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“Samen op weg naar een nieuwe organisatie” of beter van niet?
De landelijke besturen van IVN en KNNV zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van de vorming van een nieuwe natuurorganisatie, waarin beide verenigingen op moeten gaan. “Door de gezamenlijke kennis en kunde van IVN en KNNV bij elkaar te
brengen, kunnen we een compleet pakket aan activiteiten aanbieden aan de samenleving. Iedereen die daardoor actief wil zijn in en
met de natuur kan bij ons terecht. Wij bieden een beweging die het verschil maakt en op de bres staat voor de natuur om ons heen”.
Tegen deze ambitie kun je niet zijn.
In een nota brengt een gezamenlijke projectgroep de contouren van een nieuwe organisatie in beeld. Dit “na uitvoerige gesprekken,
ook met vele afdelingen”. Er valt volgens de projectgroep een grote meerwaarde te verwachten. De nieuwe organisatie kan beter
inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, verminderde belangstelling voor betalend lidmaatschap en
verstedelijking. In de nieuwe organisatie blijven natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming centraal staan, maar met een
ander accent of andere aanpak.
In september komt het ontwerp van de nieuwe organisatie op landelijk niveau op tafel. Dan zal ook duidelijker worden hoe de
nieuwe afdelingen aan de landelijke organisatie worden opgehangen. Opties voor een nieuwe organisatienaam liggen dan ook op
tafel, maar ook de vestigingsplaats van de nieuwe organisatie: Amsterdam, Zeist of een andere stad? Begin volgend jaar wordt een
besluit voor de landelijke organisatie genomen.
De landelijke bureaus zijn in hun denken al ver gevorderd. Maar wat vinden de afdelingen er van? Wat vinden jullie ervan? Onder
welke voorwaarden zouden wij ons aansluiten bij de beoogde nieuwe organisatie? Zijn er alternatieven? Wat zijn de gevolgen van
de verschillende opties? Daar moeten we met elkaar eens goed over nadenken. Niks doen is geen optie. Op de vragen willen wij
graag antwoord van onze leden krijgen. Alleen dan kunnen wij onze landelijke besturen goed adviseren en voorstellen aan jullie
voorleggen.
Stuur jouw mening uiterlijk 1 juli 2015 toe aan voorzitter@den-haag.knnv.nl of voorzitter@ivndenhaag.nl.
Lees vooraf even de contourennota “Samen op weg naar een nieuwe organisatie” van 7 mei 2015. Deze staat op de website
www.knnv.nl/samengaan-knnv-en-ivn. Leden zonder computer kunnen de tekst op papier aanvragen bij het secretariaat (zie pag. 2
voor adres).
Op grond van de reacties zullen wij een eerste advies opstellen en met jullie delen. Vervolgens plannen wij een discussiebijeenkomst.
Henk Wardenaar (voorzitter IVN)
John van Wensveen (voorzitter KNNV)

GEZOCHT: mensen met enthousiasme
voor respectievelijk: kinder-doe-dingen of senioren-natuuractiviteiten
of duurzaamheid-doe-dingen of financiën / bestuurswerk
IVN Den Haag timmert flink aan de weg en is daarom op zoek naar mensen
die het leuk vinden om zich in te zetten voor:
-

het organiseren en doen van doe-dingen met kinderen! Er is steeds
meer vraag naar natuuractiviteiten voor kinderen, maar tot nu toe bieden we deze als IVN Den Haag nog maar mondjesmaat aan. Daarom zijn
we op zoek naar mensen die dit leuk lijkt en hier tijd en energie voor
willen vrijmaken;

-

het organiseren en doen van doe-dingen met senioren! Ook hier wordt
regelmatig naar gevraagd, en zijn maar enkele IVN-ers actief op dit vlak.
We zijn dus benieuwd of er meer mensen zijn die dit zouden willen gaan
oppakken. Er is van alles mogelijk, zoals bijvoorbeeld het organiseren van
verkorte IVN-excursies, rolstoelwandelingen door de natuur, of het ontwikkelen van een natuur-ontdekkist speciaal voor ouderen bijv. met
plantjes er in. Vanuit IVN Landelijk is het programma ‘’ Grijs Groen en
Gelukkig’’ gestart. Vanuit dit programma kan ondersteuning worden geboden om ouderenactiviteiten van de grond te trekken en ook om dit
voortaan een wezenlijk onderdeel te maken van het beleid van de betreffende verzorgings- en verpleeghuizen. Jouw inzet heeft dus een blijvend effect!;
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Dit is een voorbeeld van een gratis
doe-boekje van de overheid.

<Vervolg van blz. 3>
-

meedenken en vooral doen op het gebied van Duurzaamheid! Tot nu toe is er binnen IVN Den Haag een groepje van drie
mensen actief op het gebied van Duurzaamheid. Dat mag groeien!
Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. Concrete plannen voor komend jaar zijn het
organiseren van een ideeënbundel/ doe-boekje Duurzaamheid voor Natuurgidsen, lezingen/discussieavonden met navolgende excursies en meewerken aan de Duurzaamheidcursus in november voor alle leden van IVN in Zuid-Holland. Maar er
is natuurlijk van alles mogelijk en nieuwe ideeën zijn welkom! ;

-

de financiën van IVN Den Haag. IVN Den Haag is op zoek naar een penningmeester, die zich met hart en ziel wil inzetten
voor een goed draaiende en financieel gezond blijvende vereniging. Is dit op uw lijf geschreven, geeft u dit dan aan bij het
bestuur, bijvoorbeeld via voorzitter@ivn-denhaag.nl of ondergetekende;

-

het bestuur van IVN Den Haag. Het bestuur van IVN Den Haag is weliswaar een enthousiast team, maar recent wat uitgedund. Er is dus ruimte voor nieuwe enthousiastelingen die ook zelf aan den lijve willen ervaren dat besturen helemaal niet
zo stoffig is als het misschien lijkt, maar juist veel energie geeft en nieuwe kansen creëert. Nieuwsgierig? Neem dan contact
op met voorzitter@ivn-denhaag.nl of ondergetekende.
Wilt u wel actief worden, maar niet voor lange tijd, of heeft u maar beperkte tijd?

-

Laat u zich dan niet weerhouden en meldt u aan! Er is van alles mogelijk, er wordt dan gewoon iets ‘’op maat’’ gezocht.
De oproep over Natuurbeelden in het vorige nummer is ook nog van kracht. Ook daar is nog steeds meewerken en meedenken
nodig.
Uw reactie kunt u mailen aan ineke.smits@ivndenhaag.nl. Voor degenen zonder e-mail: telefoon 070-3682044.

TTIP, een nieuwe dreiging voor mens en natuur
Schaliegas, chloorkippen, genetisch gemanipuleerde
voedselgewassen, het kan zomaar over ons uitgestort
worden.

bedrijven nu al vaak hun gelijk te halen binnen bestaande
vrijhandelsverdragen, o.a. tussen de VS en Canada (het NAFTAverdrag) en de VS en andere landen.

