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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 november 2014 mailen naar de redactie van IVN of KNNV, als
bijlage in Word. Foto’s als aparte bijlage versturen.
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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.
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Van de Voorzitter
Als je het zakelijk en privé prettig druk hebt, dan schiet een excursie er gauw bij in. Eigenlijk komt het er helemaal niet van. Tot die
zaterdagmiddag in juli. De insectenexcursie wilde ik niet missen. Om kennis te maken met de gids Alexander Deelman, natuurlijk.
Maar ook om in de boeiende wereld van kriebelbeestjes te treden. O ja, mijn kleinzoon van zes kwam logeren. Hij kan van alles wat
beweegt niet afblijven en wilde graag mee. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Zo reageert ook Alexander gelukkig.
Als het zicht wat lager bij de grond is, dan kijk je toch anders, zo blijkt. Staan wij stil bij allerlei soorten vliegen, libellen, vlinders,
torren en wantsen. Die zich keurig voor ons uitstallen op schermbloemen, andere bloeiende kruiden, bomen en struiken. Kleinkind
stort zich letterlijk op ander bewegend materiaal. Regenwormen en padden werden van de grond geplukt, soms tussen de benen
van de andere deelnemers van de excursie. Werken met een insectenvanger is niet alleen voor volwassenen een nuttig hulpmiddel.
Ook kleinkind blijkt daar veel plezier aan te beleven. Speuren, zuigen en kijken wat je precies hebt gevangen.
Ik had niet verwacht de twee uren vol te maken. De eigenaar van het apparaat moest ruim over de helft van de
route erom vragen, anders was hij hem de hele excursie kwijt geweest. De interactie tussen groot en klein
maakte de excursie zeer plezierig en in balans, zonder dat de een de overhand had op de ander.
In de auto weer op weg naar huis vraagt mijn kleinzoon vanaf de achterbank of Alexander nog eens een excursie
geeft. Niet zo snel, antwoord ik. We kunnen misschien een andere doen, over paddenstoelen bijvoorbeeld?
Leuk, wanneer?
John van Wensveen

UITNODIGING workshop DUURZAAMHEID voor IVN-ers (en KNNV-ers)
zaterdag 27 september 2014 van 10 - 16 uur in MSP Zuiderpark
In naam en logo heeft IVN sinds enkele jaren “duurzaamheid” toegevoegd. Wat houdt dat in en wat willen we er mee als
natuurgidsen?
De syllabus voor de landelijke Natuurgidsenopleiding is aangepast: hoofdstuk 6 heeft nu als inhoud Duurzaamheid gekregen en de
overige hoofdstukken hebben aansluiting met dat begrip gekregen. Max Leerentveld, Ineke Smits en ondergetekende hebben daar
bijdragen voor geleverd.
We bieden de workshop op 27 september aan als “education permanente”, om het nieuwe begrip bij jullie te introduceren en om
gezamenlijk te kijken hoe we er handen en voeten aan kunnen geven (bijvoorbeeld bij excursies of andere natuuractiviteiten) in de
afdeling.
De ochtend bestaat uit een korte introductie van duurzaamheid en daarna gaan we via de begrippen Hoofd, Hart en Handen kijken
wat we ermee kunnen doen. Na de (duurzame) lunch kunnen jullie aan de slag met het voorbereiden en uitvoeren van een excursie
die zich mede richt op duurzaamheid.
We sluiten de dag af met een terugblik op de resultaten en bespreken of en hoe we verder willen gaan met duurzaamheid.
Deelname aan de workshop inclusief lunch is gratis voor IVN’ers en KNNV’ers.
U kunt zich voor de workshop opgeven bij ondergetekende.
Voorzitter,
Henk Wardenaar
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HEIMANSHOFWEEKEND op 21 en 22 juni
Eli Heimans, de bekende natuurvorser en –beschermer
overleed op 14 juli 1914. Dus precies 100 jaar geleden.
Dit feit hebben wij herdacht met tal van activiteiten
rondom de Heimanshof in het Zuiderpark.
Op woensdag 18 juni gaf Marga Coesèl van de Heimans en
Thijssestichting een lezing over het leven en werken van Eli
Heimans. Hierdoor kreeg je een goede indruk van hetgeen
Heimans voor ons heeft betekend. Hij was samen met Thijsse
constant op onderzoek uit om met zijn opgedane kennis
kinderen en volwassenen van alles bij te brengen wat de
natuur ons te bieden heeft.

In en rondom de standjes in de Heimanshof kon je tal van
leuke dingen doen, zoals het ontdekken van frisse kruiden,
het speuren in de slootjes naar waterbeestjes, de raadsels
van het energiepad ontrafelen en muntthee maken en
proeven.
Met de Natuurverkenners kon je een spannende speurtocht
maken langs bomen en struiken en als je vier activiteiten had
gedaan, dan kon je bij de imker een bijenwaskaars rollen. Als
je wilde kon je nog even je licht opsteken in de Eetbare Tuin
van Rachelle Erhart.
Op zondag gaf Max Leerentveld twee rondleidingen door de
Heimanshof en tevens was er op die dag het hoogtepunt van
het weekend: de onthulling van het herdenkingsbord ter ere
van Eli Heimans door wethouder Baldewsingh, bijgestaan
door IVN voorzitter Henk Wardenaar.

Het eigenlijke Heimanshofweekend hebben wij als IVN samen
met de HNV (Haagse Natuur Verkenners) georganiseerd.
Er was een geweldig programma samengesteld voor groot en
klein, waarbij een aantal vrijwilligers van IVN, KNNV en
natuurlijk van Milieueducatie van de Gemeente Den Haag- de
organisatie achter de HNV- zich hebben ingezet om de
activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Foto rechts: Wethouder Baldewsingh bij de onthulling van
het herdenkingsbord.

Het weer was uitstekend, lekker zonnig en de bezoekers,
zowel jong als oud, hebben zich – naar wat wij hoorden –
prima geamuseerd. We kunnen onmogelijk iedereen die aan
het weekend heeft meegewerkt, bedanken, maar toch wil ik
er een paar noemen, zonder wiens hulp dit weekend niet
gerealiseerd kon worden.
Ans Ulijn, Erik van Veen, Max Leerentveld en Marjanne
Dominicus: jullie worden extra bedankt!

Tekst en foto’s Rob Meyer
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DE WONDERE WERELD VAN…
Ingrid en kikkers en kinderen
Alledaags en toch bijzonder: wie kent dat niet in een ervaring met natuur?
De nieuwe rubriek : “ De wondere wereld van” wordt hopelijk een ontmoeting
van mooie verhalen.
Als IVN redacteur begin ik, wie volgt?
Al bijna 20 jaar ben ik in schoolverband bezig met kinderen, tuinieren en de natuur: Iedere lesperiode van 12-14 weken een nieuwe
groep. De ene keer zijn het jonge kinderen van 6-9 jr., de andere keer in de leeftijd van 9-12 jr.
Welke groep ook, de eerste kennismaking met de natuur verloopt eigenlijk altijd volgens een vast patroon. Gillen bij alles wat
beweegt in de tuin, slakken zijn hun leven niet zeker, leuk, kraakt lekker als je er op gaat staan, tot “juf hoe kan dat, eerst zitten er
bloemen aan die boom, waar zijn die nu gebleven. Hé nu hangen er appeltjes. Kun je die eten?”
Wat ook altijd weer terugkomt: groenten die met wortel en al worden uitgetrokken als gedacht onkruid. Er zijn ontelbare bietjes,
uitjes, aardappelplantjes e.d. achter de spreekwoordelijke Rhododendrons verdwenen voor het doordringt dat het bij tuinieren juist
om deze plantjes gaat.
Niet getreurd: ik vind de oogst van de tuintjes bijzaak. Leuk voor thuis, “ kijk eens wat we geoogst hebben”, maar het belangrijkste
vind ik toch om ze te laten zien wat er allemaal buiten gebeurt. Als je kinderen niet al op heel jonge leeftijd laat kennismaken met
“buiten”, dan mis je een kans. Want na het beginritueel krijg je langzamerhand andere kinderen te zien.
Zoals de jongen van groep 4 die naar me toe komt rennen: “Juf kom gauw, hij maakt de bloemen kapot”. Wat denk je dan: misschien
iemand in de kraag grijpen? Maar… het ging hier niet om een kwajongen, maar om hommels, op bezoek bij de bloemen…
De kikkers zijn voor mij het beste voorbeeld: druk, springerig,
onberekenbaar welke kant op. De eerste keer dus: gillen, gillen als tijdens
het tuinieren weer eens een kikker tevoorschijn komt. Na een aantal
lessen echter willen ze, heel voorzichtig, toch wel eens voelen aan zo’n
kikker: brr, nat en koud.
Tijdens één van de laatste lessen wil één van de meisjes wel proberen
een kikker van mij aan te pakken. Stoer, geen van de jongens is nog zo ver.
Omdat ze hem (te) voorzichtig vasthoudt, springt hij weg, tegen haar aan
en blijft op haar t-shirt zitten. Ze blijft roerloos staan, blik op de kikker.
Wie kijkt er nu naar wie …
Als u dit leest ben ik al weer met een nieuwe groep basisscholieren
gestart met tuinieren, ik verheug me er nu al op.

Tekst en foto’s : Ingrid Piek

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

Verantwoorde
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Glastuinbouw:
in je eigen huis of bedrijf
denkt dat het mogelijk moet zijn een bijenvolk in dit systeem
te huisvesten door bijvoorbeeld een raampje bovenaan de
fles te bevestigen en zo een nest mogelijk te maken”.
Het voorzaaien gebeurt in vermiculiet, dat een kleinere
uitgave is van de bekende gebakken kleikorrels van de
hydrocultuur. Soms heb je al binnen twee weken planten die
overgeplant kunnen worden in de raamtuin. Daar komt
worteldoek in met daarop de grote kleikorrels, en
voedingsstoffen, waaronder Pokon, zoals Mic opmerkt.

De windowfarm XXL is een nieuwe versie van de algemene
windowfarm: tot nu toe is met kleinere flessen gewerkt. Deze
grote flessen geven echter nog meer mogelijkheden.
Een kolom bevat, zo is de planning, vijf waterkoelerflessen.
Onderaan vind je een gesloten fles van waaruit de
watertoevoer plaatsvindt naar de vier andere flessen. Dat
gebeurt met een schuine buis buitenom. Via een
voetbalpompnaald, een luchtslangetje en luchtpomp zoals
gebruikt bij aquaria, zorgt dit alles voor de watercirculatie. De
vier andere flessen hebben een uitsparing voor de planten,
uitgezaagd met een dremel en haakse slijpschijf. Met een
gatenboor zijn de gaten aangebracht die de flessen aan elkaar
verbinden. Vervolgens worden de flessen geschilderd om
algenvorming tegen te gaan. Na de grondverf volgt een
lichtblauwe kleur die past bij het groen van planten.

Je zou het een Nederlandse vertaling kunnen noemen
van windowfarms, enkele jaren geleden gestart door
enthousiastelingen in New York. Verticaal tuinieren is
een andere term, maar hoe dan ook: het is een vorm
van moestuinieren met gebruik van de warmte achter
glas - je eigen ramen thuis of in een bedrijf.
Via ingenieuze zelfontworpen systemen kun je zo op
redelijke schaal je eigen groente en kruiden oogsten.
Naast het verkleinen van je eigen ecologische
voetafdruk heb je bovendien heerlijke producten uit
eigen ‘raamtuin’.
Mogelijkheden
Ook in onze eigen regio zijn er mensen actief in
windowfarms.xxl. Op een zolder in een huis in Den Haag West,
tref ik drie mensen aan die bezig zijn waterkoelerflessen te
bewerken tot een systeem van een raamtuin.
Er kan veel met dit type tuinieren. Komkommer, tomaten,
pepers, courgette, aubergine, augurken, ze gedijen goed, Mic
heeft er ervaring mee en hoe. De augurken groeiden thuis
tegen het plafond op.
Plaatsing op de zuid- of westkant voldoet het beste, maar met
daglichtlampen kun je ook op de noord- en oostkant
kolomtuinen inrichten. De bestuiving doe je met een fijn
penseeltje. Als we daarover spreken, vertelt Mic hoe ook een
imker geïnteresseerd is. “ Hij kweekt ook koninginnen en
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Vervolg Verantwoorde glastuinbouw

vooral zichtbaar te maken waar het hen om gaat.

Locaties
Er zijn inmiddels vijf locaties gevonden die een
proefopstelling van de Windowfarm XXL willen testen. Een
ervan is bedrijfsverzamelgebouw, in beheer bij Anna Vastgoed
en Cultuur op de Raamweg 47 in Den Haag. De locaties zijn
uitgezocht op hun openheid en op de aanwezigheid van
groene vingers, zodat de planten niets te kort komen. De
groep zocht ook naar plekken waar veel mensen in- en
uitlopen, zodat de opstellingen goed in beeld komen, en waar
een direct belang is bij een goede oogst uit de Windowfarm.
“Een cateraar heeft een direct belang, een lunchroom en een
kookstudio ook.”
Door de proefopstellingen in zulke passende omstandigheden
neer te zetten, kan de Windowfarm XXL optimaal getest
worden. “Waarschijnlijk zijn de resultaten minder als we de
eerste proefopstellingen in een leeg pakhuis zetten, waar een
keer in de week iemand even komt kijken hoe het goed gaat”.

En steeds weer op zoek gaan
Mic Bijl, met een achtergrond van tekstschrijver en vormgever,
begon hiermee als veel bijklussende ZZP’er. “ Ik zag het toen
ik ging zoeken op ‘verticaal tuinieren’, je komt dan vanzelf op
windowfarms met veel informatie uit de VS.
Hermen, werkend onder andere als ZZP’er/begeleider van
volwassenen en kinderen met autisme, vertelt hoe ze
producent Nestlé gevraagd hebben of deze flessen over had.
“ En ja, zo hebben we er ongeveer 50 gekregen”. Ook Wouter
van Kuijk die bijna is afgestudeerd in duurzaamheidsrecht,
herkent zich in het enthousiast worden van zoeken naar
nieuwe oplossingen. Gelukkig biedt vaak de ‘open source’
gemeenschap uitkomst: via internet worden veel ideeën over
de praktische uitvoering gedeeld.
Dat complicaties hen niet verhinderen te blijven zoeken, blijkt
uit het voorbeeld rond de voetbalpompnaald. Volgens de
internetinstructies zou een
voetbalpompnaald prima voldoen voor de
werking met de luchtpomp zoals die in de
aquariumwereld wordt gebruikt. Tot… je
erachter komt dat een voetbalpompnaald
uit de VS anders is dan hier, omdat de
voetballen anders zijn! Een welwillende
kringloop-fietsenhandelaar bleef net zo
lang zoeken tot een andere passende
oplossing gevonden was: een verloopnippel
dat je op een Frans ventiel moet zetten. De
man was zo enthousiast dat hij de sissende
waarschuwing van zijn baas op de
achtergrond: “ Kun je die mevrouw niet in
je vrije tijd helpen?”, kalm negeerde.
Het is niet het enige voorbeeld dat laat zien
hoe aanstekelijk dit idee van
raammoestuinieren werkt. Wie weet
hoeveel mooier nog die ‘Oh oh De Haag,
mauie stad achtâh de dùine‘ wordt als deze
vorm van tuinieren zich echt weet te
verspreiden….

In Den Haag ontstond anderhalf jaar geleden het plan om
leegstaande gebouwen met stadslandbouw te vullen. Dit was
de aanleiding voor Mic om de Windowfarm in het groot te
gaan maken. In het gebouw ‘ de Schilde’ in de Televisiestraat
nam de gemeente het initiatief door een oproep om
stadslandbouwideeën voor dit pand te verzinnen. Er was
verder een groep kunstenaars bezig ideeën te inventariseren
voor de Toren van Oud bij het Gemeentemuseum/
WorldForum. “Ook daar zagen we meteen visioenen van
begroeide waterkoelerflessen voor de ramen.”

Tekst en foto’s van Marjo Hess

GeÏnteresseerden verwijzen we ook graag naar een aantal
algemene links:
Het platform voor Nederlands(talige) windowfarmers
http://www.windowfarms.nl
De Amerikaanse site voor Windowfarms
http://www.windowfarms.com/

In de Schilde zijn inmiddels verschillende stadslandbouwinitiatieven in de vorm van bedrijfjes doorgegaan. Met de
ideeën voor de Toren van Oud, is, voor zover de groep weet,
niks gebeurd. “Voor de kunstenaars was het project afgerond
toen er een stapel ideeën voor een nieuwe functie van de
Toren lag.
Zelf vonden we dat we eerst maar eens een werkende
opstelling moesten maken, voordat we achter dit soort
enorme dromen aan gaan”, getuigt van hun wens om nu

Het wereldwijde forum voor Windowfarmers
http://our.windowfarms.org/
Het Kunstproject rond de Toren van Oud
http://taak.me/?nk_project=the-commons
Het stadslandbouwinitiatief in De Schilde
http://stadslandbouwdenhaag.nl/blog
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IVN Den Haag Excursieprogramma 4e kwartaal 2014
OKTOBER
Za 04 okt

13:00

Za 11 okt

10:00

Westduinpark: Verschillende duinzones via het strand, onverharde paden. De Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van
Poot.
Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.

Zo 12 okt

14:00

Leidschendammerhout: Paddenstoelen. Oostvlietweg tussen nrs. 28b en 29, Leidschendam.

Zo 12 okt

10:30

Zo 12 okt

14:00

De Horsten: Een zeer bijzonder paddenstoelenlandgoed. Start zuidingang Horst- en Voordelaan. Beperkt parkeren.
Entree 1 euro.
Kijkduin: Wat vinden we op het strand? Start Muziektent, Deltaplein Kijkduin (laarzen aan).

Wo 15
okt
Za 18 okt

14:00

Clingendael: De Japanse tuin in herfsttinten. Bruggetje Van Alkemadelaan t.o. Van Montfoortlaan.

11:00

Kijfhoek/Bierlap: Op zoek naar 100 soorten paddenstoelen. Infobord parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg.

Zo 19 okt

10:00

Te Werve: Herfstwandeling. Van Vredenburchweg 101-105, ingang Te Werve.

Zo 19 okt

14:00

Berkheide: Lekker struinen door 50 hectare duingebied. Hotel Duinoord, Wassenaarseslag, Wassenaar.

Wo 22
okt
Za 25 okt

14:00

Rusthout: Herfstwandeling. Kinderen speciaal welkom. Ingang Noordsingel, t.o. Leidsenhage.

10:30

Sorghvliet: Herfst in Sorghvliet, Scheveningseweg 24.

Za 25 okt

10:30

Heimanshof Zuiderpark: Herfst in de Heimanshof. Stadsboerderij, ingang Vreeswijkstraat.

Zo 26 okt

14:00

Haagse Beek, combinatie met heemtuin Segbroek College: Natuur in de stad. Hoek Segbroeklaan/Goudenregenstraat.

Do 30 okt

10:30

Sorghvliet: Herfst in Sorghvliet. Scheveningseweg 24.

NOVEMBER
Zo 02 nov

10:00

Leidschendammerhout: Vallende bladeren. Oostvlietweg naast nr 28b.

Za 08 nov

11:00

Zo 09 nov

10:30

Meijendel, waterwingebied Dunea: Op naar de winter. Infobord tegenover buitenbak paardenstal. Wandeling over
onverharde (zand)paden.
De Horsten: Hoofdingang Papeweg Voorschoten. Entree 1 euro.

Zo 09 nov

14:00

Ter Heijde/Zandmotor: Einde Machiel Vrijenhoeklaan t.o. ingang vakantiepark. Warme kleding aanbevolen.

Zo 12 nov

14:00

Vlietland: Kale bomen. Kniplaan bij de fietsbrug over de snelweg, Leidschendam (Restaurant De Knip).

Za 15 nov

10:00

Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang Scheveningseweg 24.

Zo 16 nov

10:30

Begraafplaats Oud Eik en Duinen: Oude bomen. Ingang begraafplaats Laan van Eik en Duinen.

Wo 19
nov
Zo 23 nov

14:00

Duivenvoorde: Nieuwe paden. Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten, t.o. parkeerplaats.

14:00

Zo 30 nov

10:00

Heimanshof Zuiderpark: Bomen uit alle landstreken. Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang
Vreeswijkstraat.
Westduinpark: Het veranderende duingebied. Start einde De Savornin Lohmanlaan.

DECEMBER
Za 06 dec

13:00

Zo 07 dec

10:30

Westduinpark: Verschillende duinzones via het strand, onverharde paden. De Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van
Poot.
De Horsten: Doorstapwandeling. Start hoofdingang Papeweg Voorschoten. Entree 1 euro.

Za 13 dec

10:00

Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.

Za 20 dec

14:00

Ter Heijde/Zandmotor: Einde Machiel Vrijenhoeklaan t.o. ingang vakantiepark. Warme kleding aanbevolen.

Zo 21 dec

10:00

Kijkduin: Wat vinden we op het strand? Start Muziektent, Deltaplein Kijkduin (laarzen aan).

Do 25 dec

13:30

Meijendel, waterwingebied Dunea: Kerstmis: frisse neuzenwandeling. Infobord tegenover buitenbak paardenstal.
Wandeling over onverharde (zand)paden.

DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de 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 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

PROGRAMMA KNNV oktober t/m december 2014
EXCURSIES
ZONDAG 21 SEPTEMBER
Ochtendexcursie Planten in het Laakkwartier.
Wandeling langs de kades van het Laakhaven, op zoek naar varens en andere (muur)planten.
Duur wandeling in onderling overleg.
Verzamelen:
10.00u Station Hollands Spoor bij kaartverkoop.
Organisatie:
Jan Cevat, 070-3609035, jancevat@gmail.com.
ZONDAG 12 OKTOBER
Middagexcursie Strandwerkgroep: Wat vinden we op het strand?
Tweewekelijks wordt een km strand bij Kijkduin geïnventariseerd door onze Strandwerkgroep.
Daaraan doen veel IVN’ers mee. Hier blijkt ook de samenwerking met het IVN al jaren goed te werken. De publieksexcursie die iedere twee maanden door het IVN gegeven wordt, is uiteraard voor KNNV’ers ook heel interessant. Duur ca. 1,5 uur (trek eventueel
rubber laarzen aan).
Verzamelen:
14.00u bij de muziektent op het Deltaplein in Kijkduin.
Organisatie:
Strandwerkgroep, Gerda Idsinga, 070-3933616 of gp.idsinga@casema.nl .
ZATERDAG 18 OKTOBER
Dagexcursie Oostvaardersplassen.
Jaap Zoet neemt ons mee naar de Oostvaardersplassen. Indien er gebruik
wordt gemaakt van de diensten van een boswachter/ terreinbeheerder zijn
de kosten hiervan voor de deelnemers.
Verzamelen:
08.30u Station Mariahoeve, parkeerterrein
Appelgaarde.
Organisatie:
Vogelstudiegroep o.l.v. Jaap Zoet.
Info en aanmelden bij Jaap, 06-54608658 of jczoet@ziggo.nl
Aanmelden vóór 13 oktober. Na 1 september weet hij te vertellen wat de
plannen en kosten voor die dag zijn.
DINSDAG 21 OKTOBER
Middagexcursie Starrevaartplas, Leidschendam.
Vogels in de herfst.
Verzamelen:
13.30u bij halte Kniplaan, Voorschoten.
Bus 45 of 46. Duur excursie ca. 2 uur.
Organisatie:
Hilde Küpfer 06-53844741 of hilde.kupfer@kpnplanet.nl
Aanmelden svp. vóór 20 oktober 18.00u
ZATERDAG 1 NOVEMBER
Ochtendexcursie Landgoed Voorlinden, Wassenaar.
Voor velen nog onbekend terrein, maar het landgoed is zo'n interessante combinatie van heuvelachtig ruig duin met nagenoeg
oorspronkelijk duinbos. Duur plm. 2 uren.
Verzamelen:
10.00u parkeerplaats op het Landgoed, Buurtweg 90, Wassenaar.
Organisatie:
Lex van der Steur, 070-3176990 of a.vandersteur@online.nl
Nadere gegevens zullen via de nieuwsbrief worden bekendgemaakt.
DONDERDAG 6 NOVEMBER
Ochtendexcursie Westduinen.
Duur ca. 3 uur. Neem brood en drinken mee, naast eventueel verrekijker, vogel-, planten-, insectenboek en regenkleding.
Geen horeca aanwezig.
Verzamelen:
10.00u bij de keerlus van tramlijn 12. Markenseplein (Duindorp). Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie:
M.O.
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ZATERDAG 22 NOVEMBER
Dagexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen.
We gaan wandelen door de altijd mooie Amsterdamse Waterleidingduinen, dit keer vanaf de Zandvoortselaan. Hoe lang hangt af van
weer en omstandigheden. Lunch e.d. meenemen. Horeca aan het begin en (evt.) eind.
Verzamelen:
08.55u in de hal van station Den Haag Centraal bij infopunt. Met de trein naar Heemstede-Aerdenhout en dan met
bus 80.
Organisatie:
Jola Gerbrands, 070-3201485 en Els Kempen, 070-4274818.
ZATERDAG 29 NOVEMBER
Excursie Kijfhoek en Bierlap.
In het besloten natuurgebied Kijfhoek en Bierlap kun je nog verdwalen! Kees Pinster kent het als zijn broekzak. Het is er zeer
gevarieerd, met duinbos, stuifzand, duinmeren en schrale graslanden. We kijken naar late paddenstoelen en korstmossen enz. Duur
minstens 3 uur.
Verzamelen:
11.00u bij infobord parkeerplaats Kievitsduin aan de Meijendelseweg. Ook met bus 43 bereikbaar, halte De Kievit,
Wassenaar, dan nog 15 minuten lopen.
Organisatie:
Kees Pinster 070-3465214 of pinster@ziggo.nl.
ZATERDAG 13 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

UIT DE BOMENNIEUWSBRIEF NR. 42
VAN GEMEENTE DEN HAAG
Op de stam van essen is regelmatig een oranjerode verkleuring te zien.
Wat is het? En kan het kwaad?
Een enthousiaste burger met veel bomenkennis belde de gemeente op met deze vragen.
Om eerlijk te zijn, moest de redactie van deze nieuwsbrief het antwoord schuldig blijven.
Wat we wel wisten was dat het fenomeen al jaren te zien is in Den Haag en dat die
bomen er geen schade van lijken te ondervinden.
Diezelfde enthousiaste burger heeft daarop de Universiteit van Wageningen
geraadpleegd en kreeg het verlossende antwoord van Leo Goudzwaard, een bekend
schrijver en deskundige op het gebied van bomen.
Het blijkt een oranje alg (Trentepohlia spp.) te zijn die vooral voor komt op essen, maar
ook wel op andere boomsoorten. Onder vochtige omstandigheden, dus aan de
schaduwzijde van de boomstam, groeit de alg goed. Het komt de laatste jaren vaker
voor.
Sommige deskundigen schrijven dit toe aan de opwarming van de aarde. Duidelijk is in
ieder geval dat het geen gevaar voor de boom oplevert.
(tekst integraal overgenomen, foto LvdS, red.)
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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.

Renske Minnen stelt zich voor
Mijn naam is Renske Minnen en ik ben 28 jaar. Sinds januari dit jaar ben ik lid van de
KNNV. Ik heb biologie gestudeerd met als specialisatie ecologie en heb dus veel
liefde en passie voor de natuur. Helaas is er in dit vakgebied weinig werk te vinden.
Bij de KNNV kan ik, naast mijn huidige baan op de klantenservice van Samsung, toch
mijn kennis van de natuur blijven ontwikkelen. Als universitair student mis ik
namelijk een beetje de praktische veldkennis.
Ik heb een heel brede interesse en nog niet echt een specialisme. Het meest weet ik
van planten (o.a. dankzij de plantenwerkgroep) en inmiddels herken ik ook een
aantal vogels op zang en uiterlijk. Ik geniet van de duinen, de zee en het strand bij
Kijkduin want daar woon ik dicht in de buurt. Daarnaast vind ik Texel erg mooi.
Tijdens het plantenweekeinde aldaar heb ik dan ook erg genoten van de rust, ruimte,
wadvogels en zoutminnende planten.
Mijn favoriete plekken zijn het Kruger National Park en Lajuma Private Nature
Reserve, beiden in Zuid-Afrika. In dit laatste park heb ik onderzoek gedaan naar de
invloed van apen op de kieming en verspreiding van plantenzaden. Het typische
savannelandschap met het bijbehorende wild was prachtig.
Mijn mooiste herinneringen zijn … oei, zo veel … een groep spelende bavianen, een grote
roofvogel die 3 meter boven je hoofd cirkelt, een mannetjesleeuw op 5 meter afstand
van je open pick-up truck in Zuid-Afrika. Maar ook het werken aan een beheerplan
tijdens mijn stage bij
Natuurmonumenten,
terwijl de reeën voor je
raam staan te grazen.
Voor de bavianen in ZuidAfrika heb ik nog steeds
een zwak vanwege mijn
onderzoek. Naast dat ze
heel slim, grappig en
baldadig zijn, hebben ze
ook nog een grote invloed
op het ecosysteem, vooral
door de verspreiding van
plantenzaden.
Mijn meest opmerkelijke ervaring in de natuur of interessante waarneming in 2013?
Ik ben nog maar net begonnen bij de KNNV en ging daarvoor niet echt vaak het veld in, op de universiteit heb ik vooral theorie
gehad. De kievitsbloemen die ik in het Wilhelminapark zag, vond ik erg mooi. De stinzenplanten (waaronder hele velden vol
bloeiende boshyacinten) in landgoed Sorghvliet, prachtig, prachtig!! Ook het buizerdechtpaar in het Westduinpark bij de Laan van
Poot maakte veel indruk op me toen ze op een paar meter afstand rondvlogen tijdens de excursie van Vogelbescherming. Daarnaast
vond ik het horen van de groene specht, nachtegaal en sprinkhaanrietzanger bijzonder.
Je vraagt me tot slot wat ik anderen nog zou willen meegeven?
Juist omdat ik voorheen weinig het veld in ging zou ik zeggen: trek erop uit, kijk om je heen, de natuur in je eigen stad en buurt heeft
zoveel moois te bieden, dus heb daar eerbied voor en geniet ervan! Maar dat hoef je een KNNV-er niet te vertellen, toch?
Tekst en foto's: Renske Minnen.
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DARWIN (1809 – 1882) en zijn driestijlige kattestaarten
In onze tuin staan kattestaarten (Lythrum salicaria)
(kopfoto). Spontaan gekomen, ieder jaar meer.
Prachtige, krachtige, zonminnende planten langs
sloot en plas, met altijd hommeltjes eromheen.
Bij toeval kwam mij ter ore dat de soort een
absoluut unicum in onze streken is.
Dat verhaal, met de essentiële rol van Darwin
daarin, wil ik graag met u delen.
In het laatste deel van zijn leven had Darwin
uitgesproken belangstelling voor kruis- en
zelfbestuiving bij planten, zo zelfs dat hij er een
boek over schreef (The Effects of Cross- and Selfvertilisation in the Vegetable Kingdom, 1876).
Gedurende elf jaren deed Darwin talloze
experimenten, voornamelijk op kattestaart,
waarin hij het – zeker voor die tijd – opmerkelijke
feit aantoonde dat zelfbestuiving minder krachtige zaden opleverde dan zaden via kruisbestuiving verkregen. ("my
attention was thoroughly aroused to the remarkable fact that seedlings of self-fertilised parentage are inferior, even in
the first generation, in height and vigour, to seedlings of cross-fertilised parentage").

Laten we eens kijken wat Darwin allemaal heeft ontdekt.
Hij had in de gaten dat er drie vormen kattestaartbloemen
bestaan, die in hoofdzaak van mekaar verschillen door
lengte van de stijl en lengte van de twee kransen van
meeldraden. We noemen ze: langstijlig, middelstijlig en
kortstijlig. Iedere plant (individu) ontwikkelt slechts één van
die drie bloemvormen. Het verschijnsel heet driestijligheid
(heterotristylie).
Ons Botanisch Woordenboek (Henk Eggelte, KNNV, 2008,
blz 97) geeft een heldere omschrijving en afbeelding van
dat begrip (afb. links).

Binnen een groeiplaats van kattestaarten komen de drie bloemvormen in nagenoeg gelijke verhouding voor. Het unieke
is dat kattestaart de enige soort in NW-Europa is die het verschijnsel van driestijligheid vertoont!

Hoe ziet dat er nou in het echt uit?
Mocht u de foto’s bij dit artikel onvoldoende duidelijk
vinden, neem dan de Ecologische Flora er bij, deel 2, blz.
216 en 217, prima afbeeldingen.
De langstijlige (foto rechts).
Duidelijk zichtbaar is de ver uitstekende stijl met stempel,
de voorste krans van meeldraden en, net binnen de
kelkrand, de achterste krans van meeldraden.
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De middelstijlige (foto linksonder). Hier ziet u de
voorste krans van meeldraden (helaas zijn een paar
helmknoppen gesneuveld) uitsteken voor de stijl
met stempel. De tweede krans van meeldraden zit
binnen de kelk, is hier onzichtbaar.

De kortstijlige (foto rechtsonder). Hier zijn alleen
de beide kransen van meeldraden te zien, de stijl
met stempel is onzichtbaar, die zit diep in de kelk
verborgen.

Darwin ontdekte verder dat vruchtvorming en zaadzetting het beste resultaat geeft als een stempel bestoven wordt met
stuifmeel van een even lange meeldraad. Ook toonde hij aan dat hommels, door hun omvang, de beste bestuivers voor
kattestaarten zijn.

Dat bestuivingsprincipe kan het best worden
geillustreerd door de tekening uit Darwin's boek zelf
(blz 139, afb. links). Het onderschrift, enigszins vrij
vertaald, luidt:
"Schets van de drie bloemvormen in hun natuurlijke
posities, de kroonbladen en deel van kelkbladen
verwijderd. De gepijlde stippellijnen geven de gewenste
kruisbestuiving aan om de beste resultaten ("full fertility")
te bereiken".
Ga volgend jaar eens in het spoor van Darwin op
kattenstaartenjacht, goeie loep en fototoestel mee.
Verwonder je over dat unieke, geniale en elegante
concept van driestijligheid van een zo gewone en
algemene plantensoort. En bewonder Darwin, die
geweldenaar.
Lex van der Steur.

Bronnen:
- Internet, Google: diverse Darwinartikelen,
- Ecologische Flora, E.J.Weeda,
- Botanisch woordenboek, H. Eggelte.
Foto's: LvdS.
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Een rubriek met telkens één publicatie centraal waarin de natuur een geheel eigen stem krijgt door de auteur(s).

Dorrestijns Natuurgids
Een onhandige kleinkunstenaar die iets met vogels heeft….
Wie al eens heeft gekeken naar de uitzending ‘Baardmannetjes’ van omroep Max, heeft alvast enige
indruk van deze natuurgids. Nico de Haan en Hans Dorrestijn gaan in de televisieuitzending samen op
pad vogels kijken. De stijl van die uitzending vind je ook terug in de door Dorrestijn geschreven
natuurgids.
Gelukkig waarschuwt hij in het voorwoord al zelf: we hebben geen wetenschappelijk boek in handen.
“Het is eigenlijk een verhalenbundel, maar dan in de vorm van een vogelgids”. Overigens vind je in de
gids meer dan alleen vogelverhalen; ook andere dieren die onderweg Dorrestijns aandacht trekken,
passeren op geheel eigen wijze de revue.
Lees hoe hij via de ivoormeeuw bij de eenden uitkomt: “ Ik ben niet goed in meeuwen. Terwijl ik toch
een diep verlangen koester naar de Ivoormeeuw en naar ‘ t Stormvogeltje, dat niet eens een echte
meeuw is. Vroeger kon ik ook niet eenden, maar dat gebrek heb ik verholpen. In strenge winters reed ik naar plassen en meertjes
waarin allerlei eendensoorten dreven, maar dan heel ver weg. Ik stond op de oever met verkleumde vingers aan mijn verrekijker te
knoeien. Na talloze prutspartijen lukt het mij nu toch de Wintertaling, de Smient en de Slobeend uit elkaar te houden” .
En waarom begint hij dan niet aan meeuwen? Tsja, hij woont op de Veluwe en dat is al een handicap, maar de haalbaarheid van het
herkennen zit hem in de weg: “De eerstejaars Zusmeeuw lijkt op de volwassen Zomeeuw en de tweedejaars Zomeeuw verschilt
amper van het vierdejaars Steenlopertje”. Het leidt tot de verzuchting: “ Meeuwen zijn een uitstekende manier om een normaal
mens gek te krijgen, laat staan iemand die al niet helemaal goed bij zijn hoofd is”.
En dan volgt hier ook een advies voor het lezen van deze gids: een beetje Dorrestijnliefhebber, of …een beetje gek moet je wel zijn!
Marjo Hess
Dorrestijns Natuurgids, Nijgh & van Ditmar,ISBN 978 90 388 9347 1

EEN VREEMDE KWAL, OF ???
Tijdens een strandwandeling op 10 juni jl. zag ik een soort "sliertige kwallen" liggen
tussen de schelpen.
Ik nam er foto’s van (foto rechts) en thuis gekomen wilde ik weten wat het was.
Op www.Natuurinformatie.nl vond ik een leuk stukje van de hand van Alice van Duijn
(juli 2010), waaruit onderstaande gegevens.
Het is geen kwal maar de eiertros van de gewone pijlinktvis (Loligo vulgaris). Alice
beschrijft dat de gewone pijlinktvis in het voorjaar vaak in grote aantallen de
Noordzee binnen trekt via Het Kanaal.
Vanaf juni zoeken ze het ondiepe kustwater op om te paren en eieren te leggen.
Daarna zoeken de pijlinktvissen het diepere water weer op waar het merendeel sterft.
Zo’n tros die op het strand aanspoelt, bestaat uit legsels van meerdere vrouwtjes, die
hun eitjes in gelatineuze
strengen afzetten. Eén streng
bevat gemiddeld ruim
honderd eitjes. Soms worden er trossen van honderden strengen gevormd,
waardoor het gewicht tot enkele kilo’s kan oplopen. Door het gewicht zakken
ze naar de bodem. Bij een aflandige wind ontstaat een onderstroom,
waardoor de eiertrossen op het strand terecht kunnen komen.
Wanneer je een eierstreng van dichtbij bekijkt, dan kun je vaak zelfs
de jonge inktvisjes zien zitten (foto links, uit het artikel van Alice van
Duyn). De pijlinktvissen zelf tref je zelden op het strand aan.
Fien Aleman
Als bron voor deze informatie noemt Alice o.a. ook : *De inktvissen
(Cephalopoda) van de Nederlandse kust/ Lacourt & Huwae, KNNV, 1981.
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PLANTENWEEKEND TEXEL 13-15 juni 2014
We hadden geluk met het mooie weer. Met 16 deelnemers in een busje en twee auto's konden we al precies om negen uur
vertrekken. Het Kennemermeer was halverwege Texel onze eerste bestemming. Een gebied bij het IJmuider strand dat een tiental
jaren geleden is aangelegd als compensatie voor de uitbreiding van het hoogovencomplex. We kwamen ogen tekort. Bitterling en
moeraswespenorchis in grote hoeveelheden, daarnaast kleverige ogentroost en teer guichelheil als hoogtepunten. Hoewel we over
de bitterkruidbremraap als een van de eerste waarnemingen ook al enthousiast waren.
's Avonds op Texel liepen we het rondje om het Skillepaadje, dat loopt
van Oudeschild naar Den Burg. Op Waarneming.nl noemen ze het "Hoge BergBrakestein". Het is door boeren aangelegd op hun gebied waar ze de akkerranden
hebben ingezaaid met wilde bloemen, vandaar de bolderik en korenbloemen.
De Muy en De Slufter stonden de volgende dag op het programma. Naast
elkaar liggend, maar heel verschillend van aard. De Muy bestaat uit vochtige
duinvalleien waar de zee geen toegang heeft, De Slufter heeft een open verbinding
naar zee. Het leek spijtig dat de Muy alleen maar langs één pad toegankelijk was
vanwege het broedseizoen. Gezien de enorme soortenrijkdom die we aantroffen,
bleek dat geen bezwaar (109 soorten!). Twee pollen goudknopje, teer guichelheil,
slanke waterkers, fijne waterranonkel en aardbeiklaver maakten op mij de meeste
indruk.

Bitterkruidbremraap – Jan Cevat

's Middags konden we lekker struinen in de Slufter en onze
zoutplantenkennis ophalen. Niet veel soorten maar wel een prachtig gebied. Zulte
(nog niet in bloei), lamsoren, schorrenkruid en schorrenzoutgras, engels gras (geen
echt gras), engels slijkgras zijn kenmerkend voor dit gebied. 's Avonds hebben een
paar deelnemers nog vogels gekeken in Utopia, een nieuw, speciaal voor vogels
aangelegd natuurgebied.
De zondag hadden we helemaal nodig voor de Horsmeertjes. Weer een
heel ander biotoop. Hier waren de groenknolorchis, de grote aantallen rond- en
klein wintergroen en de wateraardbei de hoogtepunten. Hoewel de galigaan niet
overgeslagen mag worden en de aar-ereprijs als tuinplant eigenlijk niet meetelt!
Ons verblijf in Bloem en Bos II is goed bevallen. Gunstig gelegen, met
een aardige gastvrouw en een eigen ruimte voor de groep, binnen en buiten.
Els van Maanen

Groenknolorchis Els van Maanen

De Slufter – Ineke Gilbert
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Spinnenwebben
Foto’s Hennie en Rob Meijer
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Port betaald

