Papeweg Voorschoten. Entree € 1.
Meijendel*.Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal. Wandeling over onverharde (zand)paden.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.

MEI
Zo 3 mei
Do 7 mei
Za 9 mei
Zo 10 mei
Zo 10 mei
Wo 13 mei
Za 16 mei
Zo 17 mei
Wo 20 mei
Za 30 mei

JUNI
Za 6 juni
11.00
Kijfhoek/Bierlap.* Eetbare planten in het duin. Infobord, P 1e rotonde Meijendelseweg Wassenaar.
Za 6 juni
13.00
Westduinpark. Verschillende duinzones, via het strand. De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot.
Zo 7 juni
14.00
Berkheide.* 50 ha uniek duingebied.Hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26.
Wo 10 juni
14.00
Park Rozenrust, Leidschendam. Allemaal beestjes. Speciaal voor kinderen. Veursestraatweg 102A.
Wo 10 juni
20.00
Oosterbeek. Avondwandeling. Hoek Wassenaarseweg/ Therèse Schwartzestraat.
Zo 14 juni
10.00
De Horsten. Bijen en bloemetjes. Hoofdingang Papeweg Voorschoten. Entree € 1.
Zo 14 juni
10.00
Oostduinen. Eetbare duinplanten. Hoek Pompstationsweg/Van Alkemadelaan.
Zo 21 juni
10.30
Westduinpark. Veranderend duinlandschap. Einde Savornin Lohmanlaan.
Zo 21 juni
14.00
Haagse Bos. Bruggetje naast Huis ten Bosch t/o Carel Reinierszkade.
Za 27 juni
10.00
Heemtuin, Haagse Beek, Segbroekpark: Natuur in de stad. Segbroeklaan hoek Goudenregenstraat.
Zo 28 juni
14.00
Zuiderpark/Eendenkooi/Heimanshof. Vreemde bomen. Stadsboerderij ingang Vreeswijkstraat.
Zo 28 juni
14.00
Stadsboerderij Essesteijn. Slootjesexcursie voor het hele gezin. Ingang Essepad, Voorburg.
*Berkheide, Meijendell en Kijfhoek/Bierlap zijn waterwingebieden van Dunea.

IVN: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, is een landelijke organisatie met 20.000 actieve leden verspreid over 170
afdelingen in heel Nederland.
IVN Den Haag organiseert jaarlijks meer dan 100 wandelingen met natuurgids in de vele parken en natuurgebieden in en om Den
Haag. De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Aanmelden hoeft niet, tenzij anders vermeld.
Kijk op www.ivndenhaag.nl voor meer informatie over de groengebieden. Daar vind je ook alle informatie over:
-De Groene Cursus en de Gidsencursus
-lidmaatschap of donateurschap
Foto
-speciale activiteiten
Ingrid Piek