‘We hebben de aarde te leen van onze kinderen' is een Indiaanse wijsheid. Maar hoe gaan we met die aarde om? En wat
heeft dat met het nieuwe vrijhandelsverdrag met de VS te
maken, het TTIP, waarover nu in Parijs onderhandeld wordt.
De onderhandelingen zijn grotendeels geheim, maar uit uitgelekte documenten blijkt dat TTIP door bedrijven kan worden ingezet om “handelsbelemmerende” regels - ter bescherming van de natuur, gezondheid en milieu - af te zwak1
ken, te ondermijnen of zelfs helemaal overboord te gooien .
En niet alleen dat. Overheden kunnen door bedrijven worden
aangeklaagd vanwege afspraken of regelgeving om milieu,
gezondheid en burgerrechten te beschermen. Veiligheidsnormen in Europa kunnen onder druk van schadeclaims aan
de kant worden geschoven. Belangen van de grote gentech
en oliebedrijven kunnen de democratische besluitvorming
overrulen.
Afgezien van een vergaande vrije markt, ook op gevoelige
terreinen als gezondheidszorg, gaat het om het opnemen in
het verdrag van ISDS (the Investor State Dispute Settlement),
dat bedrijven het recht geeft via niet-openbare tribunalen
overheidsmaatregelen aan te vechten als die in strijd zijn met
hun commerciële belangen. De tribunalen werken buiten de
normale jurisdictie om. Door het inzetten van zwaar betaalde
bedrijfsadvocaten en door belangenverstrengeling weten

Enkele voorbeelden van schadeclaims, als voorproefje:








Prominent VN jurist Alfred de Zayas waarschuwt voor on2
dermijning van democratie en rechtspraak. Hij pleit voor
onmiddellijke stopzetting van de onderhandelingen uit angst
voor mensenrechtenschendingen.
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Een Amerikaanse bedrijf eist 191 miljoen euro aan
compensatie nadat de regering van Quebec, Canada
in 2012 een stop op boringen naar schaliegas had ingesteld.
Philip Morris eiste miljarden van de Uruguayaanse
en Australische overheid wegens hun antirookbeleid.
Vattenfall - hier opererend als Nuon – eist 3,7 miljard
euro van de Duitse overheid vanwege hun antikernenergiebeleid.
De verhoging van het minimumloon in Egypte ging
niet door nadat het Franse bedrijf Veolia de Egyptische overheid had gedreigd met een schadeclaim .

The Guardian 5 mei 2015
http://www.theguardian.com/global/2015/may/04/ttip-unitednations-human-right-secret-courts-multinationals

Milieudefensie
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<Vervolg van blz. 4>

Bewoners en actiegroepen protesteerden tegen het uitgeven
van vergunningen voor (proef-)boringen. Een actiegroep in
Boxtel, in het bedreigde Brabantse landschap, werd actief,
en andere lokale en landelijke groepen schaarden zich achter
het protest. Meer dan 200 gemeentes verklaarden zich daarna ' schaliegasvrij' . Ook de grote drinkwaterbedrijven keerden zich tegen de winning vanwege vervuiling van het
grondwater. In december 2014 ging de regering onder druk
van de Tweede Kamer (tijdelijk) overstag. Geen (proef-) boringen tot 2017. Maar een volgend kabinet kan nog alle kanten op.De Nederlandse regering heeft de vergunningen voor
schaliegaswinning voorlopig stopgezet, Frankrijk heeft fracken in 2011 verboden en alle vergunningen ingetrokken,
Duitsland heeft de mogelijkheid op een kier staan met veel
mitsen en maren, Engeland staat het toe, maar er is felle
maatschappelijke discussie gaande.
Maar wat zijn onze beslissingen in Europa waard als het TTIP
doorgaat en als Amerikaanse schaliegasbedrijven straks
miljardenclaims in kunnen dienen als de boringen definitief
niet doorgaan? Durft de Tweede Kamer dan voet bij stuk te
houden? Of deinzen politici terug voor de mogelijke financiële gevolgen?
Ervaringen uit onder meer Canada laten zien dat het laatste
scenario reëel is. Het handelsverdrag waarover in Parijs onderhandeld wordt met de VS gaat grote gevolgen hebben,
het kan volledig ingaan tegen onze beschermende maatregelen voor mens, natuur en aarde. In het najaar moet het verdrag in stemming komen in het Europees Parlement. ISDS
gaat deel uitmaken van het voorstel. De Zayas heeft een
beroep gedaan op de EU om vakbewegingen, milieuactivisten
en gezondheidsexperts in de onderhandelingen op te nemen.
Hij werkt aan een rapport dat in augustus gepubliceerd zal
worden om de beleidsmakers te doordringen van de gevolgen.

In een interview in The Guardian zegt hij: "Er zijn al meer dan
600 van dit soort gevallen geweest en de meeste zijn beslist
in het voordeel van de bedrijven. Het heeft regeringen al
honderden miljoenen aan compensatie gekost. Het toestaan
van een apart juridisch systeem ten dienste van de grote
bedrijven is een bedreiging van onze rechtsstaat en democratie."
TTIP kan er ook toe leiden dat politici bij voorbaat afzien van
beschermende regelgeving voor mens en natuur, om dit
soort claims te voorkomen. Bijvoorbeeld regels die boringen
naar schaliegas voorkomen.

De Brabantse Kempen en heidecorridors zijn nu nog ongerept.
Doorgaan van schaliegaswinning maakt 200 boorgaten in het
Brabantse landschap mogelijk.

Schaliegas, de keuze is nu nog aan ons

TTIP, waarom niet?
We willen onze eigen biodiversiteit, natuur, mens en gezondheid kunnen blijven beschermen, zonder dat daar straf op
staat. De uitbreiding van de vrijhandel en het opnemen van
ISDS maakt dat veel van de Amerikaanse wetgeving en praktijk ook bij ons zal gelden. Een beetje aanpassen en scherpe
kantjes afslijpen, zoals een aantal Nederlandse politieke partijen willen, helpt niet. We moeten dat verdrag gewoon niet
willen.

In 2013 en 2014 ontstonden in Nederland felle discussies
rond schaliegas. Om schaliegas te winnen is het nodig om de
bodemlaag te 'fracken', het onder grote druk injecteren van
een mengsel van water, chemicaliën en zand vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag. Dit veroorzaakt breuken,
aardbevingen, overstromingen, vervuiling en industrialisatie
van landschap en bodem.

