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De Ratelaar is een gezamenlijke uitgave van KNNV en IVN en is een voortzetting van De Kleine Ratelaar, het blad
van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Den Haag.
Het blad verschijnt vier keer per jaar, rond 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.
Kopij voor het volgende nummer graag voor 1 februari 2017 mailen naar de redactie van IVN of KNNV, als bijlage
in Word. Foto’s als aparte bijlage versturen.

Eindredactie: Ineke Gilbert
Tel. 070 211 8254
red.ratelaar@gmail.com

KNNV redactie: Auke Tuizenga
tel. 070 317 9290
redactie@den-haag.knnv.nl

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

Foto voorzijde: Ruud Wielinga, waterral
Druk: drukkerij Lifoka, Den Haag
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
is een landelijke organisatie waarvan de leden
zich daadwerkelijk inzetten voor activiteiten die
erop gericht zijn een ieders inzicht met
betrekking tot de Natuur en Milieu te
verruimen.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, afd. Den Haag is een afdeling van
een landelijke vereniging voor natuurstudie,
beleving en -bescherming. Zij organiseert
werkgroepen, excursies, lezingen en cursussen.
Contributie leden € 28,- , voor huisgenootleden € 9,50
en voor jeugdleden € 15,Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37
t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag.

Contributie voor donateurs € 15,- , voor leden € 24,en voor huisgenoten € 5,Bankrekening nr. NL25 INGB 0000 6919 56
t.n.v. IVN afd. Den Haag, te Leidschendam.
Inlichtingen: Rob Meyer, 070 368 1400 info@ivndenhaag.nl

Inlichtingen: Bert van Maanen, tel. 070 386 7630
Ledenadministratie@den-haag.knnv.nl

Ledenadministratie: Henk Muller, tel. 070 387 3035
ledenadministratie@ivndenhaag.nl
Website: www.ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Dominicus

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

Wnd. Voorzitter:
Henk Muller, tel. 070 387 3035
voorzitter@ivndenhaag.nl

Wnd. Voorzitter:
Anna Kreffer, tel.06 2641 7137
voorzitter@den-haag.knnv.nl

Secretaris:
Mieke Muller, tel. 070 387 3035
secretaris@ivndenhaag.nl

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

Penningmeester:
Egbert Leijdekker, tel. 06 8356 7957
penningmeester@ivndenhaag.nl

Penningmeester- Wij zoeken een opvolger.
Ruud Wielinga, tel. 070 368 9191
penningmeester@den-haag.knnv.nl

Coördinator Wandelingen op aanvraag:
Gerda Idsinga, tel. 070 393 3616
gp.idsinga@casema.nl

Postadres Secretariaat:
Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag
PR:
Kees Pinster, tel. 070 346 5214
pr@den-haag.knnv.nl

Lezingen:
Marjo Hess, tel. 06 2148 6563
mhess@xs4all.nl

Lezingen:
Gerrit Jansen, gjjansen26@gmail.com

Cursussen:
cursussen@ivndenhaag.nl

Volg onze verenigingen op:
www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag
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Van de bestuurstafel
Als eerste een onprettig bericht van John van Wensveen, voorzitter van de KNNV en interim voorzitter van IVN:
Deze zomer ontvingen mijn vrouw en ik het slechte nieuws dat mijn vrouw ernstig ziek is. Zij is direct gestart met chemo behandelingen. De situatie brengt nu met zich mee, dat mijn aandacht geheel uitgaat naar mijn vrouw. Daarom heb ik besloten mijn taken
als voorzitter van zowel IVN als KNNV, afdeling Den Haag, neer te leggen.
Gelukkig zijn Anna Kreffer (voor KNNV) en Henk Muller (voor IVN) bereid mijn taken waar te nemen tot de volgende Algemene Leden Vergadering.
John van Wensveen

Algemene Ledenvergadering KNNV 21 februari 2017
Alle leden van de KNNV afd. Den Haag worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen. Het bestuur heeft besloten de vergadering een maand vroeger te houden zodat de informatie op tijd naar de landelijke vereniging gestuurd kan worden. Het is deze keer
een extra belangrijke bijeenkomst, omdat er nieuwe bestuursleden nodig zijn. De penningmeester, Ruud Wielinga, is twee termijnen
in functie geweest en treedt dus af.
OPROEP: GEEF U OP ALS BESTUURSLID. U hoeft in eerste instantie niet in een bepaalde functie aan te treden, maar als algemeen
bestuurslid. Anna Kreffer zal als waarnemer de voorzitterstaken op zich nemen. Secretaris blijft voorlopig Ineke Gilbert.
De ALV wordt in het MEC Zuiderpark gehouden. U krijgt nadere informatie en de agenda per mail of per post.

Algemene Ledenvergadering IVN 23 februari 2017
De leden van het IVN afd. Den Haag worden van harte uitgenodigd de ALV 2017 bij te wonen.
Deze vervroegde ALV wordt als vanouds in het MEC Zuiderpark gehouden.
U krijgt nadere informatie en de agenda per mail of per post.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST op zondag 15 januari 2017
De besturen van natuurverenigingen IVN en KNNV nodigen leden en donateurs van harte uit voor onze
gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.
De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van amateur tuindersvereniging “Eigen Arbeid”, Zijdeweg 60 in Wassenaar, achter
het Café-Restaurant “De Landbouw”, zie kaartje.
Vooraf geeft een lid van de tuinvereniging voor liefhebbers een rondleiding over de tuinen.