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 april t/m juni 2015
EXCURSIES
DONDERDAG 2, 9, 16 EN 23 APRIL
Vroege vogels in de duinen.
Dé manier om vogels met hun geluiden te leren kennen.
Verzamelen:
06.30u Fuutlaan/Laan van Poot. Tot 08.00u, dus je kunt daarna geïnspireerd aan het werk.
Organisatie:
Ton Haase van de Haagse Vogelbescherming en de KNNV, afd. Den Haag.
ZATERDAG 11 APRIL
Dagexcursie Rhoonse Grienden en Klein Profijt.
Buitendijkse grienden zijn schaars in Nederland. Dat maakt de Rhoonse Grienden zo bijzonder. We gaan op zoek naar o.a. de
Spindotter, de bittere veldkers en beversporen. Ca. 10 km. Horeca in Rhoon. We reizen met de Metro.
Verzamelen:
08.50u Station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 06-36504293.
ZONDAG 19 APRIL
Fietsexcursie langs Haagse pleinen met aandacht voor bomen op die pleinen en onderweg.
Verzamelen:
10.30u op het Regentesseplein. Excursie duurt twee uur.
Organisatie:
Hilde Küpfer. Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 17/04/2015 18.00u bij Hilde.kupfer@kpnplanet.nl of 06-52844741.
ZATERDAG 9 MEI
Dagexcursie Amerongse Berg bij Amerongen.
De wandeling gaat via de Amerongse Berg door afwisselende bossen en langs de uiterwaarden van de Nederrijn weer terug.
Lengte is 10,5 km.
Met de trein naar Driebergen-Zeist en dan met de bus naar Elst. Na 2,5 km wandelen is er horeca.
Verzamelen:
08.40u station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie:
Dick en Jola Gerbrands, 070-3201485
WOENSDAG 20 MEI
Middagexcursie H.J. Bos heemtuin.
Een geaccidenteerd terrein met verschillende grondsoorten (zand, veen en kalkrijke kleiplaat) waar zo’n twaalf biotopen/
landschapselementen, behorend bij duin- en zeekleilandschap, zijn aangelegd: de landschappen in en om Den Haag. Bij het
bezoek ligt de nadruk op de flora. Duur 1½ à 2 uur. Op www.heemtuin.phegi.com kunt u een indruk krijgen van de (bloeiende)
planten die er groeien.
Verzamelen:
13.30 bij de ingang van de HJ Bos heemtuin, Loosduinse Hoofdstraat 1184-A, naast boerderij Pluk, tegenover de
ingang van Ockenburg.
Organisatie:
Peter Hegi, 06-20654687 of hegi@xs4all.nl
ZATERDAG 23 MEI
Dagexcursie Voorne
We starten bij het Landje van Jans waar we hopelijk veel planten van het vochtige duin vinden zoals teer guichelheil, rietorchis en
misschien groenknolorchis. Daarna een stukje verder rijden naar het Groene Strand en als er nog tijd is maken we nog een
wandeling bij het Quakjeswater. Onderweg horeca.
Verzamelen:
08.30u Parkeerplaats naast Randstadrail lijn 4, halte "de Uithof".
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert, 06-44069099 of inekegilbert@ziggo.nl
Per auto, dus van tevoren aanmelden noodzakelijk.
ZATERDAG 6 JUNI
Dagexcursie Nieuwe Wulven en Fort bij Vechten.
Deze wandeling gaat door natuurgebied Nieuwe Wulven, een jong bosgebied. Hier zijn de paden, vooral na regen, blubberig!
Daarna lopen we op en neer naar Fort Vechten. Lengte is 10 km. In Houten en eventueel bij Fort Vechten is er horeca.
Verzamelen:
08.55u station Den Haag CS bij infopunt. We gaan met de trein naar Houten.
Organisatie:
Els kempen, 070-4274818 en Jola Gerbrands, 070-3201485.
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DONDERDAG 11 JUNI
Ochtendexcursie Westduinen
Heel veel soorten planten, vogels en insecten kunnen we in deze tijd verwachten. Duur ca. 3 uur. Denk aan brood en drinken.
Meenemen: kijker, boeken, regenkleding. Horeca in strandtent.
Verzamelen:
10.00u Markenseplein, Scheveningen, bij keerlus eindpunt tramlijn 12. Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie:
M.O.
ZATERDAG 20 JUNI
Dagexcursie Lopik.
Rondje van Jaarsveld: weiland, boomgaard, natuurgebiedje Lopikerhout, struinen langs de Lek, met de pont naar het pittoreske
dorpje Ameide. Afstand 9 km. Horeca bij de start onzeker, wel halverwege in Ameide.
Verzamelen:
08.15u station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Okje van Drimmelen, 070-3238629.
WOENSDAG 1 JULI
Ochtendexcursie Arboretum Delft.
Bezoek Arboretum + sloot met o.a. zwanebloemen.
Verzamelen:
10.00u station Delft bij halte lijn 1.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, 070-3238629 en Mies Eveleens, 015-2571535.