LvdB

Foto: demonstratie in maart in Groningen.
Op 23 mei is er opnieuw gedemonstreerd in Amsterdam en
Groningen.
De organisatoren: "Miljoenen mensen over de hele wereld
maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen van gentechnologie en het patenteren van gewassen, het gebruik van landbouwgif
en over de monopoliepositie op ons voedsel. Ook het vrijhandelsverdrag (TTIP) valt onder de grote gevaren waar we aandacht aan
willen besteden".
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Wilde vogels in het vogelasiel
Het Haagse vogelasiel 'de Wulp' was toe aan een opknapbeurt. Na maandenlange verbouwing is het op 23 mei opnieuw geopend. Het ziet er mooi en fris uit. Vogels hebben
geen boodschap aan verbouwingen, dus de opvang ging gewoon door, een tijdlang zelfs vanuit een container voor de
deur. "Dat was in de winter wel mogelijk, maar niet in de
drukke tijd, het late voorjaar en zomer als er jonge nesten
zijn.", zegt beheerder Ruud van der Waard. Ik zie veel kleine
weesjes, vooral veel eendjes, maar ook koolmeesjes, zwanen,
meeuwen, een reiger en andere vogels. Later in het seizoen
komen de kraaien en eksters.
De natuur zijn gang laten gaan
"We behandelen ze niet als huisdieren, het zijn wilde vogels en dat moeten ze blijven, anders kunnen ze zich straks niet meer redden. Jongen moeten warm gehouden worden, en ze moeten op tijd eten en poepen, voor de rest tutten we er niet mee." Ik zie hoe
een vrijwilligster met een satéstokje met voer kleine koolmeesjes voedt. Ze moeten ieder uur wat eten. "We zorgen dat het eten
gevarieerd is en alle nodige ingrediënten heeft, een insectenetertje heeft insecten nodig, maar ook andere stoffen die in de natuur
voorkomen. We vermalen het eten tot gehaktballen en ontdooien dan iedere dag de juiste hoeveelheid."
Het asiel vangt ongeveer 7000 vogels per jaar op. Als ze voor zichzelf kunnen zorgen worden ze teruggezet in de natuur.
"In deze tijd bellen mensen op omdat kleine vogeltjes in de steek zijn gelaten of uit het nest gevallen. Meestal kan de moeder ze wel
terugvinden, maar dan moeten de mensen wel uit de buurt blijven. De moeder komt de kleintjes niet voeren als er je erbij blijft
staan. Dus wij zeggen: laat de nesten met rust." Ook zijn er telefoontjes over door kraaien aangepikte vogels: "Als die vogel niet al
verzwakt zou zijn zou hij niet aangepikt worden. We kunnen die vogel niet redden. Het is een natuurlijk proces, kraaien zijn opruimers, ze eten de resten op, grijp daar niet bij in."
Vogels hebben het moeilijk in onze moderne wereld
"In het najaar komt de houtsnip uit Oost Europa, als de grond daar bevroren is en ze geen voedsel meer kunnen vinden. Ze hebben
een heel gevoelige snavel. Als die beschadigd is kunnen ze niks meer. En dat gebeurt maar al te vaak, vooral omdat ze in het donker
tegen ramen zonder vitrage aanvliegen, ze denken dat het open ruimtes zijn. Ze vliegen laag en hun ogen zitten aan de zijkant."
Watervogels hebben vaak last van botulisme. "We veroorzaken dat gedeeltelijk zelf", zegt Ruud de Waard, "Teveel schaduw, te
weinig doorstroming en vervuiling, te weinig zuurstof in het water. Kleine stukjes bruin brood voeren, zoals oma dat met de kleinkinderen doet, kan niet veel kwaad, maar je ziet grote hompen witbrood in de sloot gekwakt. Daar kunnen eenden niets mee, ze
gaan erom vechten en het is ongezond. Voeren van dieren in de natuur is sowieso geen goed idee. Ze moeten niet te lui worden, en
zelf moeite doen om hun voedsel bij elkaar te zoeken. Dan is het niet eenzijdig, het is een beetje van alles wat ze nodig hebben,
zoals kroost en insecten."
Het vogelasiel draait bijna volledig op vrijwilligers en moet het hebben van donaties.
Zie voor meer informatie: www.vogelasieldewulp.nl
LvdB

IVN cursus Tuinreservaten
e

De 1 IVN cursus Tuinreservaten is een feit. In maart j.l. zijn we gestart met
16 deelnemers. In 5 lessen en tijdens 2 excursies hebben we de principes van
natuurvriendelijk(er) tuinieren uitgelegd, waarbij zowel de theorie als de praktijk
aan bod zijn gekomen. De lessen werden gegeven in een lokaal van het
Segbroekcollege. Doel van de cursus: cursisten laten zien hoe je met weinig
middelen de tuin aantrekkelijker kunt maken voor zowel je zelf als voor de natuur.
e
De 1 excursie vond plaats in de tuin van het Segbroekcollege, ’t Gouden
e
Klavertje, en tuin met ruimte voor de natuur. Tijdens de 2 excursie hebben we 2
tuinen in Kijkduin bekeken, die door de eigenaren speciaal voor de cursisten
werden opengesteld. Natuurvriendelijk tuinieren in de praktijk.
Inmiddels zijn enkele van de cursisten al begonnen met kleine aanpassingen in
hun tuin, zoals het maken van een takkenril van snoeiafval.
Het is de bedoeling deze cursus Tuinreservaten in het volgend voorjaar nogmaals
te geven. Zowel de cursisten als wij als cursusteam waren heel enthousiast over
de cursus.
In september is een terugkomdag gepland. We zijn heel benieuwd in hoeverre
cursisten hun tuin dan al hebben aangepast.
Namens het cursusteam,
Max Leerentveld, Joost Lommelaars, Mieke v.d. Heuvel, Ingrid Piek
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De tjiftjaf en fitis zijn ook typisch vertegenwoordigers van de
kbveetjes: alleen vind je de tjiftjaf aan de binnenduinrand en
de fitis meer aan de buitenkant. En.. .natuurlijk kun je het
geluid van een tjiftjaf ook als leek zeker wel onderscheiden
van dat van de fitis. Bijzonder zijn de gekraagde roodstaart en
de braamsluiper.

KORTE CURSUS VOGELHERKENNING
‘Waar, wat, wanneer’ is één van de motto’s van de cursus van

Vogelbescherming Den Haag door Ed Opperman. Als je weet
waar je bepaalde vogels kunt zien, en wat het belangrijkste
kenmerk is, en in welke tijd van het jaar je ze kunt zien, dan
ben je al een eind op weg.
Ed heeft het ook over ‘ kbveetjes’ : een prachtterm voor iets
waar je als beginner mee kunt blijven worstelen: kleine bruine
vogeltjes, typisch Haagse humor.

We determineren tijdens de excursie, die in een soort regenmist plaatsvindt, uiteindelijk twintig soorten. Een van de
moeilijkheden blijft toch om uit een hoeveelheid geluiden er
één zo te isoleren dat je je daarop kunt concentreren.
Ondanks vele pogingen lukt het ons niet die braamsluiper
ergens te ontwaren. We zullen het moeten doen met de
kennis van de les: dat deze zich kenmerkt door druk staartwippen.

Van kijken naar waarnemen in drie avonden en één excursie.
We moeten vooral letten op ‘GISS’: general impression of
size and shape. Dat maakt dat je gaat waarnemen, in plaats
van simpelweg kijken.
Waarnemen is echter zo eenvoudig nog niet: we worden op
allerlei manieren om de tuin geleid. Bij mist lijken de vogels
groter dan in werkelijkheid. Belangrijk: kijk je tegen het licht
in of mee? Is er zon of niet, allemaal punten om er rekening
mee te houden.

Roofvogels
De laatste avond wordt aan roofvogels besteed. Ook hier blijft
de GISS van belang, maar zijn de vorm en grootte van de
vleugels belangrijker, omdat je bij roofvogels vaak op de
vlucht moeten letten.
Een valk herken je aan de puntige vleugel, en de verticale zit
(vaak op een paal) terwijl die van boven naar beneden duikt.
Een buizerd heeft een dik lijf, en.. heeft als kenmerk ook
bevederde poten: als je die kunt waarnemen natuurlijk!
Een sperwer jaagt weer anders dan de valk, die zie je vaak in
één lijn op andere vogels jagen. De sperwer herken je aan de
gestreepte onderkant, en de brede vleugelhand. Bij de
roofvogels is het goed te weten dat de vrouwtjes vaak groter
zijn dan de mannetjes roofvogel.
Kiekendieven hebben langere vleugels en wouwen
overtreffen weer de kiekendieven daarin, en hebben
bovendien een vork in de staart.
Arenden zijn de kanjers onder de roofvogels, met grote
vingers en vleugels. Een saillant detail: bij de Starrevaart is
een visarend waargenomen. Denk bij de vraag waar je een
bepaalde vogel kunt zien ook aan waarneming.nl.

De GISS blijft hèt hulpmiddel: de bouw van de vogel en de
verschillende lichaamsdelen goed onderscheiden en weten
waar je naar moet kijken bij welke soort.
De dvd 'Vogels rondom ons huis', is handig om thuis e.e.a. te
herhalen. Veel herhaling is belangrijk.
Ook het luisteren is van belang: immers de meeste vogels
hoor je eerder dan dat je ze ziet! Aan de hand van trillers,
lange of korte, wel of niet doorlopende strofen kun je
bepaalde vogels uitsluiten. Ook afstrepen helpt dus, het
begint al bij de vogelgids: lees de inleiding, en hoe de gids
werkt, dan kun je meteen naar de juiste pagina’s gaan,.

We eindigen deze laatste avond met een verzoek: de
goudhaan, ‘gewoon’ omdat hij zo mooi is. En soms is waar te
nemen bij de grote tuinen in Wassenaar. Ach, goudhaan bij
goudhanen, nee… niet die inwoners van Wassenaar,… wij die
van deze cursus en het inspirerend delen van Eds kennis
mochten genieten.
Marjo Hess
www.Haagse vogels.nl: de Haagse Vogelbescherming geeft
2 x per jaar een cursus vogelherkenning
Vogels rondom het huis, dvd Natuur digitaal
www.welkevogelisdit
www.waarneming.nl

Soorten in onze omgeving
Bij de mezen moet je op de kop letten, bovendien kun je naar
het gedrag van hangen kijken en zie je een soort klein rond
bolletje als je op GISS let.
Een winterkoning is ook zo’n bolletje maar dan met de staart
rechtop, en let op ‘winterrrrrrkoning’, dan weet je dat die zit
te zingen. De heggenmus die geen mus is, is grijs bovenop.
Tijdens een excursie in het Westduinpark zullen we die zien,
net als de grasmus die ook geen mus is.
Ook de verschillen tussen de boomklever en -kruiper komen
aan bod. De klever is prachtig gekleurd, de kruiper is een
soort muis die zich naar boven beweegt.
Lijsters en merels zitten hoog op een zangpost, en zingen net
iets minder snel dan een nachtegaal. Tijdens onze excursie
zijn er veel nachtegalen te horen en daar lijkt het alsof je die
echt moet kunnen blijven herkennen.

Blauwe kiekendief - Foto Ruud Wielinga
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IVN Den Haag Excursieprogramma 3e kwartaal 2015
JULI
Za 04 jul
Za 04 jul
Zo 05 jul
Wo 08 jul
Wo 08 jul
Do 09 jul
Za 11 jul
Zo 12 jul
Wo 15 jul
Zo 19 jul
Zo 26 jul

10:00
11:00
10:30
10:30
14:00
19:30
10:00
10:00
19:00
14:00
10:00

Scheveningen Boulevard. We ervaren de nieuwe boulevard en de natuur erop en eromheen. Boulevard eindpunt lijn 11.
Kijfhoek/Bierlap*. Vliegende beestjes. Infobord rotonde parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar.
Te Werve. Zomerwandeling. Van Vredenburchweg 101-105 Rijswijk.
Sorghvliet: Zomerrust. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24.
Duivenvoorde. Zomerwandeling. Entree 1,-/0,50. Laan v. Duivenvoorde 1 Voorschoten.
Meijendel*: Zomeravondwandeling in het duin. Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.
Oostduinen. Eetbare planten in de duinen. Ingang Meijendel bij Pompstationsweg.
Clingendael. Avondwandeling door Oosterbeek en Clingendael. Hoek Wassenaarseweg en Thérèse Schwartzestraat.
Heimanshof. Zomer in de Heimanshof. Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat.
De Horsten. Bloemen en bestuivers. Ingang Papeweg Wassenaar, entree 1,-.

Za 01 aug
Zo 09 aug
Wo 12 aug

13:00
10:00
19:00

Za 15 aug

19:00

Zo 16 aug
Vr 21 aug
Zo 23 aug

15.00
19:00
14:00

Zo 23 aug
Zo 30 aug
Zo 30 aug

14:00
10:00
14:00

Westduinpark. Verschillende duinzones, via het strand. De Sav. Lohmanlaan, hoek Laan van Poot.
Oostduinen. Eetbare planten in de duinen. Ingang Meijendel bij Pompstationsweg.
Leidschendam-Noord. Doorstapwandeling, rondje Noord. Honden aangelijnd toegestaan. Stevige schoenen, verrekijker.
Eindlus tram 6, hoek Dillenburgsingel/Willem de Rijkelaan.
Heemtuin ’t Gouden Klavertje en stukje Segbroekpark. Avondwandeling door park en tuin. Ingang Segbroekpark hoek
Goudenregenstraat / Segbroeklaan.
Haagse Bos. Verzamelen bij bruggetje naast Huis ten Bosch, Bezuidenhoutseweg t/o Carel Reinierskade.
Achterbos en Veenzijdsepolder. Struinen. Laarzenpad aan het Oude Veenpad te Leidschendam.
Zeereep. Alle facetten van de zeereep en de rotskust bij het havenhoofd, en korren met een garnalennet. Strandopgang
bij zuidelijk havenhoofd.
Vlietland. Zomerkriebels. Parkeerplaats op de Kniplaan (Stompwijk) bij de brugover de A4.
De Horsten. Dieren in en boven de grond. Ingang Papeweg Wassenaar, entree 1,-.
Heimanshof. Landschappen van Nederland. Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat.

AUGUSTUS

SEPTEMBER
Za 05 sep
Zo 06 sep
Zo 06 sep
Wo 09 sep
Vr 11 sep
Zo 13 sep

11:00
10:00
10.00
14:00
16:00
14:00

Kijfhoek/Bierlap*. Duinvruchten. Infobord rotonde parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar.
Oostduinen. Bessen in de duinen. Ingang Meijendel bij Pompstationsweg.
Ockenburg en Hyacinthenbos. Verzamelen aan het begin van de oprijlaan aan de Monsterseweg.
Duivenvoorde. Nazomeren. Entree 1,-/0,50. Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten.
Meijendel*. Nazomeren in het duin. Infopaneel t.o. buitenbak paardenstal.
Ter Heijde/Zandmotor. Hoe doet ie het en komt er al nieuwe natuur? Strandtent Flamengo. Strandopgang einde Machiel
Vrijenhoeklaan, en dan nog 500 m zuidelijker (links)
Za 19 sep
10:00
Sorghvliet. eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24.
Zo 20 sep
14:00
Heimanshof. Bomen uit alle windstreken. Stadsboerderij Herweijerhoeve, Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat.
Za 26 sep
18:30
Vlietland. Avond in Vlietland. Parkeerplaats op de Kniplaan (Stompwijk) bij de brug over de A4.
Zo 27 sep
10:00
De Horsten. Vruchten en zaden. Ingang Papeweg Wassenaar, entree 1,-.
*Berkheide, Meijendell en Kijfhoek/Bierlap zijn waterwingebieden van Dunea.

DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
Kijk op www.ivndenhaag.nl voor meer informatie over de groengebieden. Daar vind je ook alle informatie over:
-De Groene Cursus – deze gaat weer van start in het MSP Zuiderpark op do. 1, 8, 15 en 29 okt. en op 5 en 12 november 2015.
-lidmaatschap of donateurschap
-speciale activiteiten

OPROEP: gidsen gevraagd voor wandelingen op aanvraag
Graag doe ik een oproep aan alle gidsen om mee te gaan doen aan de wandelingen op aanvraag. Onze afdeling krijgt per jaar zo’n
40 aanvragen voor zulke wandelingen, en daar lijkt een stijgende trend in te zitten. We zijn dus al goed bezig! Meestal gaat het om
groepen van 10 à 15 deelnemers voor verjaardagsfeestjes en personeelsuitjes. Voor grotere groepen worden meerdere gidsen
ingezet.
Sommige gebieden zijn erg populair, daarom doe ik met name een oproep voor gidsen voor het Centrum van Den Haag, het Haagse
Bos en voor de bomenwandeling in Wateringse Veld. Maar ook extra gidsen voor andere terreinen zijn welkom, dus mocht je ook in
een ander terrein dan je ‘eigen’ gebied kunnen en willen gidsen, laat het me dan weten: gp.idsinga@casema.nl. Voor informatie kun
je me ook bellen: (070) 393 36 16.
Gerda Idsinga
Coördinator wandelingen op aanvraag
http://www.ivndenhaag.nl/activiteiten.html
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Geen lid? Ga eens mee om kennis te maken.
N.B.
-Meerijden in auto? Afrekenen met chauffeur aan einde excursie à € 0,08 per km.
-Deelname altijd op eigen risico.
-Meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.
-Info: Els van Maanen-van Wijlen, 070-3867630 of evanmaanen@zonnet.nl

PROGRAMMA KNNV juli t/m september 2015
EXCURSIES
ZATERDAG 20 JUNI
De dagexcursie Lopik gaat helaas niet door wegens slechte terreinomstandigheden.
Hiervoor komt in de plaats: weilanden ten noorden van Woerden, lengte 8/10 km.
We kijken naar vogels planten en insecten.
Horeca bij start onzeker, wel halverwege en aan eind.
Verzamelen:
08.15u, hal van station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Okje van Drimmelen, 070-3238629.
WOENSDAG 1 JULI
Ochtendexcursie Arboretum Delft.
Bezoek Arboretum + sloot met o.a. zwanebloemen.
Verzamelen:
10.00u, halte lijn 1 bij station Delft.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, 070-3238629 en Mies Eveleens, 015-2571535.
ZATERDAG 4 JULI
Ochtendexcursie Nachtvlinders in Westduinpark (Nachtvlinderproject).
We beginnen met het bekijken van de vlinderval, waar hopelijk nachtvlinders in te vinden zijn.
Bij de excursie is natuurlijk ook ruimte voor andere soorten!
Verzamelen:
09.00u op de parkeerplaats Laan van Poot / Kwartellaan.
Organisatie:
Bart Achterkamp en Anna Kreffer, 06-26417137 of arhkreffer@gmail.com
ZATERDAG 11 JULI
Dagexcursie Kennemerduinen.
Vanaf het bezoekerscentrum bij Koevlak wandelen we door de Kennemerduinen richting kust. Langs meertjes, open terrein (denk
aan de zon!), duindoornstruweel. 9,5 km. Horeca aan het begin. Lunch en drinken meenemen.
Verzamelen:
09.00u, hal van station Den Haag CS bij infopunt. Trein 09.14u.
Organisatie:
Els Kempen, 070-4274818 en Jola Gerbrands, 070-3201485.
ZATERDAG 18 JULI
Middagexcursie insecten.
Verzamelen:
14.00u, hoek Ruijchrocklaan/Cees Laseurlaan. Duur ca. 2 uur.
Organisatie:
Alexander Deelman. 070- 3502493.
ZATERDAG 1 AUGUSTUS
Dagexcursie De Kampina bij Boxtel.
Een heerlijk afwisselend gebied in Brabant met vennen, bos en
(hopelijk bloeiende) heide. Lengte 10 km.
Horeca aan begin en/of einde
Verzamelen:
08.30u, De Uithof, P-terrein bij eindpunt lijn 4.
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert.
Aanmelden:
z.s.m. bij Ineke Gilbert 06-44069099
of inekegilbert@ziggo.nl voor plaats in de auto.
ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Dagexcursie Vogels.
De algemene excursie van de vogelwerkgroep gaat naar het Leersumse Veld
en/of de Blauwe Kamer.
Horeca halverwege.
Verzamelen:
08.30u, NS station Voorburg.
Organisatie:
vogelwerkgroep.
Aanmelden:
z.s.m. bij Ineke Zwarekant ineke.zwarekant@gmail.com 079 -3310369 i.v.m. autoplaatsen.
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WOENSDAG 19 AUGUSTUS
Dagexcursie Berkheide.
We bezoeken het gebied waar ruim tien jaar geleden circa 50 hectare duin van de voedselrijke bovenlaag is ontdaan. Tegen dit revitaliseringsproject ontstond ontzettend veel ophef. We zullen zien dat het project geslaagd is in z’n opzet. Na een paar jaar zag je al
een afwisseling van vitale duinvalleien en helmduinen. Elk jaar komen er nieuwe interessante planten bij, en het is een van de weinige plekken waar je door natuurlijk gevormde pionierende duintjes kunt lopen. Horeca aan het begin en het eind. De wandeling is
van 11.00 tot 16.00 uur. We lopen niet meer dan circa 6 km.
Verzamelen:
11.00u, t.o. hotel Duinoord aan de Wassenaarseslag in Wassenaar. Parkeren gratis.
Ook bereikbaar met bus 90 vanaf Den Haag CS tot halte Rijksdorp, daarna 30 minuten lopen.
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06-1814 6226.
ZATERDAG 29 AUGUSTUS
Dagexcursie Oisterwijk.
Langs de Voorste Stroom lopen we naar het landgoed Nemelaer met veel planten en misschien ook paddenstoelen. Verder naar een
ven met o.a. veel gagel en langs de beek De Rozep. In dit gebied veel vogels. Horeca aan het begin en einde, onderweg onzeker.
Verzamelen:
08.40u, hal van station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Okje van Drimmelen, 070-3238629.
ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Dagexcursie langs de Diefdijk.
Rond 1284 moest de Diefdijk een eind maken aan de overstromingen die ontstonden omdat Gelderland hoger lag (ligt) dan Holland.
Door de heftige doorbraak van 1573 ontstond het Schoonrewoerdsewiel.
Deze route van het Zuid-Hollands Landschap voert langs hoogstamboomgaarden, rietkragen, bloemrijke hooilanden, ruigten en
grienden. Ca. 11 km. Kan worden ingekort. Horeca bij begin of halverwege.
We reizen met trein en bus.
Verzamelen:
09.45u, hal van station Den Haag CS bij infopunt.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 0636504293.
WOENSDAG 16 SEPTEMBER
Ochtendexcursie Westduinen.
Mogelijk zien we vogels op herfsttrek. Planten en hun zaden en insecten zijn er volop. Duur: circa 3 uur.
Denk aan brood en drinken. Meenemen: kijker, boeken, zonnehoed, regenkleding. Horeca in strandtent.
Verzamelen:
10.00u, Markenseplein Scheveningen, bij keerlus eindpunt tramlijn 12. Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie:
M.O.
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Dagexcursie Tweede Maasvlakte.
Ruim twee jaar geleden is dit sluitstuk van de Europoort geopend. De bescherming tegen de zee bestaat uit een kunstmatige duinenrij met allerlei zandplaten in de vooroever en in het noorden een indrukwekkende dijk, nog extra beschermd met een blokkendam. In deze kunstmatige omgeving is met name in het westelijke gedeelte verbazingwekkend veel te zien op het gebied van planten en duinvorming. Met de auto doen we meerdere plekken aan. We gaan ook even langs bij het bezoekerscentrum.
Verzamelen:
08.30u, parkeerplaats naast Randstadrail lijn 4, halte “de Uithof”.
Organisatie:
Johan Apeldoorn, 06-1814-6226. Per auto, dus van tevoren aanmelden noodzakelijk.

WERKGROEPEN VAN KNNV-DEN HAAG
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280386
- Bomenwerkgroep
Hilde Küpfer, 06-53844741
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502493
- Paddenstoelenwerkgroep
Kees Fokkens, 070-3280386

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

Zie voor hun activiteiten onze nieuwsbrief of de website www.knnv.nl/den-haag. Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!

NIEUWE LEDEN VAN KNNV-DEN HAAG
Dhr. J. Siere
Mw. F. Kruithof
Mw. A. Menkveld
Wij heten u van harte welkom en hopen dat u zich spoedig thuis voelt in de vereniging.
We maken graag kennis met u op onze excursies, in de werkgroepen, of bij andere activiteiten.
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Begin april is het project officieel van start gegaan met een lezing in
het MEC Zuiderpark. Op die avond heb ik algemene informatie
gegeven over nachtvlinders, wat over de verschillende soorten
verteld en hoe nachtvlinders waar te nemen zijn. Er zijn veel meer
nachtvlinders dan dagvlinders in Nederland, ongeveer 2300.
In Den Haag zijn er zo'n 400 te vinden, waarvan ongeveer de helft erg
klein is, de zogenaamde micro's. Deze laatste zijn moeilijk waar te
nemen maar we zien wel vaker sporen ervan, zoals bladmijnen of
omgekrulde blaadjes (bladrollers). Een lijst met Haagse vlinders is nu
te vinden op onze website.
Hoe kunnen we nachtvlinders ontmoeten? Een deel is dagactief, wat
betekent dat ze overdag vliegen en te zien zijn. Gelukkig zijn andere
nachtvlinders ook te lokken met licht of smeer.
Waarom nachtvlinders 's nachts op licht afkomen is niet bekend.
Vleermuizen maken er handig gebruik van; die zie je wel eens rond lantarenpalen jagen. Smeer is een suikerhoudende stroop, al dan
niet met alcohol. Vlinders zoeken dat op als energiebron. Overdag smeer je dan het goedje op een boomstam en later op de avond,
in het donker, kun je met een zaklamp kijken of er vlinders op zitten. In een tuin met nachtbloeiende planten als vlinderstruik,
teunisbloem , tabaksplant of klimop, kun je ook die planten in het donker af zoeken. Maar niet alle soorten nachtvlinders komen op
licht of smeer. Behalve de vlinders zelf zijn er natuurlijk ook de eitjes, rupsen en poppen die je tegen kan komen.
We hebben inmiddels een vlinderval (foto) en een vlinderscherm tot onze beschikking.
De val is een soort kistje met een lamp erboven om in je tuin of op het balkon te
zetten. De volgende dag kan je kijken wat erin gekomen is, deze op foto zetten,
determineren en dan weer vrij laten. (Meer info over de val beneden in vakje).
Het scherm, een grote witte doek met lamp, is bedoeld om vanaf de schemer-tijd op te
zetten en dan ter plekke kijken wat erop komt. Daarmee willen we op verschillende
plekken gaan staan het komende jaar. (Zie artikel op pag. 15). Zowel de val als het
scherm hebben wel een bron van elektriciteit nodig.
Op waarneming.nl hebben we nu een eigen Haagse Nachtvlinderpagina, waar iedereen
binnen ons gebied nachtvlinders kan melden, ook zonder “lid” te zijn. De eerste
vlinders staan er al op. Het hele jaar zal er ook elke maand in onze afdelingsnieuwsbrief
een nachtvlinder van de maand worden beschreven. Een soort die in die maand
redelijk goed te vinden zou moeten zijn.
Heb je belangstelling voor dit project, heb je ruimte voor het plaatsen van de vlinderval of weet je een leuke plek om met het scherm
te staan? Laat het me weten! Kijk ook op onze website, daar komt regelmatig nieuws op te staan.
Anna Kreffer [arhkreffer@gmail.com]

Meer info over de vlinderval:
Voorzien van transformator – HPL-lamp – regenscherm – regenafvoer. Zeer eenvoudig te monteren tot vlinderval of terug te
demonteren tot koffer. Een kleine summiere handleiding wordt bijgeleverd, maar het monteren spreekt eigenlijk voor zich.
Regenafvoer is bedekt met gaas, zodat wel het regenwater, maar niet de insecten weg kunnen.
De koffer is 44x42x14cm. De uitgeklapte val is 35 cm. hoog. Daarboven komt nog de 12cm. voor de lamp + het regenscherm.
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Eerste ervaringen met vlinderval en -scherm
Met Fête de la Nature, 23 en 24 mei 2015, hebben we het
vlinderscherm opgezet in het Zuiderpark.
De eerste nacht was helder en behoorlijk fris met wind. Het
werd daardoor meteen duidelijk waarvoor de meegeleverde
scheerlijn diende. Rond 22.00u werd het echt donker. Er
waren nog wel lantarenpalen aan, maar onze lamp was veel
sterker. Toch trok dat geen nachtvlinders; er was twee maal in
de buurt één te zien, maar die gingen niet rustig zitten. Wel
een tiental (dans) muggen, een enkele vlieg en een
schietmotje lieten zich bekijken. Bij het opruimen zat er wel
een nachtvlinder op de muur bij de deur van het Milieueducatiecentrum.
De tweede nacht was het een stuk warmer, bewolkt met zelfs
heel zachte regen in het begin van de avond. Het scheelde
veel met de aantallen dieren die op het scherm afkwamen. Al
bijna meteen zat het doek vol met (dans) muggen en vliegjes.
Maar deze avond lieten ook een aantal nachtvlinders zich
bewonderen. We hadden ook een vlindernet bij ons. Wel
handig want een aantal kwam wel in de buurt, maar echt op
het doek gaan zitten, nee dat
wilden ze niet.
Het prettige van een niet zo
hoog aantal was, dat we rustig
konden opzoeken welke soort
het was en wat over hun gedrag
stond. De beschrijvingen in het
Nachtvlinderboek zijn goed. Zo
stond er bij de nachtvlinder
haarbos: ze komen op licht af
en gedragen zich daarbij zeer
wild: KLOPT! (foto)

Van zaterdag op zondag hebben we de nachtvlinderval laten
branden bij het Milieu-educatiecentrum. De volgende
ochtend 07.00u zijn we gaan kijken of dat wat opgeleverd
had en ja, er waren enkele in de val gelokt. Gelukkig, het
werkt. De val was al drie maal opgezet zonder resultaat, maar
het zit ook niet echt mee met de temperatuur tot nu toe.
Het waren twee bijzondere avonden. Door gebrek aan
vlinders de eerste avond weten we heel wat meer over
dansmuggen, het gedrag van zandbij-mannen zonder
vrouwtjes en een rupsendoder in de kou. Ook hebben we
vleermuizen gehoord met de detector. Omdat we naast het
wandel- en fietspad stonden kwamen we ook nog in gesprek
met nieuwsgierige mensen. De opmerkelijkste was een man
uit Letland, die met lichte afschuw naar het doek vol muggen
keek. Hij verbaasde zich dat wij in NL zo weinig steekmuggen
hebben. In zijn thuisland zijn er miljoenen en kun je 's avonds
niet naar buiten zonder spray.

Vroege vogels in de duinen, met gids
Ton Haase, een impressie.

dededededededede,
de braamsluiper.
Te zien krijgen we 'm
niet.
"Uitzicht op zee, een
groepje kneutjes
vliegt over, een
hardloper, een grote
rode zon komt op".

Resultaat:
- Op de muur: bruine grijsbandspanner.
- In de val : schietmot, gewone breedvleugeluil, witte tijger en
lijnvalkmot (micro).
- Vlakbij de val: groenbandspanner.
- Op en bij het scherm 2de avond: appeltak, witkopmot
(micro), silenespanner, hagendoornvlinder, haarbos, witte
grijsbandspanner, stro-uiltje en schermbloemdwergspanner
(niet zeker). Ook op het scherm meerdere sluipwespen van
het soort dat parasiteert op rupsen van nachtvlinders en tot
slot een tienvleklieveheersbeestje.
Anna Kreffer

9 april, we beginnen de wandeling aan de Fuutlaan. Het
schemert nog om 06.30u. Wat vliegt er over? Wat horen we?
Hoe langer we stil zijn, hoe meer we horen en onze
natuurgids staat wijzend, vertellend, en vogelgeluiden
nadoend tussen, naast en voor onze groep. Zo vertelt hij:
"Bijna iedere vogel heeft zijn eigen boom of struik. De vogels
zingen elkaar toe". Af en toe horen we een alarmroep van de
merel of roodborst, maar heel makkelijk zien we ze niet.
Of toch? Vlak bij springt een winterkoning over de grond.
Om de zoveel tijd staan we even stil en dan luisteren we:
"pimpelmees, alarmroep, tjiftjaf, koolmees, roodborst".
Voornamelijk kleine vogels. Ze fluiten rond 07.00u al hard,
maar we zien ze bijna niet tussen de bomen en struiken. Dan
een zanglijster. Een roep die zich herhaalt. Op een hoge
duintop ('de vulkaan' genaamd) zien we een vogelspotter die
trekvogels telt, een "trekteller". Dan een specht, een
welbekend tikkend geluid op een boom.
We lopen naar meer open landschap vlak bij zee. Een paar
meeuwen in de lucht, een overvliegende aalscholver.
Een vink, een ekster. En o, wat mooi, in de verte: : een
overvliegende lepelaar......
Dan laat de gids ons weer concentreren op een kort rateltje:

We vervolgen de wandeling en nemen het pad langs het
strand, nijlgans komt over, buizerd in de verte, heggemus die
fluitend blijft zitten ook als we heel dicht bij komen. Het
liedje lijkt op de winterkoning maar het ritme is langzamer en
minder explosief. Halsbandparkiet, met een schreeuwend
kie-ak.
Er vliegen een paar kleine vogels over die lijken te stuiteren
op lucht: veldleeuwerik? De gids weet 't ook niet.
In de hele zeereep horen we geen enkele tjif tjaf. Wel zien we
een kauwtje. Dan 't duinbos weer in. We wandelen in een
rustig tempo over de paden. Het is inmiddels volop licht.
Weer de alarmroep van een roodborst.
En een grote bonte specht...Tik Tik Tik.
08.00u. Einde excursie. Geïnspireerd aan het werk.
Jeroen Bertsch
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WEEKEND TERSCHELLING: vogels én paddenstoelen!
De vogelwerkgroep en de paddenstoelenwerkgroep van de KNNV Den Haag gaan samen op
stap.
Het wordt een gecombineerd weekend van vrijdag 30 oktober t/m maandag 2 november
2015 op Terschelling.
Terschelling is bekend om zijn vele en vaak bijzondere vogelsoorten die er verblijven en zich
voeden voor de lange trek naar hun winterverblijfplaats. Maar het eiland heeft ook vele
soorten paddenstoelen, zoals kleurrijke wasplaten en zeldzame soorten in de zeereep. Voor
deelnemers dus een mooie kans om dagelijks te kiezen voor verschillende excursies en van
elkaars kennis gebruik te maken.
We denken aan een groep van ongeveer 16 – 20 personen. Op basis van vol pension verblijven
we in de Folkshegeskoalle Schylgeralân, de Volkshogeschool Terschelling. Daar zijn 6
tweepersoons-kamers en voor de overige 4 – 8 personen zijn drie slaapzalen beschikbaar. Er
is een ruime recreatiezaal, waar ook de microscopen kunnen staan.
We nemen vrijdag de boot van 11.00 uur en hebben die dag ruim de tijd voor een eerste
excursie. Voor de terugtocht nemen we de middagboot op maandag. We nemen één auto
mee naar het eiland voor het vervoer van bagage, boeken, microscopen e.d.. Ook is de auto
nuttig voor het vervoer naar excursieplekken voor deelnemers die liever niet fietsen.
De prijs per deelnemer bedraagt € 190,- voor verblijf en vol pension in een
tweepersoonskamer en € 160,- als u in de slaapzaal wilt slapen. Bedlinnen kunt u
zelf meenemen of daar huren voor € 10,- Het vervoer en de overtocht (€ 25,-)
regelen we met elkaar en daarover informeren we de deelnemers nog. Huur van
een fiets (14,-) of elektrische fiets (30,-) is ook niet inbegrepen in de prijs.
Als er plaats is, zijn IVN-ers welkom op dit weekend. Dit in het kader van de
groeiende samenwerking met het IVN Den Haag.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website www.knnv.nl/den-haag
onder gelijktijdige overmaking van € 190,- of € 160,- op bankrekening
NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den Haag
o.v.v. Weekend Terschelling 2015.
Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld. De
inschrijving sluit 15 september 2015.
Wilt u meer weten: bel de organisatoren Jaap Zoet – 06-5460 8658 of Kees Pinster – 06-3377 3176.

GRASSENAVOND OP 23 JUNI
Op dinsdagavond 23 juni verzorgen Kathleen Geertjes en Max Leerentveld een avond over
grassen. Na een korte inleiding over kenmerken en evolutie van grassen bekijken we een
aantal veel voorkomende en karakteristieke grassen.
Als het weer meezit gaan we vervolgens de Heimanshof in om het geleerde in praktijk te
brengen.
Zowel IVN’ers als KNNV’ers zijn welkom!
Locatie: Milieu Educatie Centrum Zuiderpark, Anna Polakweg 7.
Aanvang 20.00 uur.
Inloop koffie/thee vanaf 19.30 uur.
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ROOFVOGELS IN DE STAD (aflevering 2)
De sperwer (Accipiter nisus).
Mijn vriend en ik gebruiken onze schuilhut al vele tientallen
jaren. Toen we begonnen, liepen er altijd fazanten, holen- en
houtduiven voor onze hut. Naast allerlei zangvogels waren er
altijd veel gaaien en eksters. Op die vogelrijkdom kwamen de
sperwers af, voor onze ogen werden merels door de sperwer
gegrepen. Dat beeld is door de komst van de vos en de havik
definitief veranderd. De vos heeft de fazanten en holenduiven opgegeten en de havik heeft huisgehouden onder de
gaaien en eksters. Maar ook de sperwer zelf lijdt onder de
tucht van de havik. Zagen we vroeger bijna altijd sperwers, nu
is het een zeldzaamheid. Van de tijd dat ze er nog wel
geregeld waren, weten we dat ook sperwers niet vies zijn van
aas. We hebben er zelfs een meegemaakt die op ons zat te
wachten en zodra we ons aas hadden neergelegd en in de hut
waren verdwenen
neerstreek op het aas.
Die vogel was zo tam
geworden dat we het aas zonder problemen ook steeds dichter bij de hut konden leggen.
Dan maak je wel hele mooie foto’s.
Toch is de sperwer in Den Haag nog altijd een redelijk gewone verschijning in villawijken en
in de vele parken en landgoederen. Vorig jaar was er in Clingendaal een paartje sperwers, die
zo aan mensen gewend waren dat ze voor je neus op een tak gingen zitten.
In het najaar trekken sperwers in groten getale naar het zuiden. Die vogels zien we soms ook
voor onze hut. Dankzij de tellingen weten we dat er jaarlijks duizenden sperwers voorbij
trekken. Op een topdag in 2014 werden op het trektelpunt de Vulkaan 140 sperwers geteld.
De boomvalk (Falco subbuteo).
In en rond Den Haag werden een
paar decennia geleden nog rond de
25 territoria van boomvalken geteld.
Dat was voor de komst van de havik
als broedvogel. De boomvalk heeft
te lijden onder de predatie door de
havik. Nu zijn er nog maar enkele broedparen over in onze regio. In 2013
nam een paartje boomvalken met succes een oud kraaiennest in gebruik in
Den Haag west. In hetzelfde nest werd ook in 2014 succesvol gebroed. Op
een ander punt in Den Haag-West nestelden boomvalken ook in een oud
kraaiennest in een populier tussen twee huizenblokken in. De boomvalk
kiest waarschijnlijk voor een nestplaats in de stad omdat ze daar minder last
van de havik hebben. Het nest zat in een hoge populier vlakbij een zeer druk
kruispunt waar dagelijks heel veel auto’s, fietsers en wandelaars voorbij
komen. Blijkbaar geven boomvalken daar niet om. Vlakbij de nestboom staat
een hoog kantoorgebouw. Vanaf het dak van het kantoorgebouw houden de
valken de omgeving goed in de gaten.
Geregeld zag ik dat een boomvalk zich van het hoge gebouw liet vallen om met
zeer hoge snelheid op indringers af te stuiven. Voor de boomvalk geldt zeker:
klein maar dapper. Als er jongen zijn, brengt het mannetje zijn prooi naar het
nest en roept daar het vrouwtje. Het vrouwtje vliegt dan van het nest af,
gevolgd door het mannetje dat zijn prooi in de lucht afgeeft: een prachtig en
spectaculair schouwspel! Even later keert het vrouwtje terug naar het nest om
de jongen te voeden.
Normaliter eten boomvalken grote insecten zoals libellen en vlinders maar die
zijn er niet op een druk kruispunt in de stad. Vaak is de prooi in de stad dan een
jonge gierzwaluw, maar ook vleermuizen zijn niet veilig voor de boomvalk.
Volgende keer het laatste deel, over de slechtvalk.
Ruud Wielinga
Eigen foto's, van boven naar beneden: sperwer (2x) en boomvalk (2x)
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STRANDWACHTDAG 2015 NATURALIS

Vogelaars, plantenkenners en paddenstoelenzoekers hebben hun landelijke dag. Strandwachten hebben er nu ook een. Begin maart
2015 werd onder de titel "Leren doen we van elkaar " de tweede landelijke SMP-dag gehouden in Naturalis (Leiden).
Het ochtendprogramma bestond uit lezingen, het middagprogramma uit workshops. De organisatie was in handen van de landelijke
coördinator Adriaan Gmelig Meyling.
Het Strandmonitorprogramma (SMP) wordt gecoördineerd door de stichting Anemoon. Doel is inzicht te krijgen in de
populatieverandering van mariene organismen die vlak voor de kust leven. Het monitoren van aanspoelsel langs de Nederlandse
kust is een middel daartoe. Ook wordt in aparte projecten gemonsterd met kor-netten (KOR), en worden havenhoofden,
strandhoofden (LIMP) en onderwateroevers (MOO) afgezocht op levende organismen. Zo ontstaat een compleet beeld van het leven
langs de Noordzeekust. Deze projecten maken onderdeel uit van het landelijke Netwerk Ecologische Monotoring (NEM).
Het was een drukbezochte bijeenkomst. De KNNV-strandwerkgroep
afdeling Den Haag was sterk vertegenwoordigd. Na de aftrap door Adriaan
Gmelig Meyling werden de aanwezigen met een lezing over het LIMP door
Luna van der Loos opgeroepen hun inventarisaties uit te breiden naar
locaties met een harde ondergrond: ‘Draai eens een steentje om en kijk
wat je daar aantreft!’ Met prachtige foto’s probeerde ze duidelijk te maken
dat ook de Noordzeekust voor het zeeleven de moeite waard is, maar dit
zeeleven staat wel onder druk. De ontwikkelingen moeten daarom
nauwlettend in de gaten worden gehouden. De aandachtssoorten
passeerden de revue. We gaan zeker een keertje met haar meelopen!
Lodewijk van Walraven van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) ging in op kwallen langs de Nederlandse kunst. Een boeiend verhaal
over organismen die al meer dan 500.000.000 jaar bestaan. Dat we er last van kunnen hebben, wordt uit de eerste geschreven
Nederlandse teksten al duidelijk. Ook stond hij stil bij 50 jaar fuikonderzoek door het NIOZ, waarbij de relatie tussen fuikmonsters en
bevindingen van de strandwachten gelegd werd. Reindert Nijland trakteerde ons daarna op een prachtig overzicht van de meest
voorkomende krabben in Nederland.
Het meest keken de aanwezigen uit naar het middagdeel. Dat bestond
uit korte workshops waarvoor je je vooraf had moeten opgeven. De
workshops richtten zich op herkenning van moeilijke soorten binnen
de groepen zwaardscheden en mesheften, dunne platschelpen,
krabben en wieren. Maar ook mosdiertjes, hydropoliepen, haaien en
roggeneieren kregen de aandacht. Tot slot kon men aandacht
besteden aan het invullen van het elektronische registratieformulier.
De presentaties zijn te vinden op de site van Anemoon
( www.anemoon.org ) onder SMP-dag 2015. Deze website staat
overigens boordevol met soorteninformatie, voorzien van prachtige
foto’s. Het is zeker de moeite waard om er eens rond te neuzen en de
website onder je favoriete pagina’s te zetten.
Wil je een keertje met ons meelopen op het strand van Kijkduin? Op de bovengenoemde website staan onder Mijn Anemoon en
Activiteiten de data waarop alle SMP-strandwerkgroepen lopen, dus ook die van ons. Het is altijd handig om eerst even met de
coördinator van de werkgroep te bellen. Voor onze werkgroep is dat Laus Hendriks, 070-394 60 65 of hendriks27@zonnet.nl .
KNNV-Strandwerkgroep Den Haag
John van Wensveen
foto's: - zeepaddenstoel (Rhizostoma octopus), (internet)
- sfeerbeeld middagdeel (J.v.W.)
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Port betaald

Hoe heten ze ook alweer? Raapzaad, lijnzaad, of koolzaad?
En wat is het kenmerkende verschil?

foto's LvdS.
Oplossingen naar redactie@den-haag.knnv.nl

Lentepuzzeltjes

Twee voorjaarsplanten die behoorlijk veel op
elkaar lijken en ook nog eens tegelijk bloeien.
Welke is boven en welke links????
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