Programma
13.45u Verzamelen voor de rondleiding

P

14.30u Koffie en thee in gebouw De Stal van “Eigen Arbeid”
Eigen Arbeid
15.00u Speeches van de voorzitters
15.30u Gezellig samenzijn met een drankje en een hapje
16.30u Einde
Anna Kreffer, wnd. voorzitter KNNV- Henk Muller, wnd. voorzitter IVN
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Het is niet wat het lijkt
Soms is dat in de natuur zo, en zo ook met de hazelworm. De hazelworm lijkt een
slang, maar is een pootloze hagedis. Deze “Anguis fragilis” wekt op een gegeven
moment tijdens het wandelen de belangstelling van Koos van Zomeren. En als hij
eenmaal zichzelf overwint en hem oppakt, blijkt hij verrast door diens uiterlijk en
gedrag. Het is het begin van een grotere fascinatie die uiteindelijk leidt tot dit
boek : Het verlangen naar hazelworm.
In korte dagnotities van de wandelingen die Koos van Zomeren maakt en waarover
hij in veel meer boeken verslag deed, is de hazelworm zijn hoofdonderwerp. Hij
raadpleegt ook vele deskundigen of graaft nog eens dieper in al bekende boeken
zoals Hei en Dennen van Heimans en Thijsse. Daarbij wil hij ook gezegd hebben dat
je nu niet moet denken dat het een hagedis is met een gebrek omdat hij geen
poten heeft. Zonder poten kan hij in de vegetatie waarin hij verkeert, prima ‘uit de
voeten’. De eter van naaktslakken en regenwormen heeft wel een probleem als hij
op rul zand terecht komt met zijn volkomen cilindrische vorm. Nu ja, dan help je
hem op zijn zij te leggen..
Koos van Zomeren lijkt niet meer los te komen van hazelwormen: een gewone
wandeling lijkt niet meer mogelijk: “5/5/’12:’Acht graden’, zei ik vanmorgen, ‘nul
kans op hazelwormen’. ‘Dan ga je toch gewoon een wandeling maken’, zei Iris.
‘Maar er zijn geen gewone wandelingen meer’ , zei ik.
Of dat voor u ook zo zal worden na het lezen van de vele informatie over dit goudof zilverkleurige reptiel, wie weet!
Marjo Hess
Het verlangen naar hazelworm, Koos van Zomeren, Uitgeverij de Arbeiderspers Utrecht, 2013, ISBN 9789029587280.

IVN-natuurgidsencursus – 7-9 oktober 2016 – door Sanne Kaasjager
Ergens hier ver, ver vandaan, voorbij de bonkende bouwsels van de Botlek en de plaatstalen petrochemie van Pernis, aan de
kringelende Krimweg en het broeiende Brielse Meer staat….het Samuel Naardenhuis.
Dat klinkt als een spannend, sprookjesachtig avontuur. En dat was ons kennismakingsweekend eigenlijk ook. Op een onbekende plek,
met onbekende mensen, op een voor mijzelf nog niet helemaal duidelijke missie. Maar dat veranderde snel, in een gevoel dat we op
onze plek waren, dat we elkaar al langer kenden en dat we een gezamenlijke missie hebben.
Op de avond van aankomst klommen we na een hartversterkende soep allemaal op ons Batmobiel (fiets) naar Landgoed Mildenburg
om samen met Jan de Boswachter vleermuizen te zoeken. Met de Bat Detector (ik dacht dat hij een grap maakte, maar die bestaat
dus echt) registreerden we, naast het wanhopige geroep van een Bosuil, de Dwergvleermuis en uiteindelijk ook de Watervleermuis,
scherend boven het Zwanenmeertje. Terug op het honk werd al snel besloten dat er een goed kampvuur gemaakt moest worden.
Niks geen aanstekers: hout, tondel, vuursteen, vuurslag en een beetje geluk. Het werd een mooie, late nacht. Ik heb me een paar
keer die nacht, en eigenlijk het hele weekend, verbaasd hoe mooi deze ontzettend diverse groep als een stel enzymen in elkaar lijkt
te ‘klikken’.
De volgende ochtend voelde nogal vroeg, maar ook fruitig. Iedereen had duidelijk zin. Na een kort gedachtenexperiment – Wat zijn
je leerdoelen? Aan welk adoptiegebied denk je? Welke activiteiten zou je willen doen? – togen we op de fiets -------verder op blz. 5
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--------------Vervolg van blz. 4
naar het bezoekerscentrum Tenellaplas. We zochten zaden, vruchten, lieten ons betoveren door de magie van de natuur,
bezichtigden tuintjes van liliputters, probeerden meetinstrumenten uit en determineerden ons een ongeluk.

We genoten van het gekronkel van onze fluorescerende knuffelrups en de stoïcijnse blik van de heer en mevrouw Veldleeuwerik. Ik
plukte wat Duizendguldenkruid, waar we terloops tegenaan liepen, en realiseerde me dat ik dat als natuurbewuste aspirant-gids
natuurlijk niet had moeten doen. Eén van de vele leermomentjes. We vonden Lidsteng, Glad Parelzaad, Bitterling, Parnassia en Teer
Guichelheil (niet te verwarren met het giftige Geil Huichelkruid, dat alleen in de lente groeit). De verwondering over de natuur en de
wil om daar meer over te weten leeft duidelijk bij iedereen in de groep. Als een roedel hongerige wolven werpt onze groep zich op
de stapel oude Natuurboeken in het winkeltje. Niemand kijkt bezorgd of verstoord – zoals de meesten wel doen in mijn vrienden- en
familiekring – als ik midden in een gesprek uitroep “hee, hoor je dat, een winterkoninkje!”. Nee, ik bevind me in gezelschap van een
stel gelijkgezinde Spinoza-geesten en ik vind het prachtig.
Het hoogtepunt van de zaterdag was voor mij, en voor velen bleek achteraf, het totaal onverwachte ‘stiltemomentje met
vruchtenwijn’ bij de zonsondergang aan het Brielse Meer. Sommigen konden maar moeilijk loskomen van de betovering. Het bleek in
ieder geval een goede opmaat voor het Socratische kringgesprek dat we daarna met elkaar voerden over de vraag waarom we
eigenlijk anderen moeten overtuigen dat natuurbeleving en –behoud belangrijk zijn. Ook aan het kampvuur werd er daarna nog druk
- en opvallend openhartig - gediscussieerd over geloof, natuur, politiek, relaties en nog zo wat. Op een goed moment sloeg het
serieuze gesprek gelukkig ook weer om in een simpel, maar zeer verbroederend liederlijk gezang. Studentenliederen, hitjes van
vroeger, smartlappen en ouwe volksliedjes, het kon niet op. Naast ons probeerde een Roodborstje te slapen. Ik kon zijn gedachten
lezen – “rare vogels, die natuurgidsen” – maar misschien hoorde ik de echo van dat ene biertje te veel...