LEZING NACHTVLINDERS
Op dinsdag 7 april 2015 in het MSP Zuiderpark om 20.00 u.
Anna Kreffer zal haar project “Nachtvlinders in het licht” toelichten met daarbij
natuurlijk veel mooie foto’s van nachtvlinders en hun rupsen.
Anna hoopt dat zij hiermee enthousiaste IVN-ers en KNNV-ers zal tegen komen
die een bijdrage willen leveren aan dit project.
Ideeën daarvoor:
excursies overdag en ’s avonds organiseren,
een vlinderval in eigen tuin.

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!

ONZE NIEUWE LEDEN:
- Dhr. P. Hoekstra
- Dhr. S. van Donselaar
- Dhr. H. C. J. Batjes
- Dhr. L. B. van Gemst
- Dhr. P. Hegi
- Dhr. E. de Vries
- Mw. Y. Wittenberg
- Mw. V. Viveen
- Mw. L. C. A. van Gemst-Maas
- Dhr. K. Gort
- Dhr. Th. de Rijk
- Dhr. J. Noordhoek
- Dhr. M. T. van Adrichem
- Mw. M. Belaerts
We heten u van harte welkom en hopen dat u zich spoedig thuis voelt in onze vereniging.
We maken graag kennis met u op onze excursies, in de werkgroepen, of bij andere activiteiten.
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Nieuw project uit het Klaas Kromhoutfonds
Na een oproep van het bestuur vorig jaar in het kader van het Klaas Kromhoutfonds heeft Anna Kreffer een
projectvoorstel ingediend. Het doet het bestuur veel genoegen het project “Haagse Nachtvlinders in het licht”
organisatorisch en financieel te kunnen ondersteunen. Met dit project wil het bestuur het belang van insecten voor de
leefomgeving onder de aandacht brengen, samen met de werkgroepen. Anna Kreffer trekt dit project. Daarbij staan
centraal: kennis verzamelen, kennis delen en buiten ontdekken. Lees het onderstaande artikel van Anna.
John van Wensveen.

