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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 2015 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 van der Steur
tel. 070 317 6990
redactie@den-haag.knnv.nl

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

Foto voorzijde: Kees Pinster - zalmzwam
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,- huisgenootleden € 9,50 en
jeugdleden € 15,Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37
t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag.

Contributie voor donateurs en leden € 18,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.ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Dominicus

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

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:
Irene van Wissen, tel.070 327 9321
penningmeester@ivndenhaag.nl

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

Aspirant bestuurslid
Ineke Smits 070-368 2044

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

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

Postadres Secretariaat:
Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag

Lezingen:
Ingrid Piek tel.070 391 0213
Ingridpiek@ziggo.nl
Cursussen:
Laus Hendriks, tel. 070 394 6065
cursussen@ivndenhaag.nl

Coördinatoren werkgroepen: Zie pagina
Volg onze verenigingen op:
www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag
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De besturen van natuurverenigingen IVN en KNNV, nodigen leden en donateurs van harte uit voor onze gezamenlijke

NIEUWJAARSBIJEENKOMST op zondag 11 januari 2015
De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van amateurtuindersvereniging “Eigen Arbeid”, Zijdeweg 60 in Wassenaar, achter
het Café-Restaurant “De Landbouw”, zie kaartje. Vooraf is er voor de liefhebbers een wandeling o.l.v. de boswachter.

Programma
13.15u Start wandeling – verzamelen op het parkeerterrein van
“Eigen Arbeid”.

P

14.30u Koffie en thee in gebouw “Eigen Arbeid”
Eigen Arbeid
15.00u Speeches van de voorzitters en fotopresentaties van de
mooiste natuurfoto’s van en door onze leden met een drankje
en een hapje
16.30u Einde
Net als vorig jaar vragen wij je om je 10 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, en hij
zet alles klaar voor de presentatie. 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 en John van Wensveen, voorzitter KNNV

Herinnering aan Jan van der Slikke
Dat Jan een markante persoonlijkheid was, is algemeen bekend. Op de dag van
zijn begrafenis heeft iedere spreker zijn of haar herinneringen aan Jan
uitgesproken.
Wat vond ik zelf bijzonder aan Jan?
Zolang ik Jan heb gekend was hij voor mij altijd de man met een hart voor de
natuur en vooral zijn interesse in en betrokkenheid met de verenigingen KNNV en
IVN heeft op mij een grote indruk gemaakt.
Jan was voor mij zowel een echte IVN’er als KNNV’er. Ik denk dat hij een van de
meest fervente voorstanders was voor de steeds verdergaande samenwerking
tussen IVN en KNNV. Bij Jan was dit gevoel zeer tastbaar. Je wist dat hij zich bij
beide verengingen thuis voelde en zich met hart en ziel wilde inzetten.
Zijn nauwe betrokkenheid bij beide verenigingen had als gevolg dat hij bijna altijd
de ledenvergaderingen en lezingen bezocht, of deze nu door IVN of KNNV waren
georganiseerd. Dit maakte hem niets uit. Jan was er, zo mogelijk, altijd bij.
(foto in de Heimanshof met echtgenote Els)
Momenteel merk je steeds meer dat de scheiding, mede door het samengaan bij het organiseren van lezingen en nieuwjaarsreceptie en het uitbrengen van de Ratelaar niet meer zo duidelijk aanwezig is.
Laten wij allen, IVN’er of KNNV ‘er, aan Jan een voorbeeld nemen. Betrokken bij de natuur, daar gaat het om!
Rob Meyer
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HERMAN DE VRIES tentoonstelling Stedelijk Museum Schiedam
Nog tot 18 januari 2015 te zien.
Wat een rust gaat er uit van de verzameling Ginko’s of
appelboomblaadjes, rozenstelen in het gelid of takjes op een rij!
Wat heerlijk kunnen honderden rozenknopjes ruiken! Het
zijn de objecten uit de natuur, de schoonheid, de herhaling
en de aandacht voor het onderwerp die mij aanspreken.
Cultuur is, volgens Herman, de menselijke realiteit en die is
altijd terug te voeren op de natuur. Zo ook zijn kunst. Hij biedt
ervaringen door natuurlijke objecten of processen tentoon te
stellen. Hij laat veranderingen en vergankelijkheid zien door half
vergane boomstammen, stronken en schedels te exposeren.
Aan de trap naar de eerste etage komt je al de geur van rozen
tegemoet: een zaal slechts gevuld met honderden rozenknopjes,
die als een kleed de vloer bedekken.
Op zolder staan keurig gerangschikt allerlei specerijen uit b.v.
Nepal en India. Rijen bakjes gevuld met de prachtigste vormen
en kleuren.
Herman de Vries (1931) volgde een opleiding aan de Rijkstuinbouwschool, werkte als landarbeider in Frankrijk en vanaf 1952
als plantkundige bij de Plantenziektekundige Dienst in Wageningen. In 1953 begon hij zich bezig te houden met het maken van kunst.
Zijn vroege werk bestaat onder andere uit collages van gevonden materiaal. Later in de jaren 50 begint hij te schilderen in witte, grijze
en zwarte tonen.
In 1970 verhuisde De Vries naar Beieren en vanaf deze tijd vormen de natuur en Oosterse denkwijzen belangrijke elementen in zijn
werk. Verandering en tijdelijke ordeningen zoals die heersen in de natuur komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in werken met gevallen
boombladeren of in een verslag van een onderzoek naar planten gevonden op een afgeperkt stuk weiland.
In 1997 kreeg de kunstenaar de opdracht voor de ontwikkeling van een Bomenmuseum in de Haagse wijk Wateringse Veld.
Het bomenmuseum werd in 2011 afgerond.
Overal in het museum kijkt De Vries je aan of hoor je hem spreken via de videoschermen in de verschillende zalen. Dat had van mij
niet gehoeven, het stoort een beetje.
Stedelijk Museum, Hoogstraat 112, Schiedam
http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl
Ga ook naar de andere tentoonstelling in de Ketelfactory, Hoofdstraat 44. Die heb ik gemist.
Open woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Monique van den Broek

