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Heimans en de natuur: kijken met onbelaste ogen
maar de lesstof op een voor kinderen begrijpelijke manier
aan te bieden.
Samen met Jan Ligthart en andere progressieve onderwijzers
werd het 'schoolwandelen' geïntroduceerd, erop uittrekken
om de omgeving te ontdekken, voor de stadse bleekneusjes
een enorme belevenis. Heimans bedacht nieuwe lesmethodes met korte verhaaltjes over dieren en planten. Hij ging
daarbij uit van de natuur zelf. Hij schreef een eerste praktisch
lesboekje in 1893, dat hij later verder uitwerkte tot de vierdelige 'Handleiding bij het onderwijs in de natuurlijke historie
op de Lagere School (1898-1908). In 1893 ontmoette hij
Thijsse, die hem prees voor het lesboekje. Zij begonnen samen aan een reeks boekjes over gewone inheemse planten
en dieren, als 'uitspanningslectuur voor jongelui'. Het eerste
deeltje 'Van vlinders, bloemen en vogels' verscheen in 1894.

Eli Heimans leefde van 1861 tot 1914. Heimans en Jac P.
Thijsse worden vaak in een adem genoemd, en dat is terecht,
ze hebben jarenlang nauw samengewerkt. Zij vonden elkaar
in hun gemeenschappelijke liefde voor de natuur, en hun
visie op natuureducatie, die zij samen verder tot ontwikkeling
brachten. Veel publicaties staan op hun beider naam, steeds
gericht op een brede en praktische belangstelling voor de
natuur. Heimans stierf relatief jong, 53 jaar, en zijn bekendheid werd daarna wat naar de achtergrond gedrongen.
Thijsse leefde ruim 30 jaar langer. Hij werd vooral bekend bij
het bredere publiek door de 'Verkade albums' die tot 1940
vrijwel jaarlijks werden uitgegeven. Met hun prachtige voorplaten en in te plakken natuurplaatjes werden ze razend
populair.
Biologe Marga Coesèl houdt zich al 30 jaar bezig met Heimans en Thijsse. Ze schreef voor het herdenkingsjaar 2014
een boekje: Eli Heimans; uit de schaduw van Jac. P. Thijsse.
Ik sprak met haar in de Artis bibliotheek, waar zij als gastonderzoeker aan verbonden is. Marga Coesèl: "Het ging hen om
waarnemen, zelf kijken in de natuur, kijken met onbelaste
ogen. Ze wilden de mensen stimuleren om te genieten van de
natuur. Zelf gingen ze vaak op stap met een schetsboek. Nu
maken we foto's, maar voor tekenen moet je beter kijken."

De publicaties zijn nog steeds juweeltjes.
"Zowel Heimans als Thijsse hadden talent om te schrijven en
tekenen", zegt Marga. "Het was niet amateuristisch, ze gingen bij een kunstenaar in de leer. De mooie tekeningen in de
publicaties werden deels door henzelf gemaakt. Ze hadden
een hekel aan oudbakken plaatjes". Prachtige publicaties als
'In sloot en plas' (1895) en het 'Wandelboekje voor natuurvrienden’ (1900) zijn nog leuk om te lezen. Maar er is veel
meer, en veel is herdrukt. Bij de schoolplaten die in opkomst
waren schreven ze de handleidingen. Het tijdschrift 'De Levende Natuur' werd opgericht in 1896. Marga: "Het was een
tegenwicht tegen de bestaande tijdschriften, met droge referaten en samenvattingen van buitenlandse teksten. Natuur
moest niet alleen iets zijn voor de elite en de droge wetenschap. Zij propageerden dat mensen zelf de natuur in gingen:
zelf waarnemen, goed kijken, en ook zelf tekenen. Die waarnemingen werden dan ingestuurd en gepubliceerd.

Het onderwijs voor jonge kinderen was dor.
Heimans was aanvankelijk onderwijzer in zijn geboorteplaats
Zwolle en later onderwijzer en hoofd van school in Amsterdam. Daar zag hij hoe 'fabrieksarbeiders en hun kinderen
onder erbarmelijke hygiënische omstandigheden in sloppen
en stegen woonden'. Het onderwijs was kind-onvriendelijk.
Scholen waren ingedeeld naar arme en rijke kinderen. In
1857 was het vak 'kennis de natuur' verplicht gesteld, maar
er waren geen geschikte lesmethoden en onderwijzers waren
er niet voor opgeleid. In 1893 hield Heimans een lezing voor
het Nederland Onderwijs Genootschap waarin hij een vurig
pleidooi hield om leerlingen geen dorre feitjes op te dringen,
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De ondertitel van hun tijdschrift luidde: tijdschrift voor natuursport. De natuursport werd in het tijdschrift gestimuleerd; het kostte weinig geld, iedereen kon het doen.
Heimans en Thijsse waren mensen van een bijzonder niveau;
ze onthielden wat ze gelezen hadden, wisten veel, dachten
na, waren creatief". 'De Levende Natuur' bestaat nog steeds
en beleeft nu haar 115e jaargang. Veel latere wetenschappers hebben er hun eerste artikelen in geschreven.

Marga Coesèl in de Artisbibliotheek 1
Flora voor beginners.
De bestaande flora's stonden vol met vaktermen en hadden
nauwelijks plaatjes. Een plant determineren was niet gemakkelijk. Heimans en Thijsse besloten daarom een flora te
schrijven voor beginnende plantenliefhebbers, met gemakkelijk waarneembare kenmerken van planten.
De bekende 'Geïllustreerde Flora van Nederland' verscheen in
1899, en had 3400 tekeningen van de auteurs. De eerste druk
was meteen uitverkocht.
Voor de volgende drukken werkten ze samen met bioloog
H.W. Heinsius. Hoewel er nu modernere flora's zijn, was en is
'de HHT' nog steeds de bijbel van veel natuurliefhebbers.
Inmiddels is de 23ste druk verschenen.
Wat betekent Heimans voor de natuureducatie nu?
Marga: "De kunst van het kennis overbrengen, populariseren
met behoud van kwaliteit. Veel wetenschappers kunnen dat
niet." Uitgaan van de natuur zelf is nog steeds een belangrijke
les. Wat je ziet toetsen aan de theorie, aan de leerboekjes.
"De scheiding is er nog steeds ," zegt Marga "ook in het IVN.
mensen met speciale kennis, en mensen die eerst kijken,
onbevangen, onbevooroordeeld.
De basisgedachte van Heimans was: begin met natuuronderwijs bij de kinderen. Onderwijzers zouden goed in het vak
moeten worden opgeleid. Maar natuuronderwijs blijft ook nu
moeilijk, je leert het niet uit een boekje. Het is complex,
overbrengen en leuk vinden wat je in de natuur tegenkomt.
Het IVN probeert mensen dat te leren. Er wordt nu meer
gewandeld, maar er zijn grote groepen kinderen die nauwelijks op straat komen, of achter hun tablet vandaan".

De fascinerende tijdgeest rond de eeuwwisseling.
Marga: "Heimans en Thijsse werden beïnvloed door de geest
van de tijd: de Haagse School, de industrialisatie die het landschap veranderderde. Amsterdam was 'booming': van een
provinciestadje naar een wereldstad. Zij lieten zich inspireren
door andere onderzoekers, maar hadden zelf ook invloed op
het denken over natuur, zowel in het onderwijs als in de
wetenschap. "Tot vrij ver in de vorige eeuw was het nog raar
om de natuur in te gaan om aan veldbiologie te doen", legt
Marga uit, "Men verzamelde planten, en dieren werden
geschoten om ze binnenshuis te bestuderen.
Een bekende bioloog, Hugo de Vries, zocht als student tijdenlang naar een zeldzaam plantje, het maanvarentje. Toen hij
het vond rukte hij het uit en plakte het in een herbarium.
Later gaf hij toe dat dat 'de oude manier' was. Ook nu nog
zijn er biologen die nooit in de natuur komen.
"Heimans en Thijsse vonden dat je planten en dieren moest
bestuderen in relatie tot de omgeving. De ecologische benadering, maar ecologie was destijds nog geen vak.

Lucia van den Bergh

Boek “BOMENMUSEUM” Gemeente Den Haag
Wij hebben weer een aantal exemplaren kunnen krijgen van het leuke, leerzame boek
“Bomenmuseum” uitgegeven door de Gemeente Den Haag en speciaal
bedoeld voor de wijk Wateringse Veld, waar honderden verschillende bomen zijn geplant.
Dit boek bevat vele interessante beschrijvingen van allerlei soorten bomen, die in deze wijk
voorkomen. Ook als je niet in de wijk woont of er nooit komt, is het boek zeer de moeite
waard.
Ze liggen thuis bij Rob Meyer en zijn kosteloos af te halen.
Even bellen naar 06 20568114.
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HEIMANSHOF IN DE BLOEMETJES
In het weekend van 21 en 22 juni is er in de Heimanshof in het Zuiderpark heel veel te doen.
e
Vanwege de 100 sterfdag van amateurbioloog/natuurvorser Eli Heimans, naar wie de tuin is vernoemd, zijn er tal van activiteiten
gepland. Deze activiteiten zijn op zaterdag en zondag van 11.00u – 16.00u.
Het begint al vóór dit weekend, namelijk op woensdagmiddag 18 juni. Dan is er een lezing in het Milieu Service Punt over het leven
en werken van Eli Heimans door Peter Coesèl over het door zijn vrouw Marga Coèsel geschreven boekje over Eli Heimans.
De lezing begint om 14 uur, duurt een uur en na afloop is er gelegenheid voor een rondleiding door de Heimanshof.
Voor de lezing en de rondleiding dient u zich aan te melden op info@ivndenhaag.nl of op tel. 06 20568114.
Het programma voor het weekend wordt door een team van enthousiaste IVN’ers, samen met de Natuurverkenners van de
Gemeente Den Haag uitgevoerd. De kinderen kunnen meedoen aan verschillende leuke doe-dingen, zoals het maken van geurzakjes,
waterbeestjes zoeken in de sloten met behulp van zoekkaarten, muntthee maken, bloemen en plantjes zaaien, het energiepad
beleven, je laten verwonderen aan de bloeitafel in de landschappentuin en bij de imker een bijenwaskaars maken.
Volwassenen kunnen op zondag 22 juni een rondleiding met een gids maken door de Heimanshof, start om 11.30 u. en om 14.00 u.
Verder is de IVN-kraam met leuke spulletjes aanwezig.
De Heimanshof en het Milieu Service Punt bevinden zich aan de Anna Polakweg in het Zuiderpark.
Ingang Zuiderpark aan de Vreeswijkstraat.
Rob Meyer
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De seizoenen in de Heimanshof
In alle jaargetijen is een bezoek aan de Heimanshof de moeite waard. Naast de systeemtuin waar planten gerangschikt staan op
familie, vind je in de Heimanshof een voorbeeld van de verschillende Nederlandse landschappen, zoals o.a. het weidelandschap, het
Drentse heideveldje en het Limburggedeelte.
In de moerasbak kun je de verschillende soorten moerasplanten van dichtbij bekijken en alsmede allerlei waterinsecten.
In de systeemtuin is ook een “bonsai” versie te vinden van
bomen, zoals o.a. iep, beuk en kastanje. De reden hiervoor
is dat je de groeiwijze en het blad beter kunt bekijken, dan
aan een boom op ware grootte.
In het vroege voorjaar bloeien de bosanemonen in grote
aantallen, gevolgd door de bloei van daslook en lenteklokjes.
Ook van de voorjaarszonnebloemen(foto rechts) zijn ieder
voorjaar grote groepen te bewonderen.

In mei staat het weitje vol met orchideeën(foto rechts), die
inmiddels ook te zien zijn langs het water bij de bijenkasten.
In de zomer is de systeemtuin een zee van bloemen, die bezocht
worden door allerlei insecten, waaronder vele soorten wilde bijen
en zweefvliegen. Heb je inspiratie nodig, wil je insecten lokken
naar je eigen tuin, ga hier dan eens kijken. (foto rechts)
Heel bijzonder is de bloei van het herfsttijloos, (foto boven)
geplant tussen de vrouwenmantel langs het pad bij de
systeemtuin. Het zet je even op het verkeerde been.
De Heimanshof is ook bij uitstek geschikt voor het bekijken van
vogels. Door de rust in het gebied komen er veel vogels
fourageren, zoals de grote bonte specht en ook wordt er volop
genesteld.
De Heimanshof is op werkdagen geopend, alsmede in het seizoen
op zondagmiddagen vanaf 13.00u.
Foto’s en tekst Ingrid Piek
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IVN Den Haag Excursieprogramma 3e kwartaal 2014
JULI
Za 05/07

11.00

Kijfhoek/Bierlap: Libellen en ander vliegtuig. Infobord parkeerplaats Kievietsduin aan de Meijendelseweg.
Bus 43 halte De Kieviet, Wassenaar. 15 min lopen . Waterwingebied Dunea.

Zo 06/07

10.00

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

Zo 06/07

10.15

Oostduinen: Eetbare en bruikbare planten in het duin. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg. Bus 23.

Za 12/07

10.00

Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24. Tram 1, halte A.
Goekooplaan.

Zo 13/07

10.00

De Horsten: Let op! Zuidingang Horstlaan Voorschoten, iets voorbij Oude Veenpad. Toegang 1,-. Bus 45, 10
min lopen.

Wo 16/07

14.00

Duivenvoorde: Zomerwandeling. Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten. Bus 45, halte Kniplaan.

Vr 18/07

19.00

Meijendel. Avondwandeling in het duin. Verz. infobord t.o. buitenbak paardenstal. Onverharde zandpaden,
waterwingebied Dunea.

Za 19/07

10.00

Berkheide: Hotel Duinoord, Wassenaarseslag. Bus 90, halte Rijksdorp, ca 20 min lopen.

Zo 20/07

14.00

Vlietland: Beestenboel. Brug over de Vliet, Frans Halsplantsoen, 2251 XJ Voorschoten. Bus 45.

Zo 20/07

14.00

Heemtuin Heimanshof: Planten en insecten. Stadsboerderij Herweijerhoeve-Zuiderpark-Anna Polakweg 7.
Bus 25, 26.

Wo 23/07

10.00

Sorghvliet: Gele bloemen. Scheveningseweg 34. Tram 1, halte A. Goekooplaan.

Zo 27/07

10.15

Oostduinen: Eetbare en bruikbare planten in het duin. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg. Bus 23.

Za 02/08

13.00

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

Wo 06/08

19.00

Clingendael: Avondwandeling over het landgoed. Bruggetje Van Alkemadelaan t.o. van Montfoortlaan. Bus
23 halte Ruychrocklaan.

Za 09/08

10.00

Sorghvliet: Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Scheveningseweg 24. Tram 1, halte A.
Goekooplaan.

Zo 10/08

10.00

De Horsten: Bloemen en zaden.Start Papeweg Wassenaar, toegang 1,-. Bus 90, halte Lange Kerkdam, 10 min
lopen.

Zo 10/08

11.00

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

Wo 13/08

19.00

Duivenvoordse/Veenzijdse Polder: Doorstapwandeling op de grens. Noortheylaan/hoek Veursestraatweg,
Leidschendam. Bus 45, halte Noortheylaan.

Zo 17/08

14.00

Marlot/Reigersbergen: Zomer op de landgoederen. Hoek Bezuidenhoutseweg/Hofzichtlaan. Bus 24 of 43.

Zo 24/08

14.00

Heemtuin Heimanshof: De Nederlandse Landschappen. Stadsboerderij Herweijerhoeve-Zuiderpark-Anna
Polakweg 7. Bus 25, 26.

Zo 31/08

14.00

Boulevard Scheveningen: De vernieuwde boulevard ziet er prachtig uit en we gaan zien wat er allemaal
groeit. Eindpunt lijn 11 op de boulevard. Tramlijn 11 en buslijn 23.

Za 06/09

11.00

Kijfhoek/Bierlap: Eetbare natuur. Infobord parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg. Bus 43, halte De
Kieviet, Wassenaar, 15 min lopen. Waterwingebied Dunea.

Zo 07/09

10.15

Oostduinen: Bessen. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg. Bus 23.

Zo 07/09

14.00

Vlietland: Fladdert er nog iets? Parkeerterrein Kniplaan voor de brug over de snelweg. Bus 45.

Wo 10/09

14.00

Duivenvoorde: Nazomeren. Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten. Bus 45 halte Kniplaan.

Za 13/09

10.00

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

AUGUSTUS

SEPTEMBER
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Tram 1, halte A. Goekooplaan.
Za 13/09

11.00

Van Plein 1813 via Paleistuin naar het Noordeinde: Monumentale bomen en Haagse historie tijdens het
open monumenten weekend. Plein 1813. Tram 1.

Zo 14/09

10.00

Ockenburgh: Brug aan het begin van de oprijlaan. Tramlijn 3, 5 minuten lopen.

Zo 14/09

13.30

Westduinpark: Wortelen en verwaaien. Laan van Poot thv Kwartellaan, Tram 12, halte Doctor van Welylaan.

Za 20/09

11.00

Meijendel op de grens van zomer en herfst. Verz. infobord t.o. buitenbak paardenstal. Onverharde
zandpaden, waterwingebied Dunea.

Za 27/09

14.00

Ter Heijde/Zandmotor: Ingang vakantiepark Kijkduin, einde Machiel Vrijenhoeklaan. Buslijnen 23, 24 en 26.

Zo 28/09

14.00

Heemtuin Heimanshof: Bomen uit binnen- en buitenland. Stadsboerderij Herweijerhoeve-Zuiderpark-Anna
Polakweg 7. Bus 25, 26.

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

IVN weekend in Gaasterland
Als het goed is hebben alle IVN’ers in onze regio een uitnodiging ontvangen voor het afdelingsweekend in Gaasterland van
19 tot 21 september 2014. Dit weekend wordt door Louise Ras en Rob Meyer georganiseerd samen met de IVN afdeling
Sudwesthoek ter plaatse. Dit weekend is altijd een succes en wordt al voor de zoveelste keer georganiseerd. Kosten rond de € 120,alles inclusief. Er is nog plaats, dus haast je en meld je aan op info@ivndenhaag.nl of bel 06 20568114.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

In het Vondelpark
“De lente komt of eigenlijk is ze er al. Doe als wij, maak den zomer lang, door vroeg aan de lente te gelooven”. Wie wil dit nu niet,
zeker als het zo uitnodigend als hier beschreven staat?
Eli Heimans en Jac P Thijsse schreven het samen in 1901, dit boekje over het Vondelpark. Dankzij een heruitgave in 2013 kunnen we
het nu op eenvoudige wijze weer tot ons nemen. Een uitgave met gedetailleerde illustraties over bomen, vogels, en alles wat zij aan
moois door de seizoenen aanschouwen. De vlier: in juni “ met bloemtrossen zo groot als een theeschotel”, de olm, het elzenboschje,
de gele kornoelje. Een beschrijving van vogels, de merel, de winterkoning, fitis, tjiftjaf, nachtegalen en niet te vergeten het vinkenlied:
“'pink, pink, pink en pinkerde pinkerde pink met verschillende bijkomende kleine versieringen”.
In een hoofdstuk “ Vreemde gasten” beschrijven ze de exoten, waaronder ook de sering en kastanje een plaats krijgen: immers ze
zijn rond 1600 vanuit Turkije via Wenen onze regio binnengekomen. Tot grote vreugde van de heren, die de pracht van deze twee
niet willen missen.
Het boekje eindigt met het wintergroen van taxus, aucuba en de hulst, maar zonder een eind tot enige lering kan het niet. Zie
hiervoor hun treffende beschrijving van de wens tot niet te veel schoffelen, en anders aankijken tegen onkruid, ons als IVN’er toch
dierbaar neem ik aan: 'Neen, wij begeeren niets onmogelijks, wij weten heel wel, dat wij van het Vondelpark geen Koninklijk Loo-park,
zelfs geen Haagsche Bosch kunnen maken. En wij weten ook wel, dat er menschen zijn, die zoo’n wilden boel allerakeligst vinden, die
beweren, dat een park netjes aan kant moet zijn, dagelijks gekamd en gewassen moet worden, je moet geen ontuig tusschen en
onder de heesters vinden en vooral geen brandnetels en distels. Ze zouden ze uit de heesterperken wel willen wegschuieren als het
stof vahun tapijt, al die narigheden, die zoo maar uit zichzelf uit den grond opschieten. Vooral geen brandnetels, geen distels, geen
wilde schermbloemen, vooral geen onkruid.
Och, wat kennen de menschen dat onkruid toch slecht. Negen tienden van wat hier in ’t Park, vooral in de bloemperken, als
kraakporcelijn wordt vertroeteld, is of heet onkruid, als het elders groeit. O, er is zulk mooi onkruid, zoo mooi, dat je ’t niet meer
missen wilt, als je ’t maar eerst hebt leeren kennen. Stel de schoffel maar een paar jaartjes op non-activiteit, zoo ge wilt alleen voor
plekjes waar de nette wandelaars toch niet vaak komen, langs de randjes van ons park, tusschen de heesters achterin” .
Voor mensen met een Ipad of Maccomputer is dit boekwerkje gratis te downloaden op I books.
Via http://www.inhetvondelpark.nl/images/inhetvondelpark1901-heruitgave2013.pdf is het als pdf bestand te downloaden.
Marjo Hess
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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 juli t/m september 2014
EXCURSIES
ZATERDAG 28 JUNI
Dagexcursie Westbroekse Zodden.
Ten Noorden van Utrecht vinden we langs het Bert Bos-pad 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, evanmaanen@zonnet.nl of 070-3867630.

ZATERDAG 12 JULI
Ochtendexcursie Vlietlanden.
We maken een rondje om de vogelplas en kijken aan het eind naar een paar soorten wilgen.
Duur tot ca. 13.00 uur. We nemen de bus naar halte Kniplaan in Voorschoten. Horeca eventueel aan het eind.
Verzamelen: 09.00u station Den Haag CS op het busplatform.
Organisatie: Els en Bert van Maanen, evanmaanen@zonnet.nl of 070-3867630.

DINSDAG 22 JULI
Avondinventarisatie planten in de Natuurtuin in het Wilhelminapark in Rijswijk.
Voor degenen die overdag niet kunnen nu een kans om mee te doen. We hebben al een paar maal de tuin bezocht, dus er is genoeg
ruimte om te kijken en te genieten. Duur ca. 2 uur.
Verzamelen: 19.30u bij de blokhut van de Natuurtuin aan het Hazepad in Rijswijk.
Organisatie: Els van Maanen, evanmaanen@zonnet.nl of 070-3867630.

ZATERDAG 26 JULI
Middagexcursie insecten.
Verzamelen: 14.00u op de kruising van de Bezuidenhoutseweg/Hofzichtlaan. Duur ca. 2 uur.
Organisatie: Alexander Deelman, 070-3502493.

ZATERDAG 9 AUGUSTUS
Dagexcursie De Blauwe Kamer (4 km) en Plantage Willem III (3,5 km).
Plantage Willem III is een buitenlands aandoend en glooiend gebied op de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Er bevinden
zich diverse sneeuwsmeltwaterdalen uit de laatste ijstijd. De natuur in de Blauwe Kamer is divers. De wandeling voert u over het
terrein van de voormalige steenfabriek en naar de vogelkijkhut met uitzicht over het vogelrustgebied waar aalscholvers en lepelaars
broeden. Horeca halverwege de dag.
Verzamelen: 08.30u Station Mariahoeve, parkeerterrein aan de Appelgaarde.
Organisatie: Ineke Gilbert en Ineke Zwarekant.
Aanmelden: 070-2118254 of inekegilbert@ziggo.nl voor plaats in een auto.

DONDERDAG 21 AUGUSTUS
Ochtendexcursie Westduinen.
Het blijft spannend om de gevolgen te ontdekken van de drastische aanpak van dit rijke gebied. Duur ca. 3 uur. Neem brood en
drinken mee, naast eventueel verrekijker, vogel-, planten-, insectenboek en regenkleding. Koffie drinken we in een strandtent.
Verzamelen: 10.00u bij de keerlus van tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp). Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie: M.O.

ZATERDAG 23 AUGUSTUS
Dagexcursie Zwanburgerroute, Warmond.
Een wandelroute met voetveer (ca.€ 2) om Het Joppe. Dit water is ontstaan door afgraving van een deel van de Zwanburgerpolder.
In deze tijd bloeit de moerasmelkdistel. Route ca. 9 km. Horeca aan het begin.
Verzamelen: 09.00u in de hal van station Den Haag CS bij het infopunt. We reizen per trein en bus.
Organisatie: Els Kempen en Jola Gerbrands, 070-3201485 of gerbrands1@ziggo.nl
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ZATERDAG 6 SEPTEMBER
Dagexcursie Monnikendevel en arboretum, Zwijndrecht.
Route ca. 9 km. In 1985 is de veenrivier de Devel weer deels opengegraven. Hieromheen is een natuurgebied ontstaan waar we door
weide, bos en over (asfalt)-dijkpaden onze wandeling maken. Ook bezoeken we het Arboretum naast bezoekerscentrum “Het
Weetpunt”. Koffie (kiosk) en toilet op station Zwijndrecht en/of – indien geopend – bij “Het Weetpunt”.
Verzamelen: 08.30u in de hal van station Den Haag Centraal bij infopunt. Reis per trein en bus.
Organisatie: Dick en Jola Gerbrands, 070-3201485 of gerbrands1@ziggo.nl

ZONDAG 21 SEPTEMBER.
Ochtendexcursie Planten in het Laakkwartier.
Wandeling langs de kades van de Laakhaven, op zoek naar varens en andere (muur)planten.
Duur wandeling in onderling overleg.
Verzamelen: 10.00u Station Hollands Spoor bij kaartverkoop.
Organisatie Jan Cevat, 070-3609035 of jancevat@gmail.com

KNNV-kraam:
Zondag 13 juli

Rozenfestival Westbroekpark
Locatie: Westbroekpark van 10.00 – 16.30 uur.

Zondag 14 sept.

Natuurfeestdag Meijendel
Locatie: bezoekerscentrum Meijendel van 11.00 – 16.00 uur

BIJ DE FOTO OP HET VOORBLAD

Perenbloedluis (Eriosoma lanuginosum)

Deze fraaie en grote gal wordt veroorzaakt door een bladluis en komt alleen voor op iepen. Ze hebben een interessante levenscyclus
die hieronder (verkort en versimpeld) wordt beschreven.
De luizen overwinteren als eitje ergens op een iep, meestal veldiep (Ulmus minor). Die eitjes komen laat in het voorjaar uit als het
blad al is uitgelopen, ze ontwikkelen zich tot ongevleugelde ♀♀ en zoeken dan een sappig blaadje op. Door hun zuigactiviteit
reageert de iep met vorming van de zakvormige gal, die zo groot als een flinke appel kan worden en die kost en inwoning biedt aan
nakomelingen van die ongevleugelde en zich ongeslachtelijk voortplantende ♀♀. Meerdere generaties luizen ontstaan en leven in
de gal totdat het er te druk gaat worden. Dan vallen er gaten en scheuren in de galwand en gaan de luizen migreren naar …….de
wortels van peer(!!), alwaar ze de dunne wortels koloniseren. Ze veroorzaken daar geen gallen of kankerplekken, maar de
perenbomen kunnen wel schade lijden aan de wortels en, in extreme gevallen, daardoor afsterven.
Ondertussen gaat het ongeslachtelijk voortplanten zeer gestaag door. Totdat er in de herfst ineens gevleugelde mannetjes en
geslachtelijk voortplantende vrouwtjes worden geproduceerd die, na paring, weer eitjes leggen in holten van de bast van iepen.
En zo is de cirkel rond!
Lex van der Steur

Waarnemingen doorgeven!
Door onze leden worden het hele jaar door waarnemingen gedaan. De waarnemingen in werkgroepverband worden vaak doorgegeven aan b.v. Floron of NMV. De waarnemingen van de individuele leden worden ook al doorgegeven aan Waarneming.nl. Het
bestuur zou graag zien dat alle leden hun waarnemingen door gaan geven aan Waarneming.nl. Op die manier zijn deze waardevolle
gegevens voor altijd vastgelegd en voor iedereen beschikbaar.
De ingevoerde waarnemingen worden beoordeeld door een grote groep vrijwilligers. De waarnemingen, en zeker de meest zeldzame, worden door een ter zake deskundige beoordeeld. Dit kan resulteren in het goedkeuren van de waarneming, maar de deskundige kan ook besluiten om aanvullende informatie te vragen.
Op het forum van Waarneming.nl (http://forum.waarneming.nl/smf/) kan er over waarnemingen gediscussieerd worden. Zo wordt
Waarneming.nl ook een leeromgeving waar vrijwilligers van elkaar en van specialisten kunnen leren en zo hun natuurkennis kunnen
vergroten.
Waarneming.nl is een recente ontwikkeling en tot dusver was er nog geen handleiding beschikbaar waarin alle functies worden
uitgelegd. Deze handleiding is er nu wel.
Workshop Mogelijkheden van waarneming.nl
Wie voor de eerste keer op www.waarneming.nl terechtkomt, wordt misschien wel overdonderd door de vele mogelijkheden.
Bij voldoende belangstelling wil de afdeling een middag organiseren waar in een computerlokaal het aanmelden bij Waarneming.nl,
het invoeren van waarnemingen kan worden geoefend onder leiding van een ervaren Waarnemer.nl gebruiker.
Als u daar interesse in heeft graag een mailtje naar de penningmeester: penningmeester@den-haag.knnv.nl
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VAN DE VOORZITTER
We sluiten het hek van het Milieuservicepunt Zuiderpark. Fietsend door het spaarzaam
verlichte Zuiderpark, kijk ik terug op mijn eerste bestuursvergadering voor de KNNV. Het
verliep vlot en zakelijk. Veel onderwerpen kwamen bekend voor. Veel namen ook. Maar
wie wat doet, vraagt nog even tijd. De inhoud ook.
Mijn naam is John van Wensveen, jullie nieuwe voorzitter. Toen Els van Maanen mij
benaderde, had ik wel enige bedenktijd nodig. Met mijn pensioen in zicht is de
tijdbesteding niet het eerste waar ik aan dacht. Wel of ik voldoende KNNV’er ben en
niet te veel IVN’er. Jarenlang heb ik publiekswandelingen verzorgd voor het IVN.
Daarnaast heb ik voor deze vereniging een paar jaar het secretariaat en zes jaar het
voorzitterschap vervuld.
Mijn bijdrage aan het KNNV-lidmaatschap is op zijn zachtst gezegd wat mager geweest.
Goed, ik zit in de strandwerkgroep en lever een bijdrage aan een landelijk databestand.
Maar een halve dag studeren op vondsten, dat zit er bij mij nog niet in. Nu een fusie
tussen beide verenigingen op landelijk niveau wordt nagestreefd en binnen de afdeling
met enige reserve tegen deze ontwikkeling wordt aangekeken, zou dit een bezwaar
kunnen zijn. Een kennismaking met het bestuur was voldoende om van mijn kant dat
bezwaar te laten vallen. Stuk voor stuk ervaren natuurmensen, met elk zijn of haar specialisme. Daar wil je wat van meenemen.
Duidelijk is dat de samenwerking met IVN, laat staan fusie, niet zo vanzelfsprekend is als ik dacht. Heeft het bundelen van krachten
meerwaarde? Kunnen twee verschillende culturen naast elkaar bestaan binnen een vereniging? Ik ben benieuwd hoe jullie daarover
denken. Vooral, onder welke voorwaarden denken jullie dat het kan! Eind mei hadden we een gesprek met het IVN-bestuur. Daar is
dit onderwerp ongetwijfeld aan bod gekomen.
Het bestuur is bezig te onderzoeken welk terrein geschikt is om als gezamenlijk inventarisatieproject aan te merken. Het
Hertenkampproject van 2011 is een succes gebleken. Dat vraagt om een goed vervolg.
John van Wensveen

OPROEP
Het bestuur stelt € 1.500 uit het Klaas Kromhoutfonds ter beschikking voor een activiteit of een project.
Daarvoor roept zij haar leden op met voorstellen te komen.
De activiteit of het project moet voldoen aan de volgende eisen:
- passen binnen een van de doelen van de vereniging:
o vermeerderen en verbreiding van kennis van
de natuur
o vergroten van belangstelling en liefde voor de
natuur
o betrekking hebben op de natuur- en
landschapsbescherming
- ten goede komen aan zoveel mogelijk leden;
- de voorbereiding, de eventuele aanvullende financiële
dekking en de uitvoering is op papier geregeld;
de organisatie is in jouw handen;
- het voorstel wordt uiterlijk in 2016 uitgevoerd;
- samenwerking tussen werkgroepen is een pre;
- samenwerking met IVN is een pre.
Het bestuur kijkt uit naar de vele creatieve ideeën die uiterlijk
1 oktober 2014 binnen zijn gekomen!

Foto bijenorchis: Ruud Wielinga

Het bestuur maakt in een van de daaropvolgende bestuursvergaderingen
een keuze en meldt dit aan alle indieners en doet verslag van de keuze in de Ratelaar.
Contactadres: voorzitter@den-haag.knnv.nl.
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Veel moet ik nog leren en leren zien, zou niet weten waar dat
beter kan dan bij de KNNV!
Enthousiast als ik was voor dat andere tuinieren en stukjes
die ik schreef als voorlichting voor de tuinders, ben ik veel
gaan lezen over processen in de natuur. Daar was opeens ook
de verbinding met mijn studie van lang geleden. Ik ben
socioloog en had milieukunde als bijvak. Hoe mensen te
bereiken, het belang van kringloop, de wonderlijke wereld
van schimmels, het gevaar van in elkaar geknutselde
chemische verbindingen, etc.
Mijn belangstelling voor natuur gaat uit naar alles, maar
soorten waar wat moeite voor gedaan moet worden vind ik
extra leuk. Omdat de planten in de winter niet zo zichtbaar
zijn, ben ik terecht gekomen bij de paddenstoelenwerkgroep.
Super spannend, want paddenstoelen geven zich echt niet
zomaar gewonnen en moeten onder de microscoop bekeken
worden, voor zekere determinatie. Wat een wereld openbaart
zich dan, zo mooi en bijzonder.
Insecten vind ik het meest fascinerend, de gedaantewisseling
die ze doormaken, de soms lange voorbereiding als larve en
het vaak kortstondige leven als imago. Lang geleden
wandelde ik in het zuiden van Frankrijk en de geweldige
hoeveelheid en verschillende soorten daar imponeerden mij.
Helaas het gaat niet zo goed met ze. Vroeger, hoeveel jaar
geleden is dat wel niet, hadden we altijd wel wat vliegen in
huis, nu verbaast het me als er eens een vlieg binnen vliegt.
Mensen vinden het allang best, al die kleine beestjes zijn eng
en vies, maar zonder deze bijzondere dieren is er geen
bestuiving, geen afbraak van organisch afval, geen voedsel
voor de soorten die mensen wel graag zien. Ik voel zelfs lichte
weerstand als vogels en andere soorten worden aanbevolen
als insecteneters: lok deze dieren in uw tuin en u heeft
minder last van rupsen en zo. Tja... insecten hebben het al zo
moeilijk.

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

Anja Kreffer stelt zich voor.
Mijn naam is Anja Kreffer en ben nog maar net lid van de
KNNV, sinds augustus 2013. Wel heb ik al langer
belangstelling voor de natuur, eigenlijk altijd al, maar het
echte willen weten is van de laatste jaren. Daar is nu ook
meer tijd voor.
De kiem voor dit alles was de beslissing van mijn tuinvereniging om over te gaan op Natuurlijk Tuinieren. We
wonen op een bovenhuis en ik tuinier al zeker 25 jaar op
stukjes grond elders, sinds 15 jaar op ATV de Uithof. Het
keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een project van de landelijke
tuindersvereniging, met de bedoeling gemeenschappelijke
gedeelten van het groen op tuinverenigingen op een andere
manier te onderhouden. De meeste tuinders houden van
zwarte aarde met hier en daar een plantje of struikje en zo
zag het er bij mij ook uit.
Dit was een kans om dat te veranderen. Mijn idee was om
een “nulmeting” te doen: wat is er nu te vinden op de tuin
aan (wilde) flora en fauna en hoe ziet dat er na vijf of tien jaar
uit. Op die manier kom je te weten of het zin heeft om op een
andere manier te tuinieren.
Door die vraag kwam ik in contact met Geert van Poelgeest,
werkzaam bij Haags Milieucentrum en voorzitter van KNNV
afdeling Delfland. Hij heeft me aan het “waarnemen” gezet.
Op waarneming.nl kun je alles melden wat je ziet en
tegenkomt. Heel veel mensen doen dit, je kan er van alles
vinden, eerste bloei, waar komt iets voor, foto's van een
lastige soort. Iets dat je niet kent of waar je onzeker van bent,
kan je op forum plaatsen en daar komt altijd reactie op. Ik
ben er heel aarzelend aan begonnen, maar vind het nu leuk
om zoveel mogelijk soorten te melden en/of iets wat op een
bijzondere plek groeit, zoals zeepkruid bij een lantaarnpaal of
hertshoornweegbree langs het fietspad van de Laan van
Meerdervoort (waar bij sneeuw veel zout gestrooid wordt).

Ik heb geen favoriete plekken; als het ergens rustig is en er
geen honden zijn, ben ik al tevreden. Wel ben ik blij dicht bij
de duinen en het strand te wonen. De zee ziet er altijd weer
anders uit, dat gaat nooit vervelen. Het “waarnemen” dwingt
mij elke dag naar buiten en ik kan er op elk moment van de
dag gelukkig worden. Maar “natuur” is ook heel dichtbij te
vinden: plantjes tussen stoeptegels, een huismoeder in de
vensterbank, laatst bij het ophangen van de was: enorm
spektakel van een groep meeuwen, vliegt er een buizerd
tussen! Schoonheid is overal voor degene die het kan en wil
zien.
Anja Kreffer
Foto Anja: Els van Maanen.
Foto Viervleklibel: Ruud Wielinga
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EEN WONDERLIJK BOUWSEL
In de Natura (2013/5) stond een artikel over een niet vaak waargenomen insect, geschreven door onze eigen Jan
Engelenburg, met medewerking van Alexander Deelman (insectenwerkgroep) en Hans van Eijk (foto's).
Hier volgt een korte samenvatting. Voor het volledige artikel met nog veel meer foto's zie Natura 2013/5.( Red.)
Wat de vorige winter in onze tuin tevoorschijn kwam vanonder een
betonnen schaal leek in eerste instantie op een hoopje verdorde
bladeren (foto rechts).

Maar mijn hovenier René wist beter: "het is iets van insecten" zei hij.
En inderdaad, bij nader inzien bestond het geval uit een tiental
zijdelings verbonden kokertjes van ragfijne maar sterke draden. Elke
koker bleek bewoond door een rups van ca. 3cm lang en 1,3cm dik
(foto links).

Dus de voorman van onze insectenwerkgroep, Alexander
Deelman, erbij gehaald. Die herkende de schepping als
een hibernaculum (winterverblijf) van mogelijk een mot.
Na enige literatuurstudie determineerde hij de soort als
de wasmot of hommelnestmot (Aphomia sociella),
behorend tot de groep Gallerinae van de familie Pyralidae
(Lepidoptera).
Mogelijk aangemoedigd door de kamertemperatuur
verpopten de rupsen zich snel en enkele weken daarna
kwamen de imago's tevoorschijn (foto rechts).
De rupsen leven van augustus tot april. Oude wespennesten zijn favoriet voor het maken van de hibernacula
waar de verpopping plaats vindt, omstreeks februari.
De motten vliegen van juni tot in september, vooral in
de schemering.
Jan Engelenburg

GENIETEN
Na de Twentse wafels met wame kersen, wandelen we rond
de watermolen in de Dinkel op landgoed Singrave.
We worden begroet door de roodmus: “nice to meet you”,
zien een paartje grote gele kwikstaarten fourageren, heen en
weer vliegend naar hun nest (?) onder de struiken aan de
overzijde, zien de witte kwikstaarten op het dak, horen en
zien de blauwborst en worden verrast door de blauwe flits en
schelle kreet van een ijsvogel.
Niet te vergeten de talrijke kleurige boomklevers (foto) in de
bossen rondom.
Die dag kon niet meer stuk.
Jan en Anneke Engelenburg
Foto boomklever: Ruud Wielinga
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PADDENSTOELENCURSUS
Wie meer wil weten over de honderden soorten paddenstoelen die rond Den Haag te zien zijn, kan zich
inschrijven voor een paddenstoelencursus, die de KNNV Den Haag dit najaar organiseert.
De cursus bestaat uit twee delen
1. Beginners
De volgende onderwerpen worden behandeld: bouw, determinatie, classificatie en basisecologie.
Theorie met praktijkdeel op dinsdagavond 2 september, maandagavond 8 september en dinsdagavond 16 september.
Elke cursusavond wordt gevolgd door een excursie in de mooiste parken of natuurgebieden in de regio en wel op de
zaterdagen 6, 13 en 20 september.
2. Gevorderden
In dit deel behandelen we eerst het werken met een microscoop, om sporen en cellen te ontdekken. Daarna een avond
over de ecologie: wat doen paddenstoelen met planten en bomen. Vervolgens twee avonden waarin de habitat ‘Bossen’ en
‘Duinen’ behandeld worden. Tot slot een speciale avond over myxomyceten, de fraaie slijmzwammen.
De avonden zijn op de dinsdagen 30 september, 14 en 28 oktober, 4 en 18 november. Elke avond wordt gevolgd door een
excursie op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur in een passend natuurterrein. Deze data zijn onder voorbehoud, want
afhankelijk van de beschikbaarheid van onze gastdocenten.
De cursus wordt gehouden in het Milieu Servicepunt (MSP) in het Zuiderpark aan de Anna Polakweg (bij de kinderboerderij)
te Den Haag.
Dank zij een subsidie van Landschapsbeheer Nederland zijn de kosten laag: € 15,- voor de beginnerscursus en € 25,- voor de
gevorderdencursus. U kunt voor een cursus of voor beide cursussen inschrijven. Leden van de KNNV Den Haag en IVN Den Haag
hebben voorrang bij aanmelding.
Inschrijven via onze website www.knnv.nl/den-haag. Daar vindt u alle info en het inschrijfformulier.
Deadline voor inschrijven is op 20 augustus 2014. Uw aanmelding wordt definitief als u het inschrijfgeld overgemaakt heeft.
Voor meer informatie: Kees Pinster 0681688728 of 0703465214 - pr@den-haag.knnv.nl
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OUDE GLORIE VERGAAT NIET!
Over het boekje "IN HET BOSCH",
door E. Heimans en Jac. P. Thijsse,
2de druk 1920 – bij W. Versluys (1ste druk 1901).
(Vervolg)
In de vorige Ratelaar( blz. 15) stond een vraag bij
het "Elfjarig korttakje van den Beuk" waarom het
jaar 1895 zo'n voorspoedig jaar voor beuken was.
Pak het artikel er nog eens bij en lees hiernaast
wat Heimans en Thijsse daarover te melden
hebben.
Maar….. hebben ze in de tekst zich niet een jaartje
vergist?
LvdS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boek ‘Langs Haagse Bomen’ ook in het Engels verkrijgbaar
In de eerste helft van de 16de eeuw ordonneerde Keizer Karel V de
aanplant van linden op het Lange Voorhout. Zo oud minstens is in
Den Haag het verbond tussen straat, bebouwing en boom. De Haagse bomen zijn een essentieel onderdeel van het openbare en levende Museum voor Stadslandschappelijke Historie. Deze gids voert u
langs acht verschillende routes in dit Museum, dat op elk moment
open is. In elk seizoen vertellen de bomen een ander verhaal, maar
steeds hun eigen verhaal in verband met hun omgeving.
Zo realiseert u zich hoe belangrijk bomen zijn voor de kwaliteit van
het stedelijk landschap. De routes volgend komt u op plaatsen
waar u anders niet geweest zou zijn met voor elke boom een ander
gezichtspunt.
Auteurs Pieter van Mourik en Gerard van der Veen
The City of The Hague attaches great importance to the role the city
plays as a home to its large expat community and as a welcoming
place to its many international visitors. This is de reason for funding
the publication of this English version.
What would The Hague be without its trees?
The city has had a long history with these giants of nature, dating
back as far as the 16th century, when rows of lime trees were
planted along theLange Voorhout. Today, the trees play a vital role in
the urban landscape.
This guide contains eight different walking en cycling routes that will
lead you through this open air “Museum of local urban landscape”
discovering interesting parts of The Hague that many people tend to
overlook.
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Port betaald

Kruisspinnen
op de Goudsbloemlaan
Op 12 april jl. had ik twee nestjes kleine
kruisspinnen (Araneus diadematus)
op de stoep.
Door aanraking gaan ze zich bliksemsnel
verspreiden, om daarna - als de rust is
weergekeerd – mekaar weer op te zoeken .
Altijd leuk voor de buurkinderen om dat te
demonstreren. Sommigen vinden het leuk, maar
anderen schrikken toch nog en roepen:
"bah!" of "eng!".
Met de beste groeten
van Fien Aleman.
(de foto's zijn ook van mij)
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