HAAGSE NACHTVLINDERS IN HET LICHT
Nachtvlinders leven veelal een verborgen bestaan, toch
zijn ze heel belangrijk. Meer kennis over en waardering
voor deze groep vlinders is het doel van dit project. Er zijn
duizenden soorten nachtvlinders tegenover een enkele
tientallen dagvlinders. Ze verschillen niet eens zo heel
veel van de dagvlinders, ook de cyclus van de nachtvlinder
bestaat uit eitje , rups, pop en vlinder. Door de vele soorten en aantallen zijn ze in de ecosystemen van groot belang. Mezen brengen
hun jongen groot met -jawel- nachtvlinderrupsen! Vleermuizen jagen op insecten, maar welke eten ze? Nachtvlinders misschien?
Veel plantensoorten zijn voor hun bevruchting afhankelijk van nachtvlinders en ook de rupsen dragen door hun gevreet bij aan de
diversiteit van plantensoorten.
Er zijn zoveel soorten nachtvlinders en elke groep heeft weer een eigen grappige of interessante eigenschap. Zo zijn er de
zakjesdragers: de rupsen maken een kokertje van plantendeeltjes van de plant waarop ze leven om maar niet gezien te worden. Een
andere groep, de spanners, is genoemd naar de eigenschap van de rupsen om zich te “spannen” en op een takje te lijken. Bekend
om hun prachtige kleuren zijn de pijlstaarten (zie kopfoto), genoemd naar de rupsen, die een puntig soort staartje hebben.
Verder interessant: nachtvlinders die geen vleugels hebben, of vlinders
met oortjes, ontstaan in een tijd vlak na het ontstaan van vleermuizen.
Bij dit nachtvlinderproject is er ook overdag veel te ontdekken over
nachtvlinders. Zie je blaadjes met een vreemde kronkel? Mijnen van een
nachtvlindersoort. Rupsen op een plant? Niet altijd van dagvlinders! En er
zijn ongeveer 100 soorten nachtvlinders die ook overdag vliegen (bv. de
kolibrivlinder, zie foto links).
Wie gaat er mee op ontdekkingsreis? De werkgroepen van de KNNV zijn
gevraagd dit jaar, waar mogelijk, eens op een andere manier bezig te zijn
met hun eigen onderwerp. Vogels kunnen niet leven zonder nachtvlinders
en welke planten en bomen zijn eigenlijk afhankelijk van nachtvlinders?
Het IVN, met de gidsen die zoveel Hagenaars laten genieten van de natuur,
kan ook bijdragen aan bekendheid met nachtvlinders.
Hoe meer mensen mee willen doen, hoe mooier dit project kan worden. Ik zoek dan ook enthousiastelingen die iets willen
bijdragen! Plannen genoeg: excursies overdag en 's nachts. Werken met een vlinderval in je eigen tuin. Uitzoeken welke
nachtvlinders in Den Haag vliegen.
Waarnemen wordt ook een belangrijk onderdeel van dit project. Dit kan iedereen individueel doen, meld je waarnemingen op
http://waarneming.nl/ op de gewone manier.
Alle hulp is welkom, van een uurtje achter de PC tot hulp bij determinatie, van het houden van een excursie tot het meedenken over
de organisatie.
Voor leden die meer willen weten over nachtvlinders en dit project wordt op dinsdag 7 april 2015 een lezing gehouden in het MSP
Zuiderpark. (zie daarover de KNNV-nieuwsbrief van maart).
Wil je meer informatie? Neem contact op met projectleider Anna Kreffer : nachtvlinders@den-haag.knnv.nl of 06-26417137.
Wil je aan dit project deelnemen? Kijk op de website: http://www.knnv.nl/den-haag/ of bel bovenstaand telefoonnummer.
Tekst Anna Kreffer.
Foto's van Ruud Wielinga.
- rups van ligusterpijlstaart (Sphinx ligustri)
- kolibrivlinder (Macroglossum stellatarum)
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KNNV PLANTENWEEKEND 29 t/m 31 mei 2015.
Ons plantenweekend voert ons dit jaar naar het Nationaal Park Drents-Friese
Wold op de grens van de provincies Friesland en Drenthe. Het is een van de
grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland en bestaat uit bos,
heide, moeras en stuifzanden.
In 2000 heeft het de status Natura 2000 gekregen.
Wij zullen o.m. het Doldersummerveld en het Aekingerzand bezoeken.
In Zorgvlied hebben wij een hotel gereserveerd voor 14 personen. Op basis van
een 2-persoonskamer en volledig pension bedragen de kosten € 140,-- p.p.
Consumpties onderweg en drankjes in het hotel zijn voor eigen rekening.
Het vervoer is nog niet gepland maar zal ca. € 50,-- bedragen, contant af te
rekenen tijdens het weekend.
INSCHRIJVEN.
In verband met de reservering is inschrijven mogelijk tot 7 april ! !
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag
onder gelijktijdige overmaking van de genoemde kosten op bankrekening NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den
Haag o.v.v. Plantenweekend 2015.
Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld.
De inschrijving staat uitsluitend open voor KNNV-leden.
De deelnemers ontvangen ca. 2 weken voor het weekend bericht met nadere info.
Organisatie en inlichtingen: Ineke Gilbert 070-2118254 of Ineke Zwarekant 079-3310369 of ineke.zwarekant@gmail.com

ROOFVOGELS IN DE STAD (aflevering 1)
Een dikke halve eeuw geleden moesten vogelaars uit de Randstad naar b.v. de Veluwe of de Oostvaardersplassen om een
glimp van roofvogels op te vangen. Bestrijdingsmiddelen en vervolging eisten een zware tol en natuurorganisaties
maakten zich grote zorgen. Als gevolg van hun acties werden bepaalde bestrijdingsmiddelen verboden en vervolging van
roofvogels strafbaar gesteld. Daarna stegen de aantallen roofvogels snel. Op gegeven moment waren er zoveel dat ze
vanuit de natuurgebieden naar de stad trokken. Nu hebben we in de stad broedende buizerden, haviken, slecht- en
boomvalken en sperwers.
In de komende Ratelaars zal ik een aantal soorten bespreken, te beginnen met de havik.
Havik (Accipiter gentilis)
In 1963 telde Nederland slechts 20 broedparen. De
vogelbescherming heeft toen aangedrongen op maatregelen om de
stand van de havik te verbeteren. Er werden 40 jonge haviken
gekocht in Duitsland en uitgezet op de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug. Veel vogels werden al spoedig dood teruggevonden. In
1964 werden 22 nesten van de havik geteld. De herintroductie was
dus geen succes. Maar na 1970 kwam er een snelle groei van het
aantal broedparen tot een maximum van ca. 1800 broedparen in
2000. De stand van de havik schommelt sinds die tijd rond de 18002000 paar. In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland zijn er betrekkelijk
weinig broedparen als gevolg van het ontbreken van de juiste
broedgelegenheid. In die provincies worden alleen in de duinen
broedende haviken aangetroffen. Zo zijn er tegenwoordig in de
duinen rond Den Haag ca. 5 broedparen. Eén broedpaar zit in een
stukje duinbos op ca. 100 m van een Haagse laan in de Vogelwijk en
toevallig woon ik daar tegenover. Aan de voet van de nestboom
hebben jongens een hut gebouwd en daar trekt de havik zich niets
van aan. In de afgelopen twee jaar zijn er gezonde jongen
uitgevlogen. Als ik nu ’s ochtends mijn hond uitlaat hoor ik de havik
roepen en straks in het voorjaar kan ik de bedelende jongen weer
horen. De havik heeft wel een enorme impact op het vogelleven in
de duinen. Ze houden aardig huis onder de kraaien, gaaien en
eksters. Ook de laatste ransuil in het Westduinpark is op het nest
gegrepen door een havik. De jongen van het torenvalkennest in de watertoren in Meijendel zijn ook het slachtoffer van de havik
geworden.
Lees verder op blz. 13
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Vervolg van blz. 12
Aan de andere kant is er een sterke stijging van de aantallen merels want
die hebben nu veel minder last van gaaien en eksters. Naast vogels jagen de
haviken in de duinen ook op konijnen. Vaak zie ik de havik op een paal langs
het fietspad tussen Den Haag en Ter Heyde zitten. Eén keer zag ik dat een
havik een konijn te grazen nam.
Enkele tientallen jaren geleden mochten een vriend van mij en ik een
schuilhut bouwen in een stukje particulier bos. Door de jaren heen is de hut
helemaal ingegroeid en zelfs de boswachters weten hem niet te vinden. We
zitten in het najaar en in de winter vaak in die hut en van daaruit
fotograferen we alles wat op het door ons aangeboden voer afkomt. Het zijn
vooral zangvogels die komen eten en drinken. Op die zangvogels komen
weer sperwers af. Maar vaak zijn de zangvogels al weg omdat ze van ver de
alarmkreten van andere vogels horen. Onderweg van huis naar de hut
vinden we weleens langs de weg een doodgereden vogel. Zo’n vogel
spijkeren we vast op een mooie stronk voor de hut. De buizerden in het bos
komen daar onmiddellijk op af. Ze zijn gewend aan ons en zijn in het geheel
niet schuw meer. We moeten dus geregeld de hut uitrennen om de buizerd
van ons aas af te jagen. Soms moet dat wel een paar keer want ze zijn
hardleers. Zolang er een buizerd in de buurt is zie je geen havik en die willen
we graag fotograferen. In tegenstelling tot de buizerd komt een havik niet
graag op aas. Meestal krijgen we hongerige juveniele haviken voor onze hut.
Maar er zijn ook adulte haviken die b.v. wel een duif lusten.
Onze eerste kennismaking met een havik is al weer lang geleden. Voor de
hut liep een groep houtduiven ijverig naar voer te zoeken. Eén van de
houtduiven mankeerde iets aan zijn poot en liep wat ongelukkig. Als uit het
niets was er opeens een grote adulte havik die de kreupele houtduif greep.
Ze vloog er een stukje mee weg om daar haar prooi op haar gemak op te
eten.
Normaal hebben we voor de hut altijd een vaste
groep vinken, mezen en merels. Als die op het
gemak wegvliegen en even later terugkomen om te
eten, is er vaak een buizerd in de buurt. Als ze
allemaal onder het uitstoten van alarmkreten het
hazenpad kiezen, komt er een sperwer aan. Voor
de havik zijn ze ook bang maar zodra die op het aas
zit, komen de zangvogels allemaal terug en trekken
ze zich niets meer van de havik aan. Vaak zit een
havik een tijdje achter de hut de kat uit de boom te
kijken om opeens geruisloos in één rechte lijn op
het aas af te vliegen. Ze proberen altijd direct het
aas los te rukken en er mee weg te vliegen. Als dat
niet lukt gaan ze de vogel plukken en beginnen ze
te eten. Tijdens het eten scant de havik
voortdurend de omgeving op de aanwezigheid van
de buizerd. Dat is wel heel verstandig want als je
lekker zit te eten en een buizerd laat zich
plompverloren op je vallen dan heb je zelfs als
sterke havik een hele slechte positie.
Zo hebben we door de jaren alle buizerden en
haviken van ons bos leren kennen. Eén havik zien we al jaren.
Die herkennen we aan een wit opstaand pennetje op de linkervleugel dat na de rui steeds weer terugkomt. Die vogel is bij ons
begonnen als juveniel en komt als nu als adult met schitterend rode iris nog steeds bij ons snacken.
Ruud Wielinga
Eigen foto's, van boven naar beneden:
- Juveniele havik
- Adulte havikman
- Adulte havik aan de maaltijd.

13

ONTDEKKINGEN VAN EEN NIEUW KNNV-LID
Een frisse dinsdagochtend tien uur: voor de poort van het landhuis Zuidwyck staat een groepje paddenstoelenzoekers
geanimeerd met elkaar te praten. “Zullen we”? vraagt iemand. Een onnodige vraag, want de drang is groot! Enkelen waren zelfs al
een stukje vooruit gegaan! De groep trekt in volle breedte over de oprijlaan (“niet voor onbevoegden”) in de richting van het
landhuis.
Vanaf nu zal het alleen maar gaan over: russula’s, boleten, parasollen, rupsendoders, fopzwammen, wimpers, steeltjes, ringen,
plaatjes, sporen en nog veel en veel meer. Als argeloze meeloper duizelt het je, maar al gauw ontdek je dat alles wat
geïnventariseerd wordt en opgeschreven, niet per se betekent dat je die namen de volgende keer bij de meester moet opzeggen.
De Paddenstoelengroep Wassenaarse Parken van de Haagse KNNV struint zo’n beetje alle natuurgebieden en landgoederen rond
Wassenaar en Den Haag af, om te kijken wat er voor moois te ontdekken is. Opvallend witte, rode, gele of paarse zwammen, allerlei
vreemde gezwellen op bomen en dood hout op de bodem, maar evenzeer minuscuul kleine bekertjes en knobbeltjes en haartjes op
takjes, gras en bladeren. En ik mij maar verwonderen over de mensen die dat met zoveel aandacht bestudeerden, determineerden,
in een doosje stopten (“daar moet Lenie even naar kijken”) en meestal zelf al een naam gaven.
In een oogwenk waren we twee en een half uur verder en stonden we weer bij de ingang. “Tot de volgende keer!!”
Er was een compleet nieuwe wereld voor mij opengegaan!
Natuurlijk waren paddenstoelen mij al eerder opgevallen!
Tijdens wandelingen en trektochten in binnen- en buitenland,
bij het lezen - vroeger - van het Verkade-album van
Dr.Jac.P.Thijsse, of bij een andere hobby van me, de poëzie:
“In wat hier stervend ligt ben ik gevormd,
belust op licht, verdringend wat mij omhuld
heeft en verwarmd, druk ik me door de grond,
behoedzaam hoedend wat mij vult.”
enz. (Anton Ent)
Prachtig uitgedrukt toch!!!
Maar deze excursie was van een geheel andere orde!
Dit was echt “zien”. En dus …. zat ik bij de “PaddoClub”. Omdat
wandelen toch al mijn hobby was, werd het door deze nieuwe
blik op de wereld alleen maar leuker en kwam ik voor de
leukste ontdekkingen te staan.

Één ontdekking wil ik nu al graag met jullie delen:
bij het omdraaien van een oude dennenstam keek ik in
een doolhof van een bruine vlezige massa – maar met
een duidelijke structuur en afbakening: dit hoorde ook
bij de wereld van de zwammen, zoveel had ik al wel
geleerd. (foto boven en -in detail- links).
En dan heb je gelukkig allerlei mensen binnen de club
die er iets meer van weten! (Dank je wel, Kees, Ruud en
Lenie!)
Het bleek – wat een heerlijke naam! – de dakloze
huiszwam (Serpula Himantoides) te zijn, ter
onderscheiding van zijn broertje of zusje de gewone
huiszwam ( Serpula Lacrymans). De dakloze zie je bijna
alleen buiten, op dood naaldhout in voedselarme
naaldbossen en de gewone, tja die moet bekend zijn bij
huizenbezitters die wel eens een tijdje met vochtproblemen hebben gezeten, die zit dus heerlijk binnen!
Inmiddels geniet ik, dankzij het kleine netwerk van
paddenstoelenliefhebbers, méér en méér van mijn wandelingen en de natuur om mij heen.
Theo de Rijk. (eigen foto's).
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EXCURSIE PLANTEN IN HET LAAKKWARTIER
De zondagochtendexcursie van Jan Cevat op 21 september
was een eye-opener.
Jan leidde ons langs de Van Maanen-kade (sorry, maar niet
naar ons vernoemd!), de Bontekoekade, achter de Haagse
Hogeschool enz.
Geen plaatsen waar je eens lekker gaat wandelen maar
floristisch zeker de moeite waard. Er is in de stad dus veel
meer te ontdekken dat je denkt.
Jan kende deze vindplaatsen door zijn varen-inventarisatie
voor de gemeente en was blij verrast ze na jaren nog op de
eerder gevonden plekken waar te nemen.

Voor ons waren de mooiste vondsten de schubvaren (Ceterach
officinarum)(foto boven), de zwartsteel (Asplenium adiantumnigrum)(foto links), kleine zandkool (Diplotaxis muralis), behaard
breukkruid (Herniaria hirsuta) en de walstroleeuwenbek (Linaria
purpurea).
Hartelijk bedankt Jan,
Els en Bert van Maanen
(foto's Jan Cevat)

Oplossing "Wat is Wat" van vorige Ratelaar.
1. Zadelzwam (Polyporus squamosus) op dode
beuk.
2. Gal op schietwilg, van gewone wilgenroosjesgalmug
(Rabdophaga rosaria).
3. Wilde appel (Pyrus malus).
4. Bergcentaurie (Centaurea montana).
LvdS
---------------------------------------------------------------------------NB
Ik vind de fotopuzzels van Lex altijd leuk, niet in het minst
omdat het mooie foto’s zijn.
Zelf wist ik alleen iets van nr. 4 – dat het een centaurie
was.
Ik stuurde dus geen oplossing in, want een van de vier is
te magertjes, dacht ik.
Heeft u dat ook?
Dat hoeft niet!
Het is ook leuk als iemand op een deel van de foto’s
reageert.
Ineke Gilbert

15

Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Port betaald

Bloeiende Prunus bij de Abdijkerk in Loosduinen, gebouwd rond 1240 en daarmee waarschijnlijk een van de oudste gebouwen
van Den Haag – foto Ingrid Piek
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