DE WONDERE WERELD VAN…
Henny en een vijver in Twente
Het was al een paar jaar een wens van mij om een diepere vijver in
onze Twentse tuin te hebben. Iedere winter opnieuw vroren er kikkers
dood in de ondiepe vijverbakken, want in het oosten vriest het
meestal toch harder dan in het Haagje.
Dit voorjaar was het zo ver: Ingrid Piek, onze tuinexpert was zo lief om
in een weekend onze kant op te komen en met vereende krachten
hebben we eerst de oude bakken verwijderd, de grond verder
uitgegraven en een nieuwe folievijver aangelegd.
Om alles, wat in het water zwom en krioelde te redden heb ik al het
water door een net gezeefd. Eigenlijk heel leuk werk, want je komt
van alles tegen, behalve de kikkers en slakken ook allerlei insecten en
zes salamanders. Die hele levende have hebben we overgezet in een
ander vijvertje in de tuin.
Lees verder op pag. 5
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Vervolg pag. 4:
En toen kon het grote werk beginnen. Nou, dat ging in een rap tempo. ‘s Avonds lag daar een folievijver met alleen leidingwater.
De volgende ochtend toen Ingrid en ik gingen kijken of de vijver toch niet leeg gelopen was, zat er in het pure leidingwater alweer
een salamander, waarschijnlijk teruggelopen naar de plek waar hij vandaan kwam.
Later hebben we bij het tuincentrum water- en moerasplanten gekocht en geplant en uit een naburig ven emmers water met
watervlooien geschept. De salamanders waren in een mum van tijd terug in de grote vijver en hebben voor heel veel nageslacht
gezorgd en daar zijn we nu heel zuinig op.
Voorlopig geen waterplanten en water uit het ven en uit de winkel meer, want met de dodelijke schimmelziekte die momenteel
heerst bij salamanders, kun je niet voorzichtig genoeg zijn.
Onze vijver is een lust voor het oog geworden. Heel natuurlijk: alles groeit en bloeit. Ook is het ideaal voor allerlei vogels: ze
badderen en drinken en ook de eekhoorns vinden het een ideaal plekje om hun dorst te lessen.
Ingrid: nogmaals reuze bedankt voor alle hulp en advies.
Henny Meyer

Wilt u ook een ervaring delen?
We ontvangen uw bijdrage graag voor 1 februari.
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.

NATUURWERKDAG 2014 in ‘t Gouden Klavertje
Als cursisten van de IVN Natuurgidsencursus van IVN Den
Haag hebben wij, Annemarie de Bree, Joost Lommelaars en
Angelique Smits in overleg met van onze mentor en docent
van de cursus Ingrid Piek, gekozen voor een adoptieterrein in
onze buurt, namelijk de natuurtuin van het Segbroek College
aan de Goudsbloemlaan. Wij hebben tijdens onze opleiding
de ontwikkeling van deze tuin door alle seizoenen gevolgd.
Twee jaar na de aanleg is hier een schitterende natuurtuin
ontstaan We zijn er trots op. ’t Gouden Klavertje, de school/buurttuin van het Segbroek College, is volledig afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers. Dat het nog niet eenvoudig is
om deze te werven (en te houden) weet iedereen.
Aangenaam was de verrassing dan ook toen er op zaterdag 1
november - een schitterende dag met temperaturen rond de
20 graden - een flink aantal mensen verscheen dat een dag
lang belangeloos mee wilde helpen in deze b(l)oeiende
heemtuin. Het was nationale Natuurwerkdag, een dag die in
2001 in het leven geroepen is en die sindsdien elk jaar op de
eerste zaterdag van november plaatsvindt. Dit jaar kwamen
er op maar liefst ruim 400 locaties in het hele land mensen
samen om een stuk groen een opknapbeurt te geven. (info:
www.natuurwerkdag.nl/ )
De middag in ‘t Gouden Klavertje duurde van 12 tot 17 uur en
in die tijd hebben ruim twintig vrijwilligers bergen verzet. De
gedreven biologieleraar Joris Koot had een werklijst gemaakt
en zo kon eenieder een bezigheid kiezen die hem of haar
goed lag. Er is druk geschoffeld, tientallen nieuwe planten zijn
de bodem ingegaan, het insectenhotel is verbeterd, de
‘levende’ hut (een hut van gewortelde, groeiende
wilgentakken) was binnen afzienbare tijd een prachtige bank
van gebruikt hout rijker, de kronkelende paden zijn van verse
houtsnippers voorzien, de aspergebedden verhoogd en de
bloemenakker is gefreesd en ingezaaid met wintertarwe en rogge. Ook een aantal kinderen hielp mee. Een jongetje vond
het maar raar dat een bij uit een eitje komt, volgens hem
werden bijen in de lucht geboren…

‘Vele handen maken licht werk’ mag een afgezaagd gezegde
zijn, maar het is een waarheid als een koe. Het was enorm
bevredigend om aan het eind van de middag te zien wat er
allemaal met vereende krachten tot stand gekomen was.
Heerlijk! De tuin kan er weer even tegen, al moet hij
natuurlijk wel bijgehouden worden. Men is nog naarstig op
zoek naar versterking. Dit stukje groen in de stad is in principe
elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur voor bezoekers
toegankelijk om rond te kijken, te genieten of wat te werken
(heel graag!). Maar ook op andere momenten door de week
of in het weekend zijn ze dolblij met extra hulp, elk uurtje
wordt gewaardeerd.
Mailt u voor de mogelijkheden naar Joris Koot via
koo@segbroek.nl
Voor meer informatie over de tuin:
http://www.groendichterbij.nl/school%C3%A9nbuurttuintgou
denklavertje
Annemarie de Bree
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EEN MOTOR VAN ZAND