De zondagochtend voelde zo mogelijk nog vroeger en startte met een tafeldiscussie over
de vraag: wat is duurzaamheid? We nemen het aan als iets vanzelfsprekends, maar
duurzaamheid krijgt als doelstelling pas betekenis als we ons bewuster zijn van de praktische
invulling ervan. Soms is het erg nuttig om het impliciete wat explicieter te maken en jezelf te
dwingen eenvoudige en duidelijke taal te spreken, zeker als je het straks moet uitleggen aan
een stel stuiterballen van 8 jaar.
Wat volgde was een snelcursus ‘leerstijlen’. Dit onderdeel bevestigde weer eens dat we aspirant-gidsen hebben in alle soorten en
smaken: doenende denkers, beslissende dromers, denkende beslissers en dromende doeners. Voor elke doelgroep wat wils. We
sloten af met een eerste voorzichtige vingeroefening van het échte werk: we draaiden een mini-excursie in elkaar over een
willekeurig onderwerp die moest passen op de leerstijl van de ontvanger. Leuk om te doen en ik heb zelf behoorlijk wat opgestoken
van de privécursus “Vogels rond het Samuel Naarden-huis”.
Dit verslag mag niet eindigen zonder een laatste woord over de begeleiding van dit zootje ongeregeld. Waar waren we geweest
zonder onze begeleiders!? Max die de groep altijd met zachte, maar strakke hand wist te ‘mennen’ (en meteen een paar extra
hectoliter bier ging kopen toen er een biercrisis dreigde te ontstaan), Gert die ons meenam in zijn magische wereld en ons steeds
weer wist te bewegen tot een openhartige gesprek, onze eigen batwoman Carolien die de groep enthousiast en gedreven
(zelf)kennis bijbracht en altijd klaar stond voor praktisch advies, en natuurlijk Ingrid de allesweter die altijd bereid is om de domste
vragen over flora en fauna te beantwoorden. Het leek allemaal vanzelf te gaan, maar onderschat niet hun onzichtbare hand. Het is
knap om al die eigenwijze kikkers in de kruiwagen te houden en een goede balans te vinden tussen doen, denken, dromen en
beslissen. Het zij ze dus vergeven dat ze – nét toen we waren aanbeland bij “en ze leefden nog lang en gelukkig…” – ruw het sprookje
verstoorden met de mededeling dat het tijd was voor de grote schoonmaak. Moe, voldaan en volgetankt met positieve energie
trekken we naar het volgende avontuur.
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Lespakket nu online,
scholen kunnen er zo mee aan de slag
Sterre Ras van de Stichting Natuurbeelden is de drijvende kracht achter het nieuwe online natuurlespakket. Ze presenteerde het op
3 oktober met trots én taart aan vertegenwoordigers van de betrokken natuurorganisaties, waaronder het IVN. Het ziet er dan ook
prachtig uit. Ik doe een greep uit de thema’s in het hoofdmenu: ‘In het bos’, ‘In de wei’, ‘Op het strand’, en als vierde: ’Voor de leerkracht/ lesbladen’. Via ‘In het bos’ kom je bij een inleiding: ‘welkom in de natuur, een dag uit het leven van…’; dan kun je bosdieren
aanklikken zoals: het edelhert, het wild zwijn, het heideschaap en de bosmuis, en enkele minuten hun ‘leven’ volgen. In de lesmodule komen drie benaderingen aan bod die aansluiten bij het curriculum: ‘Welkom in de natuur’, ‘Alles hangt samen’ en ‘Relatie
mens en omgeving’. Bij alle thema’s zijn ontroerende, grappige en bijzondere filmpjes van dieren, planten en landschappen te vinden. De indeling is toegankelijk, ook voor de digibeet.
Sterre inventariseerde vooraf de behoefte van scholen en hun problemen bij het integreren van natuur in de klas. Veel onderwijzers
vinden natuur een moeilijk onderwerp. Hun eigen kennis is vaak onvoldoende en het is lastig om de interesse van de leerlingen
warm te houden. Ook hebben ze vaak te weinig voorbereidingstijd, dus iets ‘kant en klaars’ is zeer welkom.
Sterre’s informatie: “Natuurbeelden in de klas” laat leerlingen van groep 6 t/m 8 zich verwonderen over de natuur in eigen land. De
natuurclips zijn bedoeld als opwarmer voor scholen om zélf onderzoek te doen en de natuur in eigen omgeving te ervaren. Leraren
kunnen de lesmodule met natuurclips inzetten om hun natuuronderwijs te verlevendigen. De lesmodule bestaat uit drie themalessen met werkbladen en 18 korte natuurclips met unieke beelden van bijzondere dieren. Het is geheel gratis.
Het pakket is samengesteld uit duizenden bijzondere shots van de Nederlandse natuur uit de collectie van Stichting Natuurbeelden
(natuurbeelden.nl). Deze stichting bestaat uit 11 natuurorganisaties en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De collectie is
tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en geeft een overzicht van de grote variatie aan landschappen, planten en dieren in Nederland en Caribisch Nederland.”
Een oproep aan IVN en de
andere organisaties:
“Wij hopen dat jullie, als aangesloten natuurorganisatie,
blij zijn met dit lespakket en
het ook willen promoten naar
jullie eigen achterban in de
vorm van een nieuwsbericht,
een link op de website of
nieuwsbrief etc. Het logo van
het lespakket kunnen jullie
gebruiken”.
Zie:
www.beeldengeluid.nl/natuur
beeldenindeklas
Loes van den Bergh
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IVN leidt nieuwe gidsen op
Wist u dat de afdeling IVN Den Haag al sinds begin jaren zestig een Natuurgidsencursus verzorgt? Tijdens deze twee jaar durende
cursus worden cursisten door het volgen van theorielessen en het deelnemen aan praktijkexcursies voorbereid om zelf te doen waar
het IVN voor staat: het geven van natuureducatie waardoor een draagvlak kan worden gecreëerd voor het behoud van die natuur.
Ik ben op 6 september samen met 27 medecursisten begonnen aan de 2016-2018 lichting.
Mijn groep is op veel punten gevarieerd. Sommigen hebben net als ik natuur met de paplepel van hun (groot-)ouders ingegoten
gekregen. Enkelen zijn reeds actief in natuureducatie, hetzij met kinderen of juist ouderen. Een deel wil zich (blijven) richten op een
bepaalde doelgroep of een bepaald thema. Een groot deel echter kiest er net als ik voor om straks in de rol van IVN natuurgids excursies te gaan leiden om anderen jaarrond de natuur te laten beleven die Den Haag rijk is.
Twee dingen vallen me op. Ten eerste de grote vrijheid binnen het lesprogramma. Hierin staan opdrachten die gedurende de twee
cursusjaren individueel of in groepsverband moeten worden uitgevoerd. De invulling van en de mate van verdieping in deze opdrachten worden grotendeels aan de interesse en het enthousiasme van de cursist overgelaten. Er bestaat hierin geen goed of fout.
Dus voor het natuurdagboek dat ik sinds de start van de cursus moest gaan bijhouden heb ik de Haagse Beek gekozen die op nog
geen 350 meter van mijn huis langs stroomt. En voor het verdiepingsthema ga ik het onderwerp (korst-)mossen kiezen die me altijd
al gefascineerd hebben maar waarvan ik eigenlijk nauwelijks iets weet. Ook verheug ik me nu al op de mogelijkheid om binnen IVN
Den Haag een stage te gaan lopen.
Ik heb een voorliefde voor de kust en al gauw vond ik drie medecursisten waarmee ik samen het duingebied nabij Monster als ons
adoptiegebied koos. Dit adoptiegebied is bedoeld om buiten in de natuur alle opgedane kennis en vaardigheden uit te testen.
En dat is het tweede wat me opvalt. Binnen de Natuurgidsencursus ligt de nadruk niet alleen op deze kennis en vaardigheden. Beide
kunnen uiteraard helpen bij het overbrengen van een boodschap, maar de nadruk ligt duidelijk op beleving. Anderen natuur laten
beleven om zo het belang van natuur duidelijk te maken. Voor mij gaat een nieuwe wereld open. Of eigenlijk een oude wereld die ik
sinds de kleuterklas niet echt meer heb ervaren. En dat maakt enthousiast, zo merk ik ook bij de anderen en bij het docententeam.
Het ijs is snel gebroken.
In de Ratelaar zal vaker op de Natuurgidsencursus worden teruggekomen om u op de hoogte te houden van de ervaringen en ontwikkelingen van de cursisten. Lijkt het u leuk deze cursus zelf te gaan volgen?
Voor meer informatie kunt u terecht op http://ivndenhaag.nl/natuur gidsencursus.html
of neemt u contact op met Max Leerentveld (070 3252405 / 06 13053114 max@leerentveld.com)
of met Ingrid Piek (070 3910213 / 06 13888740 ingridpiek@ziggo.nl).
De cursus wordt niet elk jaar aangeboden; aankondigingen hierover vindt u op de website of in de nieuwsbrief.
Naomi Mulder,
Nieuwe redacteur IVN

Foto: Haagse Beek - Naomi
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IVN Den Haag Excursieprogramma 1e kwartaal 2017
JANUARI
Wo 18/1

13:30

Buitengebied Leidschendam. Winterse doorstapwandeling. Hoek Dillenburgsingel - Gr. W. de Rijkelaan

Za 21/1

14:00

Zo 29/1

10:00

Scheveningen-haven Zeereep. Vanwege zandmotor weer een breed strand en nieuwe duinvorming. Bij redelijk weer gaan
we ook korren met een garnalennet. Einde Houtrustweg, strandafgang bij zuidelijk havenhoofd.
Ockenburgh. Genieten van de winterse pracht. Verzamelen bij witte brug aan begin oprijlaan (bij Monsterseweg)

Zo 29/1

14:00

Vlietland. Vogels in de winter, Kniplaan Stompwijk, parkeerplaats bij de brug over de A4

Do 2/2

10:30

Sorghvliet. Maria Lichtmis en de natuur, Ingang Scheveningseweg 24

Zo 12/2

14:00

Ter Heijde/Zandmotor. Ons eigen stukje wadden. Einde Machiel Vrijenhoeklaan, ingang Vakantiepark Kijkduin.

Wo 15/2

14:00

Park Rozenrust, Leidschendam. Vroege bloeiers. Veursestraatweg 102 A, Leidschendam

Za 18/2

10:00

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

Za 18/2

14:00

Heimanshof-Zuiderpark. Wandelend van Drenthe tot Limburg. Stadsboerderij Herweijerhoeve-Ingang Vreeswijkstr.

Zo 19/2

15:00

Haagse Bos. Vroeg in het voorjaar, een rondwandeling. Bezuidenhoutseweg, bruggetje naast Huis ten Bosch.

Di 28/2

14:00

Clingendael. Voorjaarsplanten, Hoofdingang Wassenaarseweg

Za 4/3

13:00

Westduinpark. Verschillende duinzones, over onverharde paden. Geen honden. Hoek Sav.Lohmanlaan - Ln v Poot

Za 11/3

14:00

Berkheide. Succesvolle ingrepen in het duin. Parkeerplaats rest. Duinoord, Wassenaarseslag 26. Wassenaar.

Za 18/3

10:00

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

Za 18/3

11:00

Kijfhoek en Bierlap, Korstmossen. Duur: 3u. P-plaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar. Entree € 1,50

Za 18/3

14:00

Heimanshof-Zuiderpark. Voorjaarswandeling. Stadsboerderij Herweijerhoeve-Zuiderpark-Ingang Vreeswijkstraat

Zo 19/3

10:00

Ockenburg. Speuren naar het voorjaar. Kinderwandeling. Start: witte brug aan begin oprijlaan (bij Monsterseweg)

Zo 19/3

13:30

Westduinen. Tussen winter en lente in. Hoek Sav. Lohmanlaan - Laan van Poot.

Wo 22/3

14:00

Duivenmvoorde. Lente, kinderen welkom. Laan Van Duivenvoorde 1, Voorschoten

Za 25/3

10:00

Centrum Den Haag. Langs monumentale bomen en gebouwen. Plein 1813

Zo 26/3

10:30

De Horsten. Zomertijdwandeling in de lente. Is de tjiftjaf al terug? Ingang Papeweg Wassenaar, entree € 1

FEBRUARI

MAART

*Berkheide, Meijendell en Kijfhoek/Bierlap zijn waterwingebieden van Dunea.

DATA EN TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl
De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Aanmelden hoeft niet, tenzij anders vermeld.

Kijk op www.ivndenhaag.nl voor meer informatie over de groengebieden. Daar vind je ook alle informatie over:
-De Groene Cursus en Gidsencursus
-lidmaatschap of donateurschap
-speciale activiteiten
Vragen over de gratis wandelingen:
info@ivndenhaag.nl
Rob Meyer 06-2056 8114
Wandelingen op aanvraag
Info: gp.idsinga@casema.nl of 070-393 3616.
NB: Kosten: 30 euro per gids. Per gids max. 15 personen.
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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 elsvanmaanen@tele2.nl

PROGRAMMA KNNV december 2016 t/m maart 2017
DONDERDAG 29 DECEMBER
VERANDERD: Pannenkoekenwandeling
Nieuw plan: We gaan wandelen in "Natte Pan", normaal niet toegankelijk voor wandelaars. De Natte Pan was dit jaar een focusgebied voor de gemeente wat betreft monitoring. Eric Wisse, duinconsulent, zal deze wandeling begeleiden en erover vertellen.
Daarna pannenkoeken (of iets anders) eten bij Restaurant Klein Seinpost Kijkduin, Deltaplein
Verzamelen:
10.00u bij muziektent Kijkduin (ook bereikbaar met bus 23,24 en 26, halte Deltaplein).
Organisatie:
Anna Kreffer, voorzitter@den-haag.knnv.nl of 06 2417137
Graag even opgeven of je meeloopt of alleen in Restaurant Klein Seinpost bent om 12.00 uur.
ZATERDAG 28 JANUARI
Dagexcursie Pan van Persijn en Berkheide
Binnenduinbos en in Berkheide open gebied.
Verzamelen:
CS Den Haag busplatform bij bus 90 om 9.10 uur.
Horeca:
Misschien aan het begin, wel na afloop.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, tel. 070-3238629 en Mies Eveleens, tel. 015-2571535.
ZATERDAG 11 FEBRUARI
Dagexcursie “Tussen dorp en wildernisse’
Excursie van 2 oktober ging niet door vanwege het slechte weer.
Het toenmalige HMC organiseerde deze City Duinwandeling in 2006 en die blijkt nog steeds heel aantrekkelijk. We kijken zeker naar
bomen en mossen.
Tweemaal horecagelegenheid.
Ca. 9 km. Eerder afhaken geen probleem.
Verzamelen:
10.00 uur bij bushalte Ruijchroklaan van lijn 23.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen, 070-3867630 of 06-36504293.
ZATERDAG 25 FEBRUARI
Dagexcursie naar de bossen van Maarn.
Een boswandeling van ongeveer 11 km.
Verzamelen:
CS Den Haag bij infopunt om 8.50 uur.
Trein vertrekt 9.08 uur.
Horeca:
Aan het begin en eventueel halverwege.
Organisatie:
Okje van Drimmelen, tel.070-3238629
en Mies Eveleens, tel. 015-2571535.
ZATERDAG 11 MAART
Dagexcursie
Wandeling door twee landgoederen en een bos van het Utrechts Landschap:
landgoed Beerschoten, landgoed Houdringe en Panbos.
Lengte ongeveer 10 km, verkorten mogelijk (afhankelijk van het weer).
Verzamelen:
9.00 uur parkeerplaats Zwartelaan, naast Voorburg NS-station.
Horeca:
begin en eind
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert, tel. 06 44069099 /inekegilbert@ziggo.nl
Aanmelden:
Tot 18.00 uur op vrijdag 10 maart voor plek in een auto.
DONDERDAG 16 MAART
Ochtendexcursie Westduinen
Het voorjaar nadert! De heggenmus zingt alweer, er komen al planten op en de bomen staan volop in knop.
Duur:
ca. 3 uren. Er is onderweg geen horecagelegenheid.
Meenemen:
bijv. verrekijker, vogel-, plantenboek, regenkleding, eventueel brood en drinken.
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp), Scheveningen.
Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie:
M.O.
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ZATERDAG 25 MAART
Dagexcursie Maarssen / Landgoed Haarzuilens
Via groenstroken in Maarssen gaat de wandeling over het landgoed Haarzuilens naar station Vleuten.
Deels asfaltpaden, deels graspaden met uitzicht over weilanden en oude akkers. Bij de Haarrijnse Plas
kunnen we misschien vogels verwachten. Lengte: 10 km. Horeca aan het begin en halverwege.
Verzamelen:
9:05 uur in de hal van CS Den Haag bij infopunt NS. Trein van 09:23 u.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818

Werkgroepen van de KNNV afdeling Den Haag
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280386
f2hkfokkens@hetnet.nl
- Bomenwerkgroep
Marieke Bos, 070-3549568
Mariekebos1@hotmail.com
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502493
Geen mailadres
- Paddenstoelenwerkgroep
Kees Pinster, 06-81688728
pinster@ziggo.nl

- Plantenwerkgroep
Ineke Gilbert, 070-2118254
inekegilbert@ziggo.nl
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-3946065
hendriks27@zonnet.nl
- Vogelwerkgroep
Marijke Ammerlaan, 070-3871187
Marijkeam2015@gmail.com
- Nachtvlinderwerkgroep.
Anna Kreffer, 06-26417137
arhkreffer@gmail.com

Activiteiten staan op de website. Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!

Lezing De Hertenkamp
In 2017 wordt opnieuw het project Inventarisatie van De Hertenkamp uitgevoerd door zoveel mogelijk werkgroepen, maar
ook door individuele leden.
Dit was eerder het jubileumproject ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van KNNV afd. Den Haag. Daaraan is door veel
leden enthousiast meegewerkt. Op de website van KNNV Den Haag (www.knnv.nl/den-haag) staat het rapport “Hertenkamp
Jubileumproject 2011” met historische achtergronden, foto´s en samenvattende tabellen; door Ruud Wielinga.
Als start zal Harrie van der Hagen van Dunea (beheerder van De Hertenkamp) in januari een lezing te geven over de duinontwikkelingen met extra aandacht voor de Hertenkamp.
Alle leden die vorige keer ook enthousiast hebben meegedaan, nodigen we dus van uit harte uit voor deze avond. Misschien
is het wel leuk om van tevoren het rapport van 2011 nog eens te bekijken.
De lezing vindt plaats op do. 26 januari van 20 - 22 uur
Milieu Educatief Centrum Zuiderpark, Anna Polakweg 7
Ingang Vreeswikstraat
Bereikbaar met bus 25 en 26

Vogelmelk, foto Lex van der Steur
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desbetreffende boom. Zowel de koekjes- als pindakaasboom
hebben met geur te maken en de anderen met visueel detail.
Bij de zevenzonenboom schijnen 7 bloemen tegelijkertijd te
bloeien. Bij de zakdoekjesboom wappert er een soort wit
lapje en de smurfbonenboom hebben de boondoppen een
mooie blauwe kleur.

Natuur en zo
Droog weer, niet te koud en weinig wind reden om er lekker
op uit te gaan. Maar zit je in een KNNV-werkgroep dan is
bovenstaande niet altijd aanwezig en dan onderga je gewoon
wat dat moment voorhanden is. Wind, regen, kou enz., maar
eerlijk gezegd valt het heel vaak toch mee. De beloofde buien
dreven over en de storm had vertraging opgelopen.
De laatste tijd ben ik vaak in het Zuiderpark te vinden en
vooral in het Landengebied. Er staan bomen uit China, Japan,
Himalaya, Azië, Noord-Europa, Zuid-Europa en NoordAmerika . Er staan nu 695 verschillende soorten bomen. Dit
bomengebied is nu officieel opgenomen in het bestand van
arboreta in Nederland. Behalve in een boek dat recentelijk is
uitgegeven: 'Welkom in het landengebied Zuiderpark Doorenbos arboretum', kan je ook veel bomen vinden via een
bomen-app. Niet alleen bomen in het Zuiderpark Landengebied, maar ook bomen die in je straat staan, kunnen opgezocht worden.
Op zoek naar onbekende bomen kom je vanzelf ook bijzondere namen tegen. De wetenschappelijke naam van flora en
fauna bevat een familie naam en een soort naam. Vooral dat
laatste geeft vaak een bijzonderheid van de desbetreffende
plant/boom/insect/paddenstoel enz. weer. Maar soms heeft
de ontdekker zijn eigen naam eraan gegeven en komt 'n bepaald detail dat op de soort slaat niet naar voren.

In de winter zijn de contouren van de boom goed te zien.
Schors kan je ook beter bekijken als de bladeren zijn afgevallen (loofbomen). De stand van takken en twijgen de blad en
bloemknoppen, bladlittekens kortom in de winter is alles
beter zichtbaar. (foto Knop van ruwe berk Betula pendula)
Maar wil je in de winter toch wat groens zien en dan kom je
vanzelf bij de coniferen uit. Vaak hebben de bladeren specifieke geuren: ze kunnen naar citrus ruiken, maar ook naar
kattenpis en wat de een heerlijk vindt, vindt de ander onaangenaam ruiken.

Het meeste geniet ik van de Nederlandse benamingen van de
paddenstoelen, die zijn vaak komisch te noemen. Neem maar
het ARMOEDIG SINTERKLAASSCHIJFJE (Thelebolus microsporus) of TENEERGESLAGEN BEKERZWAM ( Peziza depressa) en niet te vergeten de SPEKZWOERDZWAM (Phlebia
tremellosa). (foto)

Over ruiken gesproken. Elke paddenstoelenkenner, snuffelt
regelmatig aan paddenstoelen. Ruikt het naar radijs, anijs
rauwe aardappels, meel, dan kan het 'n dit of 'n dat zijn. De 2
sterkste en niet aangename geuren zijn die van de narcisridderzwam (Tricholoma sulphureum) die naar carbid ruikt en
de grote stinkzwam (Phallus impudicus) van verre kan je de
rottingslucht al waarnemen. Weet je eenmaal hoe ze ruiken
dan vergeet je beide nooit meer.

Als vegetariër zou ik dit als alternatief kunnen proberen in
plaats van uitgebakken spekjes. Hij schijnt of ongenietbaar of
nog niet getest te zijn. Dus ik wacht er maar even mee.
Om toch maar met een lekker luchtje te eindigen: als je langs
tuintjes loopt, kom je af en toe een lekker zweempje parfum
tegen; probeer te ontdekken waar het vandaan komt. Vaak is
het 'n olijfwilg (Elaeagnus pugens – foto boven) die tot laat in
de late herfst bloeit; het blad bezit een zilveren onderkant heel apart.

Maar ook bomen kunnen bijzondere namen hebben zoals:
De ZEVENZONENBOOM (Heptacodium miconioides), SMURFBONENBOOM (Decaisnea fargesii), ZAKDOEKJESBOOM (Davidia involucrata). Er bestaan ook diverse bijnamen zoals KOEKJESBOOM van de katsuraboom (Cercidiphyllum japonicum)
en PINDAKAASBOOM van de kansenboom (Clerodendrum
trichotomum). Deze namen hebben wel een link naar de

Marieke Bos – met eigen foto’s

11

Er komt dus óók een kleine letter als die tweede naam naar
een persoon verwijst, wat nogal eens gebeurt. Zo heet het
bekende krentenboompje Amelanchier lamarckii; het is
genoemd naar de Franse natuuronderzoeker Jean-Baptiste de
Lamarck (1744-1829), naar wie nog heel wat meer
organismen vernoemd zijn. Maar het blijft moeilijk: Midas
Dekkers heeft ooit verzucht dat hij 'nog nooit' in een krant
een correct gespelde wetenschappelijke naam was
tegengekomen. Hij zal er vast niet ver naast zitten.

Al die moeilijke namen...
Waarom hebben de planten en dieren toch altijd van die
moeilijke Latijnse namen? Een eik is toch een eik en een roos
een roos? Jazeker, maar dan heb je een duinroos en een
hondsroos en een rimpelroos. En een egelantier, die wel een
roos is, maar niet zo heet. En ook een Chinese roos, die
helemaal geen roos is. En wat te denken van een zonneroosje?
Om nog maar te zwijgen van de namen in buitenlandse talen
en in allerlei dialecten...

En waarom dat moeilijke Latijn? Daar heeft waarschijnlijk
niemand bij stilgestaan; dat wás gewoon zo. Latijn was in
Linnaeus' tijd nu eenmaal de taal van de internationale
wetenschap, vergelijkbaar met het Engels in onze dagen.
Linnaeus was in 1735 gepromoveerd aan de universiteit van
Harderwijk (!) op een proefschrift over koorts dat hij al in
Zweden geschreven had. Boze tongen beweren dat hij
Harderwijk uitgekozen had omdat een promotie daar snel en
goedkoop zou zijn. Snel is het inderdaad gegaan: de hele
procedure was binnen een week rond, inclusief drie dagen
voor het drukken van het proefschrift. En goedkoop? Dezelfde
boze tongen beweren dat alles hem een vaatje haring en een
vaatje jenever gekost zou hebben...
Wat daar ook van zij: nu hij de titel doctor mocht voeren, kon
hij zich vestigen als arts. Hij vestigde zich in Leiden, waar hij in
contact kwam met Boerhaave, die hem weer introduceerde
bij George Clifford, een rijke Amsterdamse bankier en
plantenverzamelaar, die in Heemstede een landgoed bezat
met kassen en een grote plantentuin. Linnaeus werd Cliffords
lijfarts en had daarnaast de opdracht diens plantencollectie te
beschrijven. Die beschrijving, gepubliceerd in 1738, legde de
basis voor zijn latere publicaties over plantensystematiek. Hij
bleef van september 1735 tot oktober 1737 in Heemstede.
In 1735 publiceerde hij in Leiden zijn Systema naturae
('Natuursysteem'), waarin hij de natuur indeelt in een stenen-,
planten- en dierenrijk. De publicatie was 11 pagina's groot. Hij
verdeelde het dierenrijk in zes klassen: viervoeters (inclusief
de mens), vogels, amfibieën (= reptielen en amfibieën), vissen
(inclusief walvissen), insecten (= alle geleedpotigen) en
wormen (= alle overige ongewervelden, inclusief kwallen en
inktvissen).

Linnaeus met het naar hem genoemde linnaeusklokje
De Zweedse arts Carolus Linnaeus (1707-1778) heeft
geprobeerd orde in die chaos te scheppen met een
systematische indeling van de soorten op basis van hun
verwantschap. Dat was in zijn tijd een volslagen nieuw idee.
Hij was de eerste die verwante soorten bij elkaar in een
'geslacht' of genus (meervoud: genera) plaatste, en die
geslachten in families onderbracht en die weer in orden.

De gecorrigeerde en sterk uitgebreide tiende druk van
Systema naturae uit 1758 (met inmiddels ruim 800 bladzijden
over de dieren) is de basis voor de binominale nomenclatuur
voor de dieren. In deze druk waren de walvissen naar de
zoogdieren verplaatst. Ook naar de 13e druk uit 1767 wordt
nog vaak verwezen.

Verder gaf hij elke soort, los van de beschrijving, een unieke
naam die uit twee Latijnse of verlatijnste woorden bestond,
een zogenaamde binominale of binaire naam. Het unieke van
zo'n naam hield in, dat het gebruik van een naam voor een
bepaalde soort het gebruik van diezelfde naam voor een
andere soort uitsloot.
Zo werd de duinroos (Rosa spinosissima) onderscheiden van
de hondsroos (Rosa canina) en de rimpelroos (Rosa rugosa).
Alle drie zitten ze in het genus Rosa (roos), onderdeel van de
familie Rosaceae (roosachtigen).

De planten deelde Linnaeus in aan de hand van de bouw van
de bloemen. Dat resulteerde in de publicatie Species
plantarum ('Plantensoorten') uit 1753. In 1905 is er
afgesproken om dit boek te beschouwen als het begin van de
binominale nomenclatuur voor planten.
Alle soortbeschrijvingen van planten die voor 1753
verschenen waren, moesten dus over, en die planten kregen
een nieuwe wetenschappelijke naam.

Het eerste woord van de naam is de naam van het genus van
de soort. Het tweede woord specificeert de soort. Het eerste
woord wordt altijd met een hoofdletter geschreven, het
tweede woord altijd met een kleine letter. En altijd is altijd.

---------------Vervolg op blz. 13---------------------------------------
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--------------Vervolg van blz. 12-------------------------

muggenzifter daar in Zweden' terzijde geschoven: 'In de
natuur bestaan slechts individuen; geslachten, orden en
klassen bestaan alleen in onze verbeelding.'
Linnaeus' indeling was natuurlijk grof en onvolledig. Later is
zijn systeem sterk uitgebreid en verbeterd (en dat gaat nog
altijd door), maar het principe ervan staat nog steeds
overeind en die binominale nomenclatuur was in al zijn
eenvoud een fenomenale vondst. Veel namen die Linnaeus
aan planten en dieren gegeven heeft, zijn nog steeds in
gebruik. Buffon is inmiddels goeddeels vergeten, maar de
Bufo bufo zien we nog elk voorjaar in onze sloten, waar ze
eieren komen leggen.

Een pesterijtje was hem ook niet vreemd. Zo vernoemde hij
de 'afzichtelijke' gewone pad (Bufo bufo) naar zijn Franse
collega Buffon (ook 1707-1778), aan wie hij een uitgesproken
hekel had. Buffon had hooghartig de ideeën van 'die

Wim Voortman

Sociale wespen

als honingbijen samen in een volk. Waar honingbijen
bewondering oogsten voor hun samenwerking, roepen
wespen vaak alleen angst op. Toch zijn ook wespen
bewonderenswaardig en nuttig.

Terwijl ik dit schrijf, half november, hoor ik een schreeuw uit
de keuken. Mijn dochter roept, een enorme wesp vliegt
binnen rond. Het is een koningin, een bevrucht vrouwtje,
groter dan gewone wespen en ze zoekt een plek voor
overwintering. Deze wespen zijn niet agressief, ze hebben nog
geen nest te verdedigen, maar zullen in het nauw gedreven
natuurlijk wel steken.

Levenswijze
Voor de winter aanbreekt zoeken koninginnen een beschutte
plek op. Als de omstandigheden in het voorjaar gunstig zijn,
komen ze uit hun winterrust en gaan op zoek naar een
geschikte plek voor een nest. Dat kan een oud muizenhol zijn
of een holle boom. Bij menselijke bebouwing komen ze wel in
een schuur, spouwmuur, zolder of onder een overstekend dak.
Ik heb eens een kolonie gehad in een vogelhuisje.

Dit jaar haalden wespen verschillende keren het nieuws. Door
aanhoudend warm en droog weer bleven wespen tot in
november actief, uitzonderlijk lang. Je kon ze zien jagen op
insecten, voer voor hun broed en ook knagen aan hout voor
nestcellen. Beide aanwijzingen dat de koningin nog altijd
nieuwe eitjes produceert. Ook hoornaars, onze grootste
wespen, haalden de kranten. Een volk had een kolonie naast
een fietspad en ze vielen fietsers aan.

Heeft ze een mooie plek gevonden dan knaagt de koningin
aan hout en plantenstengels en maakt een rond nest, ter
grootte van een walnoot. (foto boven) Daarin komen tien tot
twintig cellen, met in elk kamertje een ei. Zodra die uitkomen
gaat ze op zoek naar voedsel voor de larven, tot deze gaan
verpoppen. Na ongeveer een maand verschijnen de kleinere
werksters, vrouwtjes, die de verdere bouw van het nest en de
verzorging van nieuwe larven overnemen. De koningin legt nu
alleen nog maar eieren.
----------------Lees verder op blz. 14--------------------------------

De Gewone wesp, Vespula vulgaris, Duitse wesp, Vespula
germanica (foto boven) en de Hoornaar, Vespra crabro, zijn
papierwespen en horen bij de orde van Hymenoptera,
vliesvleugeligen en onderorde Apocrita, vliesvleugeligen met
een wespentaille. Er zijn meer soorten papierwespen, maar
deze worden het meest gezien. Tot de Apocrita horen ook
bijen en mieren. Papierwespen worden zo genoemd omdat ze
hun nest bouwen met pulp en speeksel, ongeveer zoals
mensen papier maken. Het zijn sociale wespen, ze leven net
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------------Vervolg van blz. 13---------------------------------------Het nest wordt een paraplu-achtige constructie met de
opening van de cellen aan de onderkant. Een kolonie kan uit
honderden tot vele duizenden wespen bestaan. Aan het eind
van het seizoen worden in speciale cellen mannen en
prinsessen grootgebracht, deze zijn groter dan de werksters.
De mannen hebben één segment meer aan hun antennen (13)
en geen angel. Als deze wespen volwassen zijn begint de
kolonie uiteen te vallen. De mannen paren en sterven, de
bevruchte vrouwen zoeken een plek voor de winter.

Voedsel
Larven van bijen worden grootgebracht met nectar en
stuifmeel, larven van wespen eten uitsluitend vlees. Het
broed van papierwespen wordt gevoerd met fijngekauwde
insecten of vlees van kadavers. Zelf heb ik meegemaakt dat
een wesp stukjes beet uit een plakje worst, ze kwam er een
paar maal voor terug. Ook katten- en hondenvoer wordt
verzameld. Het meest worden er insecten uit de lucht
gevangen. Met hun krachtige kaken knippen wespen de
vleugels en poten eraf en kauwen het vlees tot ronde propjes
en voeren die aan de larven. De prooien zijn af en toe veel
groter dan de wesp zelf.

Tegen die tijd zijn er geen nieuwe larven meer te verzorgen
en krijgen de werksters vrij. Tot die tijd zijn wespen, tenzij op
een voor ons lastige plaats, nauwelijks zichtbaar; ze zijn
vooral bezig met de kolonie. Werksters zijn gewend aan zoet
voedsel dat ze van de larven kregen; dat gaan ze nu elders
zoeken. Gewone - en duitse wespen komen dan soms op onze
jam of zoete dranken af; ze worden daarom ook wel
limonade-wespen genoemd. Andere soorten komen niet op
ons voedsel af.

De volwassen wespen leven van vloeibaar voedsel. Ze
worden meest door de eigen larven gevoed. Het speeksel van
de larven bevat veel suikers. Het wordt door de volwassen
wespen opgelikt, dat geeft ze energie. Het likken heeft ook
een sociale functie, het houdt het volk bijeen. Daarnaast
komen ze ook op bloemen en fruit om nectar en sap te
likken. Vooral de mannen zijn op bloemen te vinden. Wespen
hebben een korte tong en bezoeken bloemen waar de nectar
makkelijk te verkrijgen is, zoals schermbloemen en klimop.

Hoornaars bij boomsap – foto Meint Mulder
Als wespen denken dat het nest bedreigd wordt worden ze
agressief en gaan steken. Ze zullen zich in nood ook zelf
verdedigen. Ze hebben een gladde angel en kunnen meerdere
malen steken. Hoornaars zijn ondanks hun vervaarlijke
uiterlijk, veel minder agressief dan gewone wespen.

Gewone wesp – foto Anna Kreffer, Rijswijk
Ecologie
Wespen staan aan de top van de insecten-voedselpiramide.
Ze zijn van groot belang voor het evenwicht van
ecosystemen. Ze houden muggen, vliegen en larven van
andere insecten die planten vreten in toom. Helaas hebben
ook wespen het moeilijk in deze tijd, net als vlinders, bijen
en alle andere insecten. Zeker als het tijdens hun
vliegperiode lange tijd koud of nat is kan een volk niet
overleven, ze kunnen namelijk geen voedselvoorraden
aanleggen. Dat ze veel insecten kunnen vangen bewijst een
onderzoek uit 1921: 300 wespen vingen in zes uur tijd 2500
vliegen en 650 langpoot- en steekmuggen.
Laat in ieder geval de koninginnen nu met rust - ze doen geen
kwaad. Als ze zich in het voorjaar op een lastige plaats
vestigen, is het vroeg genoeg om er wat aan te doen. Graag
hoor ik jullie ervaringen of vragen over wespen.
Anna Kreffer

Wesp met libelle – foto Anna Kreffer, Westduinpark
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LEDEN IN DE KIJKER
U kunt in deze rubriek kennismaken met leden van onze KNNV-afdeling. De rubriek wordt verzorgd door Samantha van der Wolf.

Deze keer Fien Aleman, een natuurbeleefster
Ik ben Fien Aleman en 71 jaar geleden geboren in
Schiedam. De belangstelling voor de natuur is er niet
met de paplepel in gegoten, hoewel mijn vader wel wat
‘groene vingers’ had. Mijn passie lag bij tekenen en
schilderen. Dus een opleiding tot beeldend kunstenaar
lag eerder voor de hand. Echter in de jaren ’60 was dat
niet zo’n goed idee, volgens mijn ouders. Daar kon ik de
kost niet mee verdienen. Ik koos voor de verpleging en
later voor het maatschappelijk werk. Werkend in de
psychiatrie in de jaren ’70, leerde ik mijn man kennen.
Nadat we onze energie eerst aan actiegroepen en
politiek hadden gewijd en in 1973 in Den Haag waren
gaan wonen, keerden we dat in 1977 de rug toe. Ik
werd als Fien Pijpers destijds gezinslid van de KNNV.
Mijn man ging zich als oud-NJN’er met insecten bezig
houden. Ik ‘beleefde‘ vooral de natuur en nam mijn
aquarelblok altijd mee op onze vakanties, die we elf jaar
lang in de KNNV gezinskampeerkampen doorbrachten.
Daar ik pikte dus van alles op, maar werd geen
specialist. Ik kwam later alleen te staan en zegde in
2005 mijn lidmaatschap op, vanwege mijn lage inkomen. In 2010 ben ik weer lid geworden.
Mijn belangstelling voor de natuur blijft heel breed. Maar natuurbescherming vind ik bijna nog belangrijker. Ik ben ook lid geworden
van Milieudefensie, o.a. actiegroep ‘Adem graag in Den Haag ‘. Ik maak me erg bezorgd over de ontwikkeling in klimaatverandering.
Maar vooral hoe de mens met de dieren en de natuur omgaat. Ik schilder nog steeds en probeer dat soms ook in beeld te brengen:
de destructie, maar ook de schoonheid van de natuur: de plasticproblematiek, de Japanse walvisjacht.
Maar soms word ik gegrepen door iets kleins dichtbij: de metamorfose
van rups tot vlinder. Ik vang de rupsen in jampotjes en laat ze in het
keukenkozijn verpoppen tot vlinder. (zie foto) Daarom besloot ik deel te
nemen aan de nachtvlinderwerkgroