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Duurzaamheid in het IVN; modewoord of een woord met inhoud?
In 2011 voegde IVN het woord duurzaamheid aan zijn naam toe. Het is nu IVN – Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid'. Maar wat betekent dat? Ook Albert Heijn en Shell claimen duurzaam te zijn. Wat verstaan ze eronder? En wat verstaat IVN
eronder? Ik had daarover een gesprek met Max Leerentveld, die binnen het IVN bestuur en de gidsencursus zoekt naar invulling.
Is duurzaamheid voor IVN een nieuw begrip?
Max: "Niet helemaal. IVN is opgesplitst in een beroepsorganisatie met 100 medewerkers en een vrijwilligersorganisatie met
bijna 20.000 leden, vooral natuurgidsen. De beroepsorganisatie integreerde 'milieu' al in de 90-er jaren in haar activiteiten o.a.
in schoolprogramma's: hoe kun je belastende elementen voor de natuur reduceren, zoals verzuring, vermesting, verdroging, hoe
ga je om met energiebesparing. Recenter richt de organisatie zich op vergroening in buurtprojecten en gezonde schoolpleinen.
Maar ik zag nog niet goed hoe we het begrip in wandelingen konden integreren.
Die zijn vooral op positieve natuurbeleving gericht. Je wilt als IVN geen verdubbeling van milieuactiegroepen worden,
geen actie in het buurthuis. Een afstudeeronderzoek vanuit de Saxion Hogeschool wees uit dat de IVN gidsen nauwelijks aandacht aan duurzaamheid besteedden". Toch was er al eerder aandacht voor milieuaspecten: "Eind jaren 80 werd tijdens wandelingen gekeken hoe je aan naaldbomen de verzuring kon zien. SommiPeople, Planet, Profit;
ge afdelingen, waaronder Nijmegen en Amersfoort zijn nu voorlopers".
een oefening tijdens de gidsencursus.
IVN Amersfoort is actief in een platform met lokale milieu- en natuurEen groot meer bevat 600 ton vis. Als daar per jaar maxiorganisaties, waardoor invloed mogelijk is op het gemeentebeleid. Max:
maal 300 ton uit gevist wordt, herstelt de visstand zich
"Sommigen vinden dat we activistischer moeten worden".
weer tot 600. De rollen worden verdeeld: 5 verschillende
groepen gaan vissen. Het eerste jaar wordt er 400 ton geOnze voetafdruk is te groot
vist, dus de visstand neemt af. Het 2de jaar spreken de
"Door een werkweekend samen met natuurgidsen van onze Vlaamse
plaatselijke vissers af zich aan het deel te houden dat hen
Zusterorganisatie CVN kreeg ik meer oog voor de mogelijkheden. De
toekomt, zodat de visstand niet verder afneemt, maar een
Belgen zijn ons nu ver voor."
groot Japans bedrijf vist bijna alles leeg.
1
In twee brochures voor natuurgidsen formuleren zij duurzame ontwikDe cursisten komen al gauw tot de conclusie:
keling aldus: 'Het ecologische, economische en sociale gaan samen. Het
Samenwerking en regulering is nodig.
streven is naar: genoeg (vervulling van basisbehoeften), voor iedereen
1. Wat mag er maximaal gevist worden, in dit geval
(hier en elders in de wereld) voor altijd (nu en voor latere generaties).
300 ton per jaar, m.a.w. quota.
We moeten ons steeds afvragen: is wat we doen ecologisch verant2. Welke rechten heeft iedere groep. Wie het meeste geld
woord, sociaal rechtvaardig en economisch haalbaar? Er gaat iets fout
en de grootste boten heeft? Wie aan het meer woont en er
met de manier waarop we met de planeet omgaan. Uitputting van de
al generaties lang vist? Hoe verdeel je dat rechtvaardig?
aarde, van natuurlijke grondstoffen, en het verschil tussen arm en rijk
LvdB
2
maken herbezinning nodig' .
3
Het Wereld Natuurfonds spreekt over onze 'ecologische voetafdruk', waarbij gekeken wordt hoeveel van de rijkdommen van
de aarde per persoon verbruikt wordt. De huidige productie en consumptiepatronen zijn niet duurzaam, onze voetafdruk is veel
te groot.
Max: " Wat je doet moet je baseren op ecologische begrippen, de ecologische draagkracht: in de perfecte kringloop is er geen
afval, is ieder afval voedsel voor iets anders. Maar wij gooien ons afval gemakkelijk over de schutting en wentelen de gevolgen af
op zwakke landen en op volgende generaties. Technische oplossingen zijn gedeeltelijk mogelijk. We kunnen hogere dijken bouwen tegen de opwarming van de zee. Wij wel, arme landen niet.
Het is uiteindelijk ook en vooral een ethische discussie: het evenwicht tussen people, planet, prosperity (of profit). Prosperity is
nodig, we moeten eten. Maar hoe zoek je een duurzaam en rechtvaardig evenwicht. Hoe verdedig je je tegen het korte termijn
egoïsme van de sterkere, de slimmere, het graaien. Het is nodig dat we afspraken maken. Dan gaat het over complexe regelgeving en handhaving. Als persoon kijk je dan naar twee dingen: Wat doe ik zelf, mijn persoonlijke gedrag, wat is mijn ecologische
voetafdruk. En hoe kan ik, op een hoger politiek niveau, het proces beïnvloeden, de afspraken, het beleid .
Wat kunnen de gidsen daarmee in de wandelingen?
"Vrijwilligers doen wat ze leuk en belangrijk vinden. En de vraag is ook: waar komen de mensen voor. Mensen willen een positief
verhaal".
Lees verder op pag. 4

1

Natuur-en milieuvormingswerkers duurzaam aan het werk; CVN Antwerpen,2011. http://www.c-v-n.be;
Samen op weg, duurzame ontwikkeling in een natuurexcursie; CVN Antwerpen, 2008. http://www.c-v-n.be
2
http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf
3
http://www.wnf.nl/voetafdruktest/
1
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Maar misschien is er ook publiek dat de koppeling maakt tussen waardevolle natuur en bedreigingen? Dat slecht natuurbeheer ziet, grote hotels op ons laatste stuk stil strand?
Max: "Verkeerd natuurbeheer, vervuilde gebieden, klimaatverandering die zichtbaar is aan de plantengroei, dat zijn dingen
die je tegenkomt op je wandeling. Als gids doe je het met de
dingen die je tegenkomt, een verandering, een bedreiging die je
kunt zien, of juist een ingreep gericht op herstel, of goed beheer
waardoor biodiversiteit wordt bevorderd. Je kunt laten zien op
welke manier CO2 kringlopen werken. En wat het betekent als
er teveel bossen gekapt worden. Er kan dan een onomkeerbare
situatie ontstaan, een kantelpunt. Vanuit de IVN doelstelling
vinden we dat de ecologische hoofdstructuur versterkt moet
worden."
Hebben wij voldoende expertise voor dat soort onderwerpen?
"Je hoeft niet alles zelf te weten, en als vrijwilliger richt je je op
de thema’s die voor jou van belang en interessant zijn. Zo kun je
je voorbereiden op zo’n speciaal thema en dat aankondigen,
zodat mensen weten waar ze aan deelnemen.
Alles wat je tegenkomt en vastpakt kan met duurzaamheid te
maken hebben".
“Natte pan”, beschermde natuur in de duinen

Lucia van den Bergh

Een rubriek met telkens één publicatie centraal waarin de natuur een geheel eigen stem krijgt door de auteur.

Dit keer is dat de Achtertuin van Jan Wolkers,
waarschijnlijk een voor velen onbekend boek.
Hij beschrijft er zijn eigen achtertuin in op Texel,
eigenlijk bedoeld voor wat oudere kinderen. Maar
elke volwassene die zich nog kan verwonderen, zal
blij kunnen worden van deze Achtertuin.
Want wie wil er nu niet in het voorjaar meedansen
met de kleine watersalamanders: “ En ze zwemmen
maar om elkaar heen terwijl het mannetje met zijn
staart allerlei aangename sappen naar het wijfje toe
wuift. Als je goed kijkt zie je soms dat ze dansen in
troebele wolkjes”.
Of wegdromen bij “ een tapijt van blijdschap”, de
grote lindeboom van wie je “ in het vroege voorjaar
de bosgrond ziet opbollen van levensdrift”.

Foto boven: geschiedenis24.nl

En dat is nog niet alles, want de korte vertellingen die
de seizoenen volgen, zijn ook nog wonderschoon
aangevuld met zachtgekleurde verfijnde tekeningen
van de twee zoons van Jan Wolkers, Bob en Tom. En
ook dat zijn weer stemmen van de natuur!
Marjo Hess
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Foto: Ravon.nl - René Krekels

Wie vanaf de kinderboerderij in het Zuiderpark weleens niet
linksaf gegaan is richting Heimanshof, maar rechtdoor
gelopen is richting de kas, kent ongetwijfeld het bijzondere
huisje aan het eind van het terrein van de schooltuinen. Het
is het paviljoen van Stichting Eetbaar Park Den Haag – een
Haagse organisatie die zich bezig houdt met permacultuur.

budget? Etc.
Dit alles bepaalt hoe je ontwerp eruit gaat zien. Je begint
dus niet met een blanco vel, maar je werkt met de natuur en
de context mee.
Principes uit de permacultuur zijn bijvoorbeeld de vijf zones
(zone 0 is je huis, in zone 1 staan de planten die je het meest
gebruikt in de keuken, in zone 2 verbouw je dingen die wat
minder aandacht vragen, zo door tot zone 5, de wilde natuur
waar je niets doet en die voor natuurlijke plaagregulatie
zorgt), het denken in samenhangende elementen binnen een
systeem waarin veerkacht kan ontstaan, & het rekening
houden met en benutten van natuurlijke factoren (als zon en
wind).

Permacultuur staat voor ‘permanente cultuur’. Het is een
ontwerpfilosofie die in de jaren ’70 is ontstaan in Australië.
Twee biologen, David Holmgren en Bill Molisson, zagen in
het systeem van de natuur een alternatief voor het
voedselsysteem dat de mens had opgebouwd. In die tijd
werd namelijk duidelijk dat het voedselsysteem volledig
afhankelijk is van eindige fossiele brandstoffen. En dat de
landbouw de bodem uitput en erg gevoelig voor plagen en
extreme weersinvloeden is.

Eetbaar Park is als kunstproject in 2010 gerealiseerd door
kunstenaar Nils Norman i.h.k.v. het
Foodprint-programma van Stroom
Den Haag. Norman wilde in de
stedelijke omgeving een utopische
plek creëren waar mens en natuur
samenwerken. Hij gebruikte
hiervoor de ontwerpfilosofie van de
permacultuur omdat hierin de mens
heel duidelijk een onderdeel van
het natuurlijke systeem vormt.

Holmgren en Molisson togen
naar de bossen van Australië
om daar te leren van
systemen die zichzelf al
duizenden jaren in stand
houden. Hun idee was dat
door te kijken naar de natuur
en te leren wat daar goed
werkt, zij tot principes
zouden komen waarmee ook
menselijke systemen te
verduurzamen zouden zijn.
Deze observaties hebben
uiteindelijk geleid tot de
permacultuur, die overigens nog altijd volop in beweging is.

Inmiddels is Eetbaar Park een
zelfstandige stichting die drie
gemeenschapstuinen beheert. Er
wordt getuinierd door vrijwilligers
die allemaal leerlingen zijn van de permacultuur. De utopie
van Nils Norman is in geen van de tuinen nog bereikt. Maar
het zijn allemaal heerlijke plekken om te vertoeven en u bent
meer dan welkom om eens een kijkje te komen nemen!

De toepassing van permacultuur begint met de drie ethische
principes: Goed voor de Aarde, Goed voor de Mens & Eerlijk
Delen. Vervolgens gaat het om observatie: wat is er al op de
plek waar je iets wilt realiseren? Wat wil jij zelf? Wat is je

Rachelle Eerhart
Kijk voor meer informatie op www.Eetbaar-Park.nl

Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst IVN en KNNV
12 januari 2014
We zijn vooral op de fiets, en zijn, zo blijkt al wandelend in Marlot,
herkenbaar aan de grijze, zeker 50 dan wel 60 plus-haren, spijkerbroek,
(berg)wandelschoenen. En.. de bereidheid de natuur waar nodig uit het
verdomhoekje te halen, woorden uit de interactie tussen de beide
voorzitters van het IVN en de KNNV die de lijn van ‘natuurlijk’ samenwerken
zullen voortzetten.
Extra geld bij de KNNV maakt een paddenstoelencursus in 2014 mogelijk en
het IVN stelt uit het Mevrouw de Vriesfonds geld voor nieuwe projecten
beschikbaar tot de helft van de kosten van het project.
Naast veel aandacht voor de natuur- prachtige beelden van de ledenfotografen - is er ook veel aandacht besteed aan hapjes en drankjes en de
locatie. Met dank aan de organisatoren en de zon die ons verwelkomde, een mooi begin van 2014.
Marjo Hess, IVN
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Natuurbeurs Haaglanden
Het Haagse Nutshuis gonst van bedrijvigheid op een
donderdagse koopavond in februari. Hier snuffelen
mensen naar natuur-nieuws.
Het Haags Milieucentrum laat als organisator van zich
spreken, maar ook anderen doen dat met hun kramen over
diervriendelijk tuinieren, natuurcursussen, speurtochten in
de natuur, houden van bijen enz. Via presentaties in een
grote zaal verderop komt nog meer tot leven wat er zoal
gebeurt. Leuk om te constateren dat dit zowel gebeurt in
de welgestelde wijk Leeuwendaal in Rijswijk als in de
krachtwijk Bouwlust in Den Haag.

In de laatste is Antonio Peralta actief. Met de
langzamerhand via allerlei cursussen opgedane kennis,
neemt hij kinderen van groep 7 en 8 en straks van 5 en 6
mee in zijn verwondering over de kiemkracht van de natuur.
Met bijvoorbeeld snijbiet, aardappels en radijs, en straks
op eigen wens van de kinderen, appels, keren ze naar huis
uit de buurttuin “ de Grondige Vlinders”. Met veel meer
dan kennis over de natuur, blijkt uit zijn enthousiasme over
de concentratie die de kinderen tentoonspreiden. In
Leeuwendaal vormen vijf enthousiaste vrouwen het
bestuur van Leeuwendaal Duurzaam en Groen, “een wijk
op om te (vr)eten”.
Jannie Marck vertelt hoe ze inmiddels allerlei
verschillende fruitbomen geplant hebben gekregen in de
openbare ruimte langs de Vliet. Nu organiseren ze voor
wijkbewoners een cursus moestuinieren en tuinreservaten.
De plek waar ze dat doen is symbolisch voor wat ze ook
drijft. Met hun cursus in Buitengoed Dorrepaal
(theeschenkerij, kas, dierweide o.a.) waar mensen met een
verstandelijke beperking werken, doen ze zo concreet aan
samenhang en verbinding in en rondom de wijk.
Zo wordt in al die projecten met behulp van fondsengeld
en gewaardeerde vrijwilligershanden, participatie gewoon
plezier met je ‘poten in de klei’!
Marjo Hess

Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, ons pakkie an?
Wat doen de partijen om onze leefwereld en milieu te beschermen? Het is de moeite waard om daar voor de verkiezingen
kritisch naar te kijken. Enkele woonwijken protesteren tegen de toegenomen luchtvervuiling door verkeer, verlies van bomen
en parkjes, en gebrek aan ruimte voor de fiets, de voetganger en het Openbaar Vervoer. De klacht is dat doorgaand verkeer
onnodig door woonwijken in het centrum wordt geleid, en dit zal nog toenemen door de geplande peperdure 'Rotterdamse
i
baan', die nieuwe stromen verkeer regelrecht naar het Malieveld leidt . Volgens wijkorganisaties, milieugroeperingen en oppoii
sitiepartijen kan dat anders. Ook het gigantische hotel, gepland aan ons stille Zuiderstrand zal schade aanrichten en de natuur
en rust verstoren. Informeer je en kies voor een groenere stad!
Lucia van den Bergh
i
www.milieudefensie.nl/kieswijzer
ii
http://petities.nl/petitie/stop-de-bouw-aanop-het-haagse-zuiderstrand
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IVN Den Haag Excursieprogramma 2e kwartaal 2014
APRIL
Za 05/04

10:00

Sorghvliet: Lente in Sorghvliet, met aandacht voor de bijzondere geschiedenis van het park. Ingang park
Sorghvliet, Scheveningseweg 24.Tram 1, halte Adriaan Goekooplaan.

Za 05/04

10:00

Buitengebied Leidschendam en Voorschoten: Vogels. Gamma, Veursestraatweg Leidschendam. Bus 45,
halte Noortheylaan.

Za 05/04

10:00

Vreugd en Rust: Hoek Parkweg Rozenboomlaan t.o. Rabobank. Bus 45 en 46, halte Parkweg.

Za 05/04

11:00

Kijfhoek/Bierlap: Korstmossen en vroege bloeiers. Infobord parkeerplaats Kievietsduin aan de
Meijendelseweg. Bus 43 vanaf CS den Haag. uitstappen halte De Kieviet, Wassenaar. Dan 15 minuten lopen
naar parkeerplaats.

Za 05/04

13:00

Westduinpark: Verschillende duinzones via het strand, over onverharde duinpaden. Start De Savornin
Lohmanlaan, hoek Laan van Poot. Bus 24.

Zo 06/04

10:00

Te Werve: Lentewandeling Van Vredenburchweg 101-105, Rijswijk. Bus 23 of tram 17.

Zo 06/04

10:10

Oostduinen: Eetbare en bruikbare planten in de duinen. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg. Bus
23.

Za 12/04

10:00

Sorghvliet: Geschiedenis en eetbare natuur. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24.Tram 1, halte
Adriaan Goekooplaan.

Zo 13/04

10:00

Begraafplaats Oud Eik en Duinen: Monumentale bomen. Laan van Eik en Duinen 40. Tram 2 of 3.

Zo 13/04

10:30

De Horsten: Zangvogels en weidevogels. Let op! Start ingang Horstlaan Voorschoten, iets voorbij Oude
Veenpad.

Zo 20/04

14:00

Heimanshof: Voorjaar in Heempark De Heimanshof. Stadsboerderij de Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang
Vreeswijkstraat. Bus 25 of 26.

Di 22/04

10:00

Sorghvliet: Blauwe bloemetjes? Ingang Park Sorghvliet, Scheveningseweg Tram 1, halte Adriaan
Goekooplaan.

Zo 27/04

10:30

Joodse Begraafplaats: Monumentale bomen. Plein 1813, Den Haag. Bus 24, of tram 17

Zo 27/04

10.00

Ockenburgh Hyacintenbos, van Leydenhof: thema voorjaar, verzamelen op de brug aan het begin van de oprijlaan

Wo
30/04

14:00

Leidschendam, Raadhuiskwartier Oranje.Stadskantoor, Bachlaan, Leidschendam.Bus 45, Damlaan,
Leidschendam 5 min. lopen.

Za 03/05

10:00

Sorghvliet: Lente in Sorghvliet, met aandacht voor de bijzondere geschiedenis van het park. Ingang park
Sorghvliet, Scheveningseweg 24.Tram 1, halte Adriaan Goekooplaan.

Za 03/05

10:00

Vreugd en Rust: De zomer komt er aan! Hoek Parkweg Rozenboomlaan t.o. Rabobank.Bus 45 en 46, halte
Parkweg.

Zo 04/05

10:10

Oostduinen: Eetbare en bruikbare planten in de duinen. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg. Bus
23.

Za 10/05

11:00

Kijfhoek/Bierlap: Sporen en katjes in het duin. Infobord parkeerplaats Kievietsduin aan de
Meijendelseweg. Bus 43 vanaf CS den Haag. uitstappen halte De Kieviet, Wassenaar. Dan 15 minuten lopen
naar parkeerplaats.

Zo 11/05

10:00

De Horsten: Meiwandeling, ook voor moeders! Ingang Papeweg Wassenaar, toegang € 1,-. Bus 90, halte
Lange Kerkdam (10 min lopen).

Zo 11/05

14:00

Heempark: De Heimanshof De Heimanshof, niet zomaar een (heem-)tuin. Stadsboerderij De
Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat.Bus 25 of 26.

Za 17/05

10:00

Sorghvliet: Geschiedenis en eetbare natuur. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24.Tram 1, halte
Adriaan Goekooplaan.

Zo 18/05

14:00

Vlietland: Klein gespuis. Parkeerplaats Kniplaan Stompwijk, bij brug over A4.Bus 45, 10 min. lopen.

van landgoed Ockenburgh.

MEI

Wo 21/05

14:00

Duivenvoorde: Bloeiende bomen. Oprijlaan Duivenvoorde, Voorschoten. Bus 45, halte Duivenvoorde,
toegang € 1,-/€ 0,50 . Parkeerplaats verplicht.

Zo 25/05

11:00

Meijendel: Tussen lente en zomer. Infobord tegenover buitenbak paardenstal. Wandeling over onverharde
(zand)paden.

Zo 25/05

10.00

Haagse Beek, t.h.v. het Gemeentemuseum, verzamelen hoek President Kennedylaan, Stadshouderslaan.

Zo 01/06

10:10

Oostduinen: Eetbare en bruikbare planten in de duinen. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg. Bus
23.

Zo 01/06

14:00

Marlot/Reigersbergen: Marlot in een nieuw jasje. Hoek Bezuidenhoutseweg en Hofzichtlaan. Bus 24 of 43.

Zo 01/06

14:00

Kijkduin: Wat vinden we op het strand? Start Muziektent, Deltaplein Kijkduin (laarzen aan). Bus 23, 24 en
26 halte Deltaplein Kijkduin.

Za 07/06

10:00

Vreugd en Rust: Zomer op een landgoed. Hoek Parkweg Rozenboomlaan t.o. Rabobank. Bus 45 en 46,
halte Parkweg.

Za 07/06

11:00

Kijfhoek/Bierlap: Duinmeertjes. Infobord parkeerplaats Kievietsduin aan de Meijendelseweg. Bus 43 vanaf
CS Den Haag. Uitstappen halte De Kieviet, Wassenaar. Dan 15 minuten lopen naar parkeerplaats.

Za 07/06

13:00

Westduinpark: Verschillende duinzones via het strand, over onverharde duinpaden. Start De Savornin
Lohmanlaan, hoek Laan van Poot. Bus 24.

Do 12/06

19:00

Clingendael: Avondwandeling: op zoek naar insecten. Hoofdingang Wassenaarseweg, bij Laan van
Clingendael Den Haag. Bus 18, of 23

Zo 15/06

10:00

De Horsten: Bloemen en kruiden, ook voor vaders. Ingang Papeweg Wassenaar, toegang € 1,-. Bus 90,
halte Lange Kerkdam (10 min lopen).

Za 21/06

10:00

Sorghvliet: Geschiedenis en eetbare natuur. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24.Tram 1, halte
Adriaan Goekooplaan.

Zo 22/06

12:00

Voorburg: Van poldersloot naar boezem Kinderboerderij Essesteijn te Voorburg. RR 3 en 4, halte
Vronesteijn Voorburg, 10 min. lopen.

Zo 22/06

14:00

Heempark De Heimanshof: Heimans Natuur is voor iedereen. Stadsboerderij De Herweijerhoeve,
Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat. Bus 25 of 26.

Wo 25/06

14:00

Park Rozenrust: Beestjes zoeken. Veursestraatweg 102 A, Leidschendam.Bus 45, halte Rozenrust.

JUNI

DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl

Stappen in de Natuur doe je samen met een IVN Natuurgids
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 meestal niet.
Rob Meyer 06-2056 8114 of Monique v. d. Broek 070-3858676
Kijk op www.ivndenhaag.nl voor meer informatie over de groengebieden. Daar vind je ook alle informatie over:
- cursussen zoals de Groene Cursus en de Gidsencursus
- lidmaatschap of donateurschap
- mailadressen van diverse contactpersonen
WANDELINGEN OP AANVRAAG: Hermine Schuit, herfra@casema.nl of 070-7780 817
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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 MAART T/M JUNI 2014
EXCURSIES
ZATERDAG 22 MAART
Dagexcursie "Leiden: Geesten en Landgoederen"
We volgen een gedeelte van deze route van de "Groene Wissels". In ieder geval komen we in Oud Poelgeest en Huys te Warmont.
Lengte ca. 9 km.
Verzamelen: 09.00u, station Den Haag CS bij infopunt. Trein vertrekt om 09.12u. We gaan ook nog met de bus.
Onderweg horeca, maar neem wel zelf je lunch en drinken mee.
Organisatie: Els en Bert van Maanen, 070-3867630 of evanmaanen@zonnet.nl
DONDERDAGEN 3, 10, 17, en 24 APRIL
Ochtendexcursies van de Haagse Vogelbescherming. Zo leer je vogels kennen!
Verzamelen: 06.30u, hoek Laan van Poot/Fuutlaan. Einde 08.00u.
ZATERDAG 5 APRIL
Dagexcursie Acht Zeister landgoederen
Afwisselende wandeling van 11 km over romantische brugjes, langs vijvers, over
landwegen en bospaadjes. Na 3,5 km is er horeca.
Verzamelen: 09.05u, station Den Haag CS bij infopunt.
Met de trein van 09.23u naar Driebergen-Zeist. We lopen terug naar station Bunnik.
Organisatie: Jola en Dick Gerbrands, 070-3201485 of gerbrands1@ziggo.nl
DINSDAG 15 APRIL
Ochtendinventarisatie Natuurtuin Wilhelminapark Rijswijk
Op verzoek van de beheerder gaan we de tuin op planten inventariseren.
Wie doet er mee? Er staan gewone en bijzondere planten. Zeker de moeite waard!
Verzamelen: 10.00u bij de Natuurtuin (blokhut) aan het Hazenpad in Rijswijk. Duur ca. 2 uur.
Organisatie: Els van Maanen, 070- 3867630 of evanmaanen@zonnet.nl
ZATERDAG 19 APRIL
Dagexcursie vogels spotten in o.a. de Sophiapolder
De vogelstudiegroep gaat eropuit naar een betrekkelijk nieuw gebied, dat helemaal is ingericht om van vogels te genieten.
De excursie duurt de gehele dag. Reis per auto en per bootje naar de Sophiapolder.
Verzamelen: 08.30u bij station Mariahoeve, zijde Appelgaarde.
Organisatie: Vogelstudiegroep, Hilde Küpfer.
Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 18 april 17.00u bij Hilde, 06-53844741 of hilde.kupfer@kpnplanet.nl
DONDERDAG 1 MEI
Ochtendexcursie Bomen in de Vogelwijk
Verzamelen: 10.30u op de kruising Nieboerweg/Sportlaan.
Bereikbaar met bus 24 en tramlijn 12, halte Nieboerweg, resp. Sportlaan.
Organisatie: Hilde Küpfer.
Aanmelden tot uiterlijk woensdag 30 april 17.00u bij Hilde 06-53844741.
ZATERDAG 3 MEI
Dagexcursie Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Tuinieren in het groot of wilde natuur alom? Fiets- en wandeltocht door dit gevarieerde natuurgebied, waarbij we stil zullen
staan bij de natuur, cultuur en het beheer van het gebied.
Verzamelen: 08.00u parkeerplaats NS station Voorburg, we reizen met auto's. Horeca onderweg, maar neem wel zelf je lunch en
drinken mee. En ook entreegeld park (€ 8,70), verrekijker, veldgidsen.
Organisatie: Stefan Pronk.
Aanmelden 06-16246210 of stefanpronk@hotmail.com
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ZATERDAG 17 MEI
Dagexcursie Rietputten en Broekpolder bij Vlaardingen
We starten in natuurgebied Rietputten waar allerlei soorten rietvogels te zien en te horen zijn, zoals rietgors, baardmannetje en
blauwborst. Na de horeca, per auto naar de Broekpolder, deel van de Vlietlanden, een nooit ingepolderd boezemgebied. Het
bestaat uit vlietveengrond dat nooit ontwaterd is geweest, het heeft een eigen vochtminnende flora. We kunnen hier misschien
de brede orchis en de rietorchis verwachten.
Verzamelen: 09.30u Parkeerterrein bij het eindpunt Randrail 4 - De Uithof (Lozerlaan/Meppelweg).
Organisatie: Ineke Gilbert en Ineke Zwarekant.
Aanmelden 070-2118254 of inekegilbert@ziggo.nl
ZATERDAG 7 JUNI
Dagexcursie Hollandse Rading – Fort de Gagel.
Veenlandschap met rietvelden, moerasbos en petgaten. Ca. 11 km, kan worden ingekort (bus).
Horeca aan het begin en halverwege.
Verzamelen: 08.45u Station Den Haag CS bij loketten, trein vertrekt 09.09u.
Organisatie: Mies Eveleens, 015-2571535 en Okje van Drimmelen, 070-3238629.
WOENSDAG 25 JUNI
Ochtendexcursie Westduinen
Heel veel soorten planten, vogels en insecten kunnen we in deze tijd verwachten. Duur ca. 2 uren, maar bij mooi weer kunnen
we langer op pad, denk dan aan brood en drinken. Meenemen: kijker/boeken/regenkleding.
Horeca in een strandtent.
Verzamelen 10.00u bij keerlus eindpunt tramlijn 12. Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie: M. O.
ZATERDAG 28 JUNI
Dagexcursie Westbroekse Zodden
Ten Noorden van Utrecht vinden we langs het Bert Bospad verschillende verlandingsstadia in de uitgegraven petgaten. In het
trilveen kunnen we bijzondere planten, vogels en insecten verwachten. Ca. 5 km.
Horeca nog onbekend.
Verzamelen 09.00u Station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie Els en Bert van Maanen, 070- 3867630 of evanmaanen@zonnet.nl

LEZING
Donderdag 15 mei 2014: een lezing over vogels in de Haagse duinen
Adri Remeeus en Frans Hooijmans, respectievelijk voorzitter en lid van de
Vogelwerkgroep Meijendel, houden een verhaal over de vogels van Meijendel, met
name broedvogels, zoals de nachtegaal. In de Veluwe of Utrechtse heuvelrug vind je ze
niet (foto links).
En nog zo’n typische duinvogel, de tapuit (in Katwijk “duinstag” genoemd) (foto
rechts). Die lokale naam zegt al genoeg, maar waarom komen ze als broedvogel in de
vastelandsduinen niet meer voor, m.u.v. een kleine populatie bij Den Helder?
Welke soorten zijn recent verschenen in Meijendel en welke verdwenen? In die laatste
categorie valt helaas ook de Zomertortel.
Ook wordt belicht dat elk landschapstype in Meijendel (bos, duinmeren, struweel) zijn
eigen avifauna heeft.
Foto's Ruud Wielinga

De lezing begint op om 20.00u en eindigt om 22.00u en vindt plaats in het
Milieu Service Punt in het Zuiderpark. Anna Polakweg 7. Den Haag. Ingang
e
Vreeswijkstraat naast snackbar Het Hapje, Anna Polakweg 1. Direct 1 hek rechts.
Rechts is de stadsboerderij, links het MSP. Bereikbaar met bus 25 en 26, halte
Vreeswijkstraat. RR 4 en 6, halte Monnickendamplein, 10 minuten lopen.
Beperkte parkeergelegenheid op het terrein.
Kees Pinster
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VAN HET KNNV-AFDELINGSBESTUUR
U vindt in dit blad weer veel activiteiten om actief
bezig te zijn met en in de natuur. Zo wordt er hard
gewerkt aan de organisatie van een paddenstoelencursus: de subsidievouchers van Groen en
Doen zijn binnen.
Naast de vele excursies zijn er twee weekends: een
vogel- en een plantenweekend. In het najaar volgt
zeer waarschijnlijk nog een paddenstoelenweekend als
afsluiting van de cursus. Schroom niet om eens een
kijkje te nemen bij onze werkgroepen. Op onze
website ziet u waar ze mee bezig zijn.

De gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst met het IVN
was bijzonder geanimeerd en inspirerend. Weer een
punt van positieve samenwerking met het IVN.
We hebben de afgelopen periode gezocht naar nieuwe
bestuursleden. Inmiddels is de Algemene
Ledenvergadering achter de rug. Mijn opvolger is John
van Wensveen geworden.

Dit is mijn laatste voorzittersstukje. Mijn volledige
termijn zit erop.
Met veel plezier heb ik me gekweten van mijn
voorzitterstaken. Het was leerzaam, gaf fijne contacten,
interessante medebestuurders! Graag blijf ik actief in
onze mooie vereniging.
Els van Maanen-van Wijlen,
inmiddels ex-voorzitter.

Foto: toverhazelaar (Hamamelis japonica)

Werkgroepen van de KNNV-afdeling Den Haag:

OPLOSSING FOTOPUZZLE
ACHTERBLAD RATELAAR 2013/4.

-Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280386
-Bomenwerkgroep
Hilde Küpfer, 06-53844741
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502493
-Paddenstoelenwerkgroep
Kees Fokkens, 070-3280386
-Plantenwerkgroep 1
Jeanette van Haren, 070-3253274
- Plantenwerkgroep 2
Ineke Gilbert,070-2118254
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-3946065
- Vogelstudiegroep
Ineke Zwarekant, 079-3310369
Zie voor hun activiteiten onze website
www.knnv.nl/den haag.
Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!

12345-

Magnolia kobus, langwerpige doosvrucht met
rozerode zaden. (geen NL naam, uit Japan).
Restanten vrucht van stokroos (Althaea rosea).
Vijfdelige splitvrucht van het geslacht
Ooievaarsbek (Geranium ssp).
Harig knopkruid (Galinsoga ciliata)
("stoeptegelkruid").
Porseleinzwam (Oudemansiella mucida).

NASCHRIFT "NIEUWE BUREN", bij het artikel van Jan
Engelenburg in de Ratelaar 2013/3.

Onze nieuwe leden:
- Mw. M.F. Hess
- Mw. L.M. Thorarinsdottir
- Mw. A.C. Oosterhoff
- Mw. R. Minnen
- Dhr. R. Visser

Broedt de kleine mantelmeeuw op kliffen?
Die vraag legde ik u voor in het “nieuwe buren”-artikel
in de september Ratelaar.
Naslag leert: neen, het zijn grondbroeders, waarbij ook
genoegen genomen wordt met platte daken. Daarbij
bestaat blijkbaar het risico dat jonge vogels van het
dak vallen. Waarvan akte.

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.

Jan Engelenburg.
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Vogelweekend Limburg
In het weekend van 9, 10 en 11 mei 2014 vindt
het vogelweekend plaats in Limburg: heide,
vennen, plassen van de Maas en bos. Hopelijk
spotten we vogels die we in het Groene Hart en
de Delta niet zo snel zien.
Onze uitvalsbasis zal zijn Pension Groenewoud
in Swalmen, midden in de natuur aan het
riviertje de Swalm. Het verblijf is op basis van
volledig pension. Maximaal 13 personen.
Wilt U mee, aarzel dan niet en schrijf meteen in,
door het invullen van het aanmeldingsformulier
op de website www.knnv.nl/den-haag onder gelijktijdige betaling van € 130 p.p. op bankrekening NL76 INGB 0000 144637 t.n.v.
KNNV afd. Den Haag te Den Haag o.v.v. "Vogelweekend 2014".
Het formulier is ook aan te vragen bij Ineke Zwarekant (079-3310369).
Consumpties onderweg en drankjes in het pension zijn voor eigen rekening (m.u.v. thee en koffie).
Het inschrijfgeld is exclusief vervoer. Dit weekend is alleen voor KNNV-leden.
Organisatie:
Hilde Küpfer, hilde.kupfer@kpnplanet.nl , 06-53844741.
Lis Stolp, listolp@xs4all.nl , 06-22816207.

Plantenweekend Texel
Het plantenweekend 2014 zal plaatsvinden van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juni, op het mooie Hollandse Wad: Texel.
Texel heeft een speciale plaats in het hart van natuurgenieters: hier liep de Amsterdamse onderwijzer Jacq P. Thijsse zijn pupillen
te onderwijzen, en ook Frederik W. van Eeden besteedde een van zijn botanische wandelingen aan het wonderschone eiland.
Wij verblijven in groepsverblijf Bloem en Bos in Den Burg. Er zijn tweepersoonsslaapkamers, 16 slaapplaatsen, een
eet/woonkeuken en een zitkamer. De totale kosten (we koken niet zelf, avondmaaltijden worden gecaterd) bedragen €125 p.p.
Voor het vervoer is er een busje en enkele personenauto’s. De vervoerskosten bedragen ca. €50, dat is inclusief overtocht over
het Marsdiep. Deze vervoerskosten worden contant verrekend met de chauffeur. Consumpties onderweg en drankjes in het
groepsverblijf worden per persoon apart verrekend.
U kunt u aanmelden door middel van het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag of het formulier opvragen bij
de organisatoren. Gelijktijdig maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL76 INGB 0000 144637 t.n.v. KNNV
afd. Den Haag te Den Haag o.v.v. “Plantenweekend 2014”.
Plaatsing geschiedt op basis van de volgorde waarin het inschrijfgeld is ontvangen. Deelnemers ontvangen begin juni een bericht
met nadere info. Dit weekend is alleen voor KNNV-leden.
Organisatie en inlichtingen:

Frank van Linden, 070-3271656 en Els van Maanen, 070-3867630.

Vochtige grond

Schorren en slikken
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o.m. tot aankoop van een belangrijk deel van deze
oeverlanden door Staatsbosbeheer. Over het onderzoek aan
deze Groene Rivier heb ik in 1967 uitvoerig bericht in het
Verslag over het jaar 1966, gedaan door Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Ook mijn favoriete plek in het buitenland moet op de grens
van water en land worden gezocht in Scandinavië en/of in
Frankrijk, met name in de Cotentin, omdat in die gebieden
de weidsheid van het water de schoonheid van het land een
extra-accent geeft.
Favoriete planten of dieren heb ik niet of nauwelijks,
hoewel ik op Schouwen toch altijd wel naar de broedende
kluten ga kijken en het zomerklokje van de Oude Maas mijn
hart heeft gestolen!

LEDEN IN DE KIJKER
U kunt in deze rubriek met enige regelmaat kennismaken
met leden van onze KNNV-afdeling. De rubriek wordt
verzorgd door ons bestuurslid Samantha van der Wolf.

JAAP MENNEMA
Ouwe sok - leraar biologie - botanicus - stadsecoloog
Ik ben Jaap Mennema, in 1953 Ouwe Sok geworden in de
NJN en het jaar daarop heb ik mij aangemeld als lid van de
KNNV, afd. Rotterdam. De toenmalige secretaris van de
KNNV, Hans Goudswaard, was enthousiast doende om
Ouwe Sokken de KNNV in te loodsen. Ik herinner mij, dat er
een aparte Jongerengroep werd opgericht om de overgang
van NJN naar KNNV te vergemakkelijken. Met deze
Jongerengroep gingen we regelmatig op excursie en we
volgden ook de lezingen, die het bestuur van de afdeling in
het winterseizoen organiseerde.
Veel tijd voor de KNNV had ik niet. De activiteiten voor de
(in 1956) op te richten ‘International Youth Federation for
the Study and Protection of Nature’ en de tentoonstelling
‘Rotterdammers waarheen?‘ in mei 1958 vroegen alle
aandacht. De laatste leidde o.m. tot de oprichting van de
Commissie Natuurrecreatie van de Rotterdamse Raad voor
de Lichamelijke Opvoeding, die o.m. cursussen organiseerde
voor de leerkrachten van het Lager Onderwijs in de aula van
Museum Boymans (lezingen + excursies).
Met Hans Haven en Peter Nijhoff stelde ik in 1961 het
boekje ‘Rotterdammer waarheen?’ samen met
uitgeschreven excursies voor wandelingen, fiets- en
bromtochten in de wijde omgeving van de Maasstad, dat
e
gedurende een aantal jaren aan alle 6 -klassers van de
Lagere School werd uitgereikt. Mijn natuurhistorische
belangstelling ging vooral uit naar het strand, maar voor het
overige waren het de vogels en de planten, die mijn
aandacht trokken.
In 1965 verruilde ik het ambt van leraar voor dat van
wetenschappelijk ambtenaar aan het Rijksherbarium te
Leiden en werkte ik aan de afdeling Flora van Nederland en
Europa. Mijn belangrijkste bijdragen zijn de ‘Atlas van de
e
Nederlandse Flora’ deel 1 en 2 en de verzorging van de 23
druk van de ‘Geïllustreerde Flora van Nederland (België en
Luxemburg)’.
In 1988 tenslotte werd ik aangesteld als Stadsecoloog van
Den Haag en in 1992 ging ik met pensioen. In deze laatste
functie heb ik met veel plezier samengewerkt met de
tuinlieden van de dienst Stadsbeheer en ik heb nog lang
genoten van verschillende Haagse wegbermen, die we ooit
ecologisch onder handen hebben genomen.

Opmerkelijke
ervaringen.
Wanneer ik mijn
meest opmerkelijke
ervaring in de natuur
moet noemen, dan
wordt dat een lastige
keuze. Maar een
ontmoeting met een
zeehond op de
Waddenzee was toch
wel heel opmerkelijk.
In de eerste jaren van
mijn studie, zo rond
1950, werd ik
gevraagd mee te
werken aan een onderzoek van Kees Deelder naar de trek
van de glasaal. Drie weken op de Waddenzee aan boord van
de Max Weber van het ‘Zeeologisch’ station in Den Helder:
vier uur wacht en acht uur ‘vrij’. Tijdens de wacht moesten
we regelmatig metingen doen en glasalen vissen, dag en
nacht. Op een van de nachtelijke wachten was het windstil
en wolkloos. De sterren weerspiegelden in zee. Het verschil
tussen hemel en aarde verdween. Achter op de plecht
dommelde ik langzaam weg … Totdat een luid geproest mij
uit mijn hemelse mijmering wekte: een zeehond kwam
kijken wat er aan boord gebeurde!
Het antwoord op de vraag naar mijn interessantste
waarneming in 2013 moet ik vooralsnog schuldig blijven.
Mijn belangstelling richt zich de laatste 15 jaar vooral op de
paddenstoelen en elke 14 dagen ga ik in principe met de
Paddenstoelen Werkgroep van de KNNV-afdeling Den Haag
naar een van de binnen (maar ook buiten!) het HaagsWassenaarse grondgebied gelegen natuurterreinen. De
excursiegegevens verwerk ik jaarlijks tot een overzicht met
speciale aandacht voor de zeldzame en opmerkelijk
vondsten. Konden we in de periode 1999 – 2012 jaarlijks
rekenen op zo’n 1300 à 1400 vondsten (met uitschieters in
de jaren 2006: 1777 en 2002: 1850 !!), het aantal vondsten
in 2013 bedraagt op 16 oktober nog slechts iets meer dan
300!!
We kunnen nu al zeggen: 2013 is sinds 1999 het slechtste
paddenstoelenjaar!
En eigenlijk is ook dat een interessante waarneming!!

Favorieten.
Ik vind het moeilijk om mijn favoriete plek in Nederland te
kiezen, omdat ik aarzel tussen de Waddeneilanden en de
Oude Maas, de rivier, waarvan ik later als leraar biologie
aan het Libanon Lyceum en de Willem de Zwijger-HBS met
mijn leerlingen de oeverlanden heb onderzocht. Dit leidde

Jaap Mennema
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PADDENSTOELENINVENTARISATIE IN HET WESTDUINPARK
wind weer vrij spel heeft. In de Natte Pan is winterbegrazing
door vier Schotse Hooglanders.
Paddenstoelen inventarisatie. In de afgelopen jaren
inventariseerden de auteurs duingebieden van Dunea
(Solleveld en Meijendel) en gebieden van het
Hoogheemraadschap Delfland (zeereep en De Banken) op
paddenstoelen. In juni 2013 hebben we een begin gemaakt
met het inventariseren van het Westduinpark, vooral in de
onlangs heringerichte Natte Pan en Wieringsestraat. Wij
vonden maar liefst 65 soorten. Opvallend is dat in het
Westduinpark een aantal groeiplaatsen zijn van de zeldzame
peperbus (Myriostoma coliforme) (foto onder), die alleen
voorkomt in een beperkt duingebied tussen Den Haag en
Bergen. Op één plek telden we zelfs 125 exemplaren,
Volgens Waarneming.nl is dit de grootste bekende
groeiplaats in NL.

Het Westduinpark (ca. 245 ha) grenst in het westen aan het
Noordzeestrand, in het zuiden aan Kijkduin, in het oosten
aan de woonwijken Bohemen en de Vogelwijk. De noordgrens van het park wordt gevormd door de Scheveningse
haven. Het is vrijwel geheel omsloten door bebouwing.
Net als andere duingebieden is het park door stikstofdepositie, het instorten van de konijnenpopulatie en het
vastleggen tegen verstuiving, sterk verruigd met als gevolg
vergrassing en verstruweling. Daarnaast is het gebied
beheerd als stadspark met aanplant van niet inheemse
bomen en struiken. Vooral de rimpelroos (foto rechtsonder)
woekert sterk waardoor de oorspronkelijke duinvegetatie
wordt weggedrukt. De laagst gelegen vallei met de potentie
van een natte duinvallei - de Natte Pan - is in de loop der
jaren volledig dichtgegroeid (foto boven, maar wél van de
huidige situatie). Helm is in de zeereep dominant aanwezig.
In het Westduinpark zijn drie plaatsen door de Gemeente
Den Haag gebruikt als vuilstort. Die vuilstorten zijn gesloten,
afgedekt met grond en beplant met bos.
Rond Scheveningen zijn nog restanten van de kenmerkende
vegetatie voor het zeedorpenlandschap aanwezig. Daar
vinden we nog blauwe zeedistel, zeewinde, oorsilene en
blauwe bremraap. Op de restanten duingrasland vinden we
algemene soorten als grote tijm, kruipend stalkruid,
gewone vleugeltjesbloem, geel walstro, zachte
ooievaarsbek, reigersbek, akkerwinde en akkerhoornbloem.
Plaatselijk zijn het zeldzame voorjaarshelmkruid en
welriekende salomonszegel algemeen. Verder zijn overal
struwelen aanwezig van duindoorn, liguster, meidoorn en
vlier. Gedeelten zijn bedekt met zomereik, witte abeel en
noorse esdoorn.

Ons plan is om de komende jaren de successie van de
mycoflora van het kale duin naar het begroeide duin te
blijven volgen.
(het complete artikel, met soortenlijst staat op de website
www.knnv.nl/den-haag )
P.N. Peperkamp en R. Wielinga (foto's R.W.)

Beheer van het gebied. De zeereep is in beheer bij het
Hoogheemraadschap Delfland en de rest van het gebied bij
de Gemeente Den Haag. In de afgelopen jaren hebben de
Natte Pan en Wieringsestraat een metamorfose ondergaan
in het kader van herstel van Natura 2000 habitattypen
(Grijze duinen (H2130), Duinheide met Struikheide (H2150),
duindoornstruwelen (H2160) en Duinbossen (H2180)).
Bomen en struiken die er van nature niet thuishoren en veel
water verbruiken of woekeren zijn verwijderd. De
aanwezige eiken en meidoorns zijn gespaard en hebben
meer ruimte gekregen om te groeien. Door het maaien en
plaggen zijn grote open zandige plekken gecreëerd, waar de
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OUDE GLORIE VERGAAT NIET!
Onlangs kreeg ik bij toeval een oud en mooi vergeeld
boekje in handen: "IN HET BOSCH", door E. Heimans
en Jac. P. Thijsse, tweede druk 1920 – bij W. Versluys
(eerste druk 1901).
Wat een juweel!! Onze "eigen" Heimans en Thijsse
in vol ornaat en op hun best, zowel in tekst als
tekeningen.
Dié bloemrijke taal van H&T, soms wijd uitgesponnen,
dan weer heel bondig.
En elke beschrijving zó raak en treffend, dat het lezen
ervan niet alleen een genot maar ook een belevenis
is.
Al bladerend en genietend plukte ik er een paar
frasen uit die ik graag met u wil delen.
Zoals over de eik: zie hiernaast .
Of "van den Beuk", waarom het er onder altijd zo
donker is en de bodem kaal: zie hieronder.
Of de tekening van een kortlot van de beuk, door
H&T een "elfjarig korttakje" genoemd: zie hieronder
en let speciaal op de jaartallen. Het jaar 1895 was
kennelijk een topjaar voor die beuk, waarom? H&T
geven zelf het antwoord in de volgende Ratelaar!!
Lex van der Steur
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Foto’s Ingrid Piek
-Winterakoniet
-Krokus

Port betaald