Zand, zee, stroming en wind, Nederlandser kan het niet. En echt Nederlands is het: dit project Zandmotor. De zakelijke omschrijving
vind je op de website: “ Tussen maart 2011 en oktober 2011 legden Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland het schiereiland in
de vorm van een haak aan. Sleephopperzuigers zogen het zand tien kilometer ver uit de kust op en brachten het vervolgens naar de
juiste plek. Het schiereiland stak bij aanleg één kilometer ver in zee. De werkzaamheden aan de Zandmotor zijn afgerond in
november 2011. Nu is de natuur aan de slag om de kust te versterken en een dynamisch natuur- en recreatiegebied te maken.”
Meer persoonlijke informatie en betrokkenheid kon je vinden bij de lezing op 6 november jl. door Chrit van Ewijk en Johan
Apeldoorn in het MSP in het Zuiderpark. Al jaren volgen zij als IVN natuurgids de duinvorming in onze regio, en dus ook de
Zandmotor ter hoogte van Ter Heijde. En dat betekent voor hen ook duiken in de geschiedenis van onze kust en de vorming ervan
door de eeuwen heen.
Onze kust
Chrit trakteert ons op woorden en beelden van ‘bogen’ en ‘lijnen’ als hij spreekt over het belang van onze kustboog, kustlijn en niet
te vergeten kustfundament. Op die drie elementen is het beleid voor de bescherming van onze kust gebaseerd, en dus ook voor de
Zandmotor.
Cap Blanc Nez aan de NoordFranse kust en De berg op Texel houden als het ware onze kustboog vast. Krijtrotsen in Frankrijk en een
keileembult onder zee in Nederland vormen een barrière voor het verder stromen van de zee landinwaarts. Zandbanken voor de
Belgische kust leveren het zand voor onze duinen via een voor kenners herkenbare kustrivier.
Al jaren is er veel kustafslag bij de Delflandse kust: dat maakt dat sinds 1991 wettelijk is vastgelegd waar de kustlijn minimaal moet
lopen. Er moet ook rekening worden gehouden met een zeespiegelstijging van 12 mm per jaar. Dat betekent dus regelmatig
zandsuppletie om die lijn te kunnen handhaven.
Misschien wat minder bekend is het bestaan en handhaven van een kustfundament. Dat ligt vóór de kust en loopt door tot 20 meter
onder NAP. In dat gebied mogen geen activiteiten en dus ook geen zandverplaatsing plaatsvinden. Dat is ook de reden dat de
sleephopperzuigers ver uit de kust het zand moesten halen voor de Zandmotor.
Johan voert ons mee in onze krijgsgeschiedenis en legt haarfijn uit hoe onze ‘prutbak’ aan de kust (10 m diep en 30 km landinwaarts)
ons tegen buitenlandse invallen heeft beschermd. Denk maar aan het rampjaar 1672 waarin we de Fransen konden tegenhouden.
Ook de Engelsen hebben we in drie zeeslagen feitelijk tegengehouden. Daarbij waren ook de zandbanken voor de kust een steun. En
ja: omdat we zo ons gebied beschermden, spreken we hier Nederlands en niet Frans of Engels, om maar iets te noemen!
Zandmotor: megasuppletie
Zand suppleren betekent hoe dan ook een verstoring van het milieu. Zo is het idee ontstaan om wat nu om de vijf jaar werd herhaald,
te proberen in 1 keer voor langere tijd te doen via een megasuppletie. Die suppletie komt van buiten het kustfundament met zand
dat precies de goede korrelgrootte heeft, want blijkt de korrel te zwaar dan blijft van het verstuivingsplan niets over. De naam motor
is gekozen omdat de suppletie in beweging is en de kust voedt door stukje bij beetje zand af te geven.
Voor de suppletie een feit was, is er door sleephopperzuigers over een periode van zo’n twaalf maanden zand aangevoerd dat door
bulldozers werd uitgesmeerd.
De verwachting is dat 60% van het zand zo tot duinaangroei zal leiden en de overige 40% in de diepzee verdwijnt. Het gaat om een
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gebied van 128 hectare, even groot als 256 voetbalvelden of de helft van het eiland Rottumeroog.
25 miljoen kuub zand die, zo is de gedachte voor 20 jaar voldoende moet zijn om te verstuiven en zo bij te dragen aan de
bescherming van de kust via de vorming van natuurlijke duinen. Daarnaast is de gedachte dat het de recreatiemogelijkheden voor de
bewoners van de Randstad vergroot en liggen er duidelijk ecologische doelstellingen. Om goed te weten wat er gebeurt, vindt er
regelmatige monitoring plaats. Het is een bijzondere plek voor onderzoek, nu ook te zien aan plaatselijke markeringen door de
Universiteit Wageningen.
Ontdekken
Het leukste is het natuurlijk om zelf op ontdekkingstocht te gaan en je te begeven op deze zandvlakte. Zo is er verondersteld dat zich
er zeehonden zouden gaan ophouden: tijdens de lezing wisten aanwezigen al te melden dat die daar gespot zijn. Er heeft zich
inmiddels ook een klein zoetwaterduinmeer gevormd, met vissen afkomstig van de achtergebleven eitjes aan vogelpoten.
Soms kun je een heuse zandstorm meemaken en dan is een dikke capuchon geen overbodige luxe is. Het beleven van de seizoenen
in al zijn heftigheid is onderdeel van dit bijzondere fenomeen. Vegetatie is er natuurlijk ook: Zeeraket is een bewoner van de zeereep,
een wat bossige plant met een hoogte van maximaal 60 centimeter. Hij heeft bleekgroene, vlezige bladeren en licht lila naar honing
ruikende bloemen. (foto onder)
Als je de zeeraket aantreft, weet je dat er organisch materiaal onder het zand bedolven ligt, want ook deze plant heeft natuurlijk zijn
voedsel nodig en duinzand is van nature stikstofarm. Dat organisch materiaal kan van alles zijn: aangespoelde stukken wrakhout en
losgeslagen wier. Onder het zand gaan die zaken ontbinden en daarbij komen die stikstofverbindingen vrij. In het vloedmerk komen
ook planten als zeepostelein en stekend loogkruid voor.
Los van onze eigen ontdekkingen, zijn er de nog meer wetenschappelijke waarnemingen. Daarvoor kun je terecht bij die van jonge
wetenschappers in een dit najaar uitgezonden televisieprogramma. (zie hieronder websites voor informatie). En wil je de motor zien
vanuit een geheel ander perspectief, kijk dan eens naar de foto’s die Andre Kuipers vanuit de ruimte heeft gemaakt. Hoe dan ook, we
zijn nog lang niet klaar met onze ontdekkingen! Wordt vervolgd dus.

www.dezandmotor.nl
http://dekennisvannu.tumblr.com
uitzending terug te kijken op : http://www.npo.nl/de-kennis-van-nu/02-11-2014/VPWON_1229351
https://www.flickr.com/photos/astro_andre/6661535367/sizes/l/in/photostream/
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tekst Marjo Hess
foto onder Loes Piek

IVN Den Haag Excursieprogramma 1e kwartaal 2015
DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
JANUARI
Zo 03 jan
Za 17 jan
Za 17 jan
Zo 18 jan

10:00
10:00
11.-15.00
10:30

Wo 21 jan

14.00

Zo 25 jan
Zo 25 jan
Zo 25 jan

10.30
14.00
14.00

FEBRUARI
Di 03 feb
Za 07 feb
Za 7 feb.
Zo 08 feb
Za 14 feb
Za 14 feb
Za 14 feb.

10.30
10.30
13.00
10.30
10.00
11.00
11.00

Wo 18 feb

14.00

Wo 25 feb
MAART
Zo 1 mrt
Zo 1 mrt
Zo 1 mrt

14.00

Za 7 mrt
Zo 8 mrt
Di 10 mrt
Za 14 mrt
Za 14 mrt

10.30
14.00
10.30
10.00
11.00

Wo 18 mrt
Za 21 mrt
Wo 25 mrt

14.00
11.00
14.00

10.00
10.30
14.00

Leidschendammerhout: Winterbos. Start Oostvlietweg naast nr 28.
Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.
Kijfhoek/Bierlap (Dunea): Sporen in het duin. Infobord P Kievitsduin, Meijendelseweg Wassenaar.
Oosterbeek/Clingendael: Doorstapwandeling. Hoek Wassenaarseweg/Thérèse Schwartzestraat, Den
Haag.
Buitengebied L'dam-Voorschoten. Winterse doorstapwandeling met hond. Hoek NoortheylaanVeursestraatweg, Leidschendam.
De Horsten: Winterwandeling. Ingang Papeweg Wassenaar, entree € 1.
Vlietland: Doorstapwandeling. Parkeerplaats op de Kniplaan (Stompwijk) bij de brug over de A4.
Haagse Bos: Gezien het jaargetijde staan we niet te veel stil. Bezuidenhoutseweg, Bruggetje naast Paleis
Huis Ten Bosch.
Sorghvliet: Winter in Sorghvliet. Ingang Scheveningseweg 24.
Sorghvliet: Winter in Sorghvliet. Ingang Scheveningseweg 24.
Westduinpark. Verschillende duinzones via het strand. De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot
Te Werve: Winter/voorjaars wandeling. Van Vredenburchweg 101-105.
Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.
Kijfhoek/Bierlap (Dunea): Korstmossen. Infobord P Kievitsduin, Meijendelseweg Wassenaar.
Meijendel (Dunea): Valentijn - vriend of vijand in het duin? Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal.
Wandeling over onverharde zand)paden.
Park Rozenrust: Op de grens van winter en lente, kinderen speciaal welkom. Veursestraatweg 102 A,
Leidschendam.
Waalsdorpervlakte: Duinen. Oude Waalsdorperweg: Parkeerplaats achter TNO.
Leidschendammerhout: Zoek de Lente. Oostvlietweg naast nr 28.
De Horsten: Bijna lente! Ingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1.
Heemtuin 't Gouden Klavertje plus stukje Haagse Beek in Segbroekpark: Natuur in de stad. Segbroeklaan
hoek Goudenregenstraat, ingang Segbroekpark.
Sorghvliet: Het voorjaar tegemoet. Scheveningseweg 24.
Vlietland: Vogels. Parkeerplaats op de Kniplaan (Stompwijk) bij de brug over de A4.
Sorghvliet: Lente? Ingang Scheveningseweg.
Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.
Meijendel (Dunea): Lentekriebels. Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal. Wandeling over onverharde
(zand)paden.
Clingendael: Sneeuwklokjes en ander voorjaar. Hoofdingang Wassenaarseweg, Den Haag.
Kijfhoek/Bierlap (Dunea): Natuurontwikkeling. Infobord P Kievitsduin, Meijendelseweg Wassenaar.
Duivenvoorde: Lente, kinderen speciaal welkom. Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten.

Uitnodiging: Lezing 19 februari
Rinny E. Kooi vertelt over bomen. Zij is een Leidse biologe met bijzondere kennis van bomen. Ze schreef o.a. het boek Bomen in de buurt. Vanaf 1990 tot haar pensioen in 2013
had zij een dubbelfunctie als onderzoekster en universitair docent aan de Universiteit Leiden.
Rinny is een zeer goede tekenares en verlucht haar lezingen met een groot aantal unieke
tekeningen van bloemen, vruchten, takjes en bladeren.
19 februari om 20.00 uur in het MSP Zuiderpark, Anna Polakweg 7. Den Haag.
Ingang Vreeswijkstraat naast snackbar ‘ Het Hapje’, Anna Polakweg 1. Direct 1e hek rechts.
Aan de rechterkant is de stadsboerderij. Aan de linkerkant vindt u het MSP.
Bereikbaar met bus 25 en 26, halte Vreeswijkstraat. RR 4 en 6, halte Monnickendamplein,
10 minuten lopen. Beperkte parkeergelegenheid op het terrein.
Bestuur KNNV
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Geen lid? Ga eens mee om kennis te maken.
N.B.
-Meerijden in auto? Afrekenen met chauffeur aan eind 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

EXCURSIES DECEMBER
ZATERDAG 13 DECEMBER – is verzet naar ZATERDAG 20 DECEMBER
Dagexcursie Oostvoorne, Landgoed Mildenburg
Een mooie beschutte wandeling in een winters bos- en duingebied. De lengte hangt af van de weersomstandigheden. We lopen door
lange eikenlanen, door een beukenbos, over duinen en een stinsenplantentuin. Het landgoed Mildenburg is in de loop van de 18e
eeuw aangelegd en uitgebreid.
Horeca (halverwege) aanwezig.
Verzamelen:
09.00u parkeerterrein bij eindpunt Randstadrail 4, De Uithof (Lozerlaan/Meppelweg).
Organisatie:
Ineke Gilbert en Ineke Zwarekant.
Aanmelden voor plaats in een auto, bij Ineke G. 06-44069099 of inekegilbert@ziggo.nl
DINSDAG 30 DECEMBER
Traditionele Pannenkoekenexcursie
Bij ons 100-jarig jubileum in 2001, is er een speciale uitgave gemaakt met een excursie door het Haagse Bos. Wij zijn benieuwd of er
veel veranderd is.
Wie niet mee wil/kan lopen met de excursie is welkom om mee te eten om 12.30u in het Poffertjes- Pannenkoekenpaviljoen op het
Malieveld.
Verzamelen:
11.00u in hal van Station Den Haag Centraal, bij infopunt.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen, 06-36504293 of 070-3867630 of evanmaanen@zonnet.nl

PROGRAMMA KNNV januari t/m maart 2015
EXCURSIES
ZATERDAG 17 JANUARI
Dagexcursie Ridderoordse Bossen en Landgoed Eyckenstein.
Een winterse doorstapwandeling! Door enige bebouwing, bos, heideveldjes,
langs meertjes: landschappelijk heel mooi.
De route is 11,5 km; afhaken (bus) kan na 5,5 km en na 9,5 km.
Horeca na 5,5 km.
Verzamelen:
08.50u station Den Haag CS bij infopunt. Met de trein naar
Bilthoven.
Organisatie:
Dick en Jola Gerbrands, 070-3201485.
ZATERDAG 31 JANUARI
Dagexcursie landgoed Groenendaal, Heemstede.
Landgoed Groenendaal is een bijzonder binnenduinlandgoed dat ecologisch
wordt beheerd.
We nemen de trein naar Heemstede en dan nog een eindje met de bus. Horeca onderweg. Lengte ca. 7 km.
Verzamelen:
09.00u station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen, 070-3867630 of evanmaanen@zonnet.nl
ZATERDAG 14 FEBRUARI
Excursie halve dag Bieslandse bos, Delft.
Afwisselend polder-, bos- en waterlandschap. Horeca onderweg.
Verzamelen:
10.00u station Delft, halte tramlijn 1. Ook een stukje met de bus.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Okje van Drimmelen, 070-3238629.
DONDERDAG 19 FEBRUARI
Ochtendexcursie Westduinen.
Zelfs in februari is er het een en ander te ontdekken in de duinen. Duur ca. 3 uur. Neem brood en drinken mee, naast eventueel
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.
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ZATERDAG 28 FEBRUARI
Dagexcursie Brederoderoute en Duin en Kruidberg.
Gevarieerde wandeling door o.a. het Burgemeester Rijkenspark van Santpoort-zuid en het mooie duingebied Duin en Kruidberg.
Ongeveer 9 km. Horeca onderweg en (evt.) aan het eind.
Verzamelen:
08.55u station Den Haag CS bij infopunt. Trein naar Santpoort-Zuid.
Organisatie:
Els Kempen, 070-4274818 en Jola Gerbrands, 070-3201485.
ZATERDAG 14 MAART
Ochtendexcursie Mossen in de Horsten.
De Horsten zijn rijk aan mossen. Onze gast-excursieleider is coördinator van de Mossenwerkgroep van de KNNV, afdeling Leiden. De
excursie duurt ca. 2 uur. Tip: breng uw loep mee!
Verzamelen:
10.00u parkeerplaats bij de Papeweg-ingang van de Horsten in Wassenaar.
Organisatie:
Jeannette Teunissen.
DONDERDAG 19 MAART
Ochtendexcursie Van Voorburg langs de Vliet naar Leidschendam.
We lopen van station Voorburg door Hofwijck naar de Vliet tot de sluisjes van Leidschendam.
Daar kunnen we koffie drinken. We kunnen dan nog een stuk verder langs de Salamander (houtzaagmolen). Misschien zien we al
stinzeplanten, speenkruid enz. Ca. 5 km. We gaan met de bus terug.
Verzamelen:
10.00u bij station Voorburg. Bus 45, 46, 23 en de stoptrein.
Organisatie:
Els van Maanen, 070-3867630 of 06-36504293 of evanmaanen@zonnet.nl
ZATERDAG 28 MAART
Dagexcursie in de bossen bij Oosterhout NB.
De Vrachelse heide bestaat overwegend uit naaldbos met hier en daar resten heide- en stuifzandgebied. Het oostelijk deel heeft zijn
oorspronkelijk reliëf goed bewaard. Daar is ook meer gemengd bos te vinden en is eikenstruweel aanwezig. Dit is vroeger door
boeren aangeplant om het stuifzand te beteugelen en ten behoeve van geriefhout. Dit bevindt zich op de hoogste stuifzandruggen.
De route is 8 – 10 km, horeca halverwege.
Verzamelen:
09.00u parkeerterrein De Uithof, bij eindpunt lijn 4.
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert.
Opgeven voor plaats in auto: Ineke Gilbert, 06-44069099 of inekegilbert@ziggo.nl

Vooraankondiging Plantenweekend 2015
Ook in 2015 organiseren leden van de plantenwerkgroep weer een weekend.
We gaan naar mooie gebieden in Drenthe en logeren in de omgeving van het
Drents-Friese Wold.
Dus zet alvast in uw agenda: 29 – 30 en 31 mei.
Alle gegevens over logies en natuurgebieden die we bezoeken komen in de
Ratelaar van maart en dan kunt u zich ook opgeven.
We zijn nog op zoek naar een onderkomen. Daarna kunnen we pas precies
vertellen wat onze bestemming wordt.
Vriendelijke groet, Ineke G. en Ineke Z.

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
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Jan en de KNNV
Jan van der Slikke: actief in de KNNV en het IVN, tot het einde. Hij had de
brede kennis van de generalist en de diepe kennis van de specialist. Zo’n
man is van onschatbare waarde voor een vereniging als de onze.
Zijn inzet voor de KNNV was veelzijdig, zowel in werkgroepen als in het
bestuur.
Hij was een regelmatig deelnemer aan de excursies van de
paddenstoelenwerkgroep. Je kon merken dat hij dit al veel langer deed
dan de meeste andere leden. Jan behoorde tot de generatie van Reitze
ten Cate, Netty Kuling en de familie van Haren. Hij kon putten uit de in
die tijd vergaarde kennis. Die ervaring heeft hij ook gebruikt voor het
geven van een paddenstoelencursus. Een grondige cursus, daar kon je op
rekenen bij Jan.
Foto: Els van Maanen
Graag nam hij deel aan de activiteiten van de bomenwerkgroep.
Die werkgroep ontstond na een bomencursus van Lex van der Steur. Zijn
kennis over bomen oversteeg duidelijk die van de andere cursisten zodat
zijn bijdrage hieraan zeer waardevol was.
Ook bij de plantenwerkgroep was hij ’s winters een graag geziene gast. Zijn kritische vragen en opmerkingen werden zeer
gewaardeerd.
Jan was een trouw en kritisch bezoeker van de jaarvergaderingen. Daar zal hij ook gemist worden.
Van 2003 tot 2006 was hij voor de tweede keer voorzitter. Het was bewonderenswaardig dat hij op zijn leeftijd bereid was de
vereniging uit de impasse te halen die ontstond nadat Kees Fokkens afscheid had genomen als voorzitter. We zijn hem hiervoor heel
dankbaar. Ook hier ging Jan grondig te werk: voor ieder agendapunt (en dat waren er veel) een eigen map.
Jan bleef leren en zijn kennis uitdragen. Daarmee heeft hij velen van ons blijvend geïnspireerd.
Bestuur KNNV

Onze oude zeebenen
Wie ‘Trouw’ leest, kent iets van de manier waarop Jelle Reumer schrijft. In de zaterdags
verschijnende column ‘ Jelle’s weekdier’ laat hij verrassende eigenschappen van een
dier zien dat hem op de een of andere manier fascineert. Dat kan een levend dier zijn
zoals de garnaal maar ook de al niet meer levende dodo.
De laatste tekent zijn belangstelling voor de ontwikkeling van ons dierenrijk; hij is niet
voor niets directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.
Ook zijn boek “ De vis die aan land kroop” toont ons historie. Hij beschrijft de evolutie
van gewervelde dieren en neemt je als gids graag mee op zijn reis langs fossielen en de
oorsprong van onszelf en doet je versteld staan over hoe wij de mens geworden zijn van
vandaag.
In de subtitel gebruikt hij de beeldspraak van vogels, logisch gezien de verdere inhoud
maar we blijken zeker ook het nodige van vissen te hebben, zoals het volgende citaat
verwoordt:” En u, die dit nu zit te lezen, u weet nu intussen dat u als zoogdier in feite
een doorgeëvolueerde kwastvinnige vis bent, u haalt adem met wat ooit een
zwemblaas was, u slaat de bladzijden van dit boek om met een voormalige borstvin en
u loopt op uw beide buikvinnen”.
En niet alleen het lezen met voormalige borstvinnen vond ik intrigerend: we blijken nu
te horen met behulp van het kaakgewricht van ooit een hagedis. En de gehoorgang
waarin ons trommelvlies is opgehangen, blijkt een overblijfsel van de voorste
kieuwopening van zeer oude kaakloze vissen. En dat allemaal omdat vissen ooit veel hebben overwonnen door aan land te gaan…
Jelle Reumer, “ De vis die aan land kroop”, De evolutie van gewervelde dieren in vogelvlucht.
2013, Historische uitgeverij, ISBN 978-90-6554-039-3
Marjo Hess
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PADDENSTOELENCURSUS EEN SUCCES.
Een klaterend applaus van de 20 cursisten voor Machiel Noordeloos. Een mycoloog die nationaal en internationaal zijn
(paddenstoelen)sporen verdiend heeft en nu met pensioen is, heeft zijn lezing over "Paddenstoelen in de duinen" afgerond. Ruim
twee uur lang hield hij zijn toehoorders geboeid met een verhaal en prachtige beelden over/van de zwammen in zeereep, grijze
duinen, vochtige duinvalleien, schrale graslanden en duinbossen. Meer dan 100 soorten werden getoond en toegelicht, zoals:
duinfranjehoed, duinfopzwam, geurende wasplaat, kruipwilgrussula en (echt waar) keutelkaalkopje.
Deze lezing was een onderdeel van de paddenstoelcursus voor Haagse KNNV en IVN. Voor beginners drie lessen met excursies, voor
gevorderden vijf lessen met excursies. De cursussen waren al snel volgeboekt, dus moesten we mensen helaas teleurstellen.
De cursus begon met Kees Pinster, over de basisbeginselen van de mycologie: de bouw, het determineren zonder microscoop en de
ecologie. Daarna Peter Peperkamp, die uitlegde hoe je met een binoculair en microscoop de paddenstoelen kan bestuderen.
Vervolgens gaf Lenie Bakker een lezing over de ecologie van paddenstoelen. Lenie sloot ook de cursus af met een les over
slijmzwammen, een bijzondere groep zwammen, die een aparte plaats in de mycologie hebben. De cursisten hadden natuurlijk
regelmatig vragen als "Wat was er eerst, plant of paddenstoel"? Het antwoord: ze kwamen samen uit de zee op het land, want ze
hadden elkaar nodig om te leven. Of "Wat is de levensduur van een spore"en "Wat is de functie van speciale cellen als cystiden"en
daarop had zelfs Machiel geen antwoord.
Na elke les was er een excursie om de lesinhoud in de praktijk toe te
lichten. De Horsten, Backershagen, Hertenkamp en Kijfhoek waren
gebieden die bezocht werden. Langzaamaan zag je dat deelnemers in
het veld steeds meer paddenstoelen gingen herkennen.
De cursus werd georganiseerd door Ruud Wielinga, Lenie Bakker,
Peter Peperkamp en Kees Pinster. Zij hopen dat met deze cursus
meer leden van IVN en KNNV deze "verslaving" oppakken, hun kennis
vergroten en delen met anderen. En lukt dat niet goed in je eentje,
dan kan je altijd aansluiten bij de Paddenstoelen WerkgroepWassenaarse Parken van de KNNV. Daar maak je kennis met meer
ervaren amateur-mycologen, bezoek je mooie terreinen en kan je
genieten van de prachtige wereld van de mycoflora.
De deelnemers kregen allen iets extra’s mee: de beginners het
"Basisboek Paddenstoelen"en de gevorderden de nieuwe “Veldgids
paddenstoelen". Deze cadeautjes waren mogelijk dankzij een
financiële bijdrage van het ministerie LNV, die de cursus subsidieerde.
Kees Pinster (tekst en foto's, zie ook de zalmzwam op de voorpagina)

OVER DE OOSTVAARDERSPLASSEN

Op 18 oktober vertrok een gezelschap van 12 mensen richting de Oostvaardersplassen. Droog weer en niet teveel wind. Ideaal dus
om een dag in Nederlands "Nieuwe Wildernis" door te brengen. Jaap Zoet maakte gebruik van zijn connecties met boswachter Leo.
De laatste nam ons mee op safari. In twee terreinwagens reden we door het normaal niet toegankelijke gebied. De boswachter
raakte niet uitgepraat over dit prachtige land. Vervolg op pag. 13
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Het beheer, de aanwezige dieren, waterstand, kale bomen en nog veel meer passeerde de revue. Stof genoeg voor soms pittige
discussies over "Wat doen we wel en wat doen we niet”.
We hebben vooral veel edelherten gezien. Het burlen van de mannetjes,
sommigen met prachtige geweien, was goed te horen. Aan vogels vielen
vooral de talrijk aanwezige grote zilverreigers op, maar met de telescoop
was ook een nog jonge slechtvalk heel mooi te zien. Wat planten betreft
heeft het gebied vooralsnog niet zo veel te bieden.
Het was een unieke gelegenheid om het gebied dat we hebben kunnen
zien in de prachtige documentaire "De Nieuwe Wildernis" nu eens met
eigen ogen te kunnen aanschouwen en beleven!
Op de terugweg naar de schuur van Staatsbosbeheer deed zowaar een
vos ons nog uitgeleide. Zijn oogjes stonden wel vriendelijk maar dat
gemene trekje om zijn bek ……. toch maar voldoende afstand bewaren!
Met veel dank aan Jaap Zoet voor deze leerzame en boeiende excursie.
Hilde Küpfer en Jan Cevat (foto's J. C.)

Jan van der Slikke en de Heimanshof
Jan van der Slikke en de Heimanshof…… nee, voor mij wás Jan de Heimanshof: met zijn leerzame bloeiberichten, de handgeschreven
gele naambordjes, de telefoontjes voor surveillance op de zondagmiddagen, en – niet te vergeten- de vasthoudendheid waarmee
Jan de gemeente achter de broek zat als er weer eens in zijn ogen verkeerde plannen werden gesmeed. Zo leerde ik Jan kennen:
voortdurend op de bres voor zíjn Heimanshof.
En toen Jan in 2010 door de afdeling “in het zonnetje” werd gezet herinnerde hij onze voorzitter er zo dus ook aan dat er ooit sprake
was geweest van een plan om een freesmachine aan te schaffen om wat duurzamer bordjes te kunnen maken. Die freesmachine is
er niet gekomen, maar wel een project “naambordjes Heimanshof”.
En toen had ik het plezier om Jan pas écht te leren kennen, niet
alleen als een man met heel veel kennis, maar ook met gevoel voor
vormgeving, en een enorme inzet. Hij maakte een lijst van zo’n
duizend planten en bomen waarvan de namen op de bordjes
moesten komen. Niet alleen de Nederlandse en Latijnse namen,
maar ook nog de namen zoals die rond 1930 bekend waren volgens
de systematiek zoals die bij de aanleg van de Heimanshof van
toepassing was. Een monnikenwerk, maar weer helemaal Jan:
precies en met geduld, tot de laatste spelfout uit de lijst was gehaald.
En het resultaat mag er zijn: misschien wel de mooiste naambordjes
die je in een heemtuin kunt tegenkomen.
Nu Jan er niet meer is, vinden we gelukkig in de Heimanshof nog
steeds een speciaal plekje dat de verbinding van Jan met de tuin
mooi gestalte geeft: vorig jaar plantte wethouder Baldewsingh na
de onthulling van de eerste bordjes ook de “Jan van de Slikke boom”,
om Jan hulde te brengen voor zijn jarenlange betrokkenheid bij dit
bijzondere stukje Zuiderpark.
De gele bordjes zijn er niet meer maar ik zal één zo’n
handgeschreven bordje zorgvuldig bewaren als een tastbare,
heel persoonlijke herinnering aan
iemand die jarenlang met uitzonderlijke kennis en inzet, én met zorg
en liefde, bij de Heimanshof betrokken was.
Max Leerentveld
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Foto: Jan met wethouder Baldewsingh
Bij de onthulling van Jans boom in de Heimanshof

DONDERDAGMIDDAG BOMENWERKGROEP
Klokslag twee gingen we op pad. Als eerste kwamen we bij 'n hulst (Ilex
aquifolium, onze enige loofboom die zijn blad behoudt (zie foto rechts).
Een van de leden had zowel de mannelijke als vrouwelijke bloeiwijze
eens goed bekeken (aparte bomen). Vier kroonblaadjes met een dikke
stamper het vrouwelijke en vier kroonblaadjes met vier meeldraden van
het mannelijke bloempje (door het rare klimaat een tweede bloei). Thuis
zag ik op mijn eerdere foto's zowel een dikke stamper als meeldraden
zitten. Vreemd. Ik vond wel snel antwoord, namelijk dat sommige
vrouwelijke bloemen behalve de stamper ook meeldraden hebben,
echter deze meeldraden zijn steriel. Alweer wat geleerd. Maar je zou er
haast van in de war raken. Verder kwam ik aan de weet dat behalve deze
inheemse hulst (met diverse cultivars) er wereldwijd 400 soorten
voorkomen.

Daarna was de tulpenboom (Liriodendron tulipifera) aan de
beurt, met prachtig gekleurd blad en ook de vorm van het
blad is heel bijzonder. In juni bloeit de boom met tulp-achtige
bloemen en vooral als het zonlicht erdoor heen valt is het
bijzonder mooi om te zien. De vrucht heeft een eigenaardige
vorm die haast op een door eekhoorntjes afgekloven
dennenappel lijkt (zie foto's links, beiden van red.).

Er stonden meer dan genoeg bomen om ons aan te vergapen zoals de amberboom
(Liquidambar styraciflua) en de zeer fraaie en fotogenieke gewimperde of Chinese linde
(Tilia henryana). (zie foto rechts).

We zagen bijzondere
en uitheemse eiken
waaronder de Quercus ithaburensis, geen Nederlandse naam. Deze
heeft genaald blad en de eikels zijn nauwelijks zichtbaar in de dop
(zie foto's links).
Maar ook 'n eik die sliertjes van
bladeren heeft, Quercus robur
'Pectinata' (zie foto rechts). Pas
als je naar de knoppen kijkt zie
je dat het 'n eik is en ook aan de
(miezerige) vruchten daar kon je
de eik nog in herkennen.

Als laatste kwamen we 'n boomtoetje tegen, een els met een onbekende bladvorm.
Via internet opgezocht: het is vermoedelijk de Alnus glutinosa 'Laciniata'
(zie foto links, van internet).
Bij een heerlijke kop koffie/ thee en appeltaart sloten we deze laatste excursie van dit
jaar af.
Wil je echter eens met dit enthousiaste groepje meelopen, dan ben je bij deze
uitgenodigd. Wie weet blijf je vanzelf plakken, want bomen, heesters (en af en toe 'n
struikje) zijn erg boeiend.
Je kunt er gemakkelijk aan verslingerd raken.
Marieke Bos
(eigen foto's, aangevuld met foto's van red. of internet).
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DODE IJSVOGEL, DAAR DENK JE OVER NA!
Op 17 september jl. was ik op weg naar de randstadrail, halte Azaleastraat, en zag langs de
stoeprand in de Klimopstraat iets blauws liggen. Dat bleek een dode ijsvogel (Althedo atthis)
te zijn. In haar doodskleed nog zó prachtig, ontroerend bijna.
Maar hoe komt nou een ijsvogel in die steenrijke maar waterarme bloemenbuurt? De weg
kwijt geraakt en aangereden? Bij nader inzien bleek zij (want ik denk aan een vrouwtje
vanwege die rode ondersnavelbasis) een buikwond te hebben en er puilden wat ingewanden
uit. Door een roofvogel gegrepen? Wat te beginnen?
Eerst maar even een foto van gemaakt (zie hiernaast).
Als lid van een tekenclub weet ik
dat we dol zijn op "dooie vogels",
om als stilleven weer te geven. Dus
meenemen dat lijkje, maar geen
plastic zakje of doosje bij de hand.
Verderop in de straat was een
mevrouw haar fiets aan het
poetsen, zij hielp me aan een
plastic zakje en thuis - hupsakee in
de vriezer.
Na een week ging ik vol trots met
mijn ijskoude ijsvogel naar de tekenclub waar ik een poging waagde om
haar nieuw leven in te blazen met een gouache (zie hiernaast).
Maar het beestje liet me nog niet los, ik wilde ineens alles weten over
ijsvogels. En dan is Google een onmetelijke bron van wijsheid. Zo leerde ik bij SOVON dat het in Nederland heel goed gaat met de
ijsvogel (men spreekt van een krachtig herstel), dit in tegenstelling tot Engeland waar de populatie terugloopt. En bij de Haagse
Vogelbescherming waren er in de afgelopen maanden ijsvogels waargenomen in Rijswijk, Benoordenhout, Meijendel, Leidschendam,
bij de Scheveningse Waterpartij en de Kleine Plas.
Grappig was, dat ik eerder in het jaar een leuk boekje van iemand kreeg, geschreven door Willem Hendrik Gispen, "Het geluk van de
ijsvogel" (bij PHAROS). Deze meneer Gispen, van huis uit neurowetenschapper, is rector magnificus emeritus van de Universiteit
Utrecht. Het boekje gaat echter niet over de hersenen van de ijsvogel, maar over de lotgevallen van ijsvogels in de wereld van mythe
en overlevering, van de vroege oudheid tot de dag van vandaag. Zo wordt in de Griekse mythologie het verhaal verteld van Alkyone,
de dochter van Aeolus, de god van de wind. Ze had de toorn van Zeus opgewekt en die veranderde haar in …. een ijsvogel.
Ook Jeroen Bosch verwerkte rond 1500 een ijsvogel
in misschien wel zijn beroemdste werk, het drieluik
"De tuin der lusten" (het hangt helaas in het Prado,
Madrid).
Als je het wilt zoeken? Linkerkant van het
middenpaneel. (zie hiernaast, detail).
Werkelijk opvallend correct en naturalistisch
weergegeven voor die tijd (1503!!), evenals de vogels
ernaast, de hop, groene specht, roodborst, puttertje
en een paartje eenden. Afgezien van schilders, heeft
de ijsvogel ook schrijvers en dichters geïnspireerd, o.a.
Rutger Kopland, Bernlef, Hans Faverey en anderen.
Afijn, in het boekje staan nog vele andere interessante
ijsvogelzaken, ik kan het echt iedereen aanbevelen, als
verjaardagscadeautje of zo.
En zo zie je maar, wat een dood vogeltje allemaal kan
teweegbrengen!
Fien Aleman.
(afbeelding Jeroen Bosch: internet)
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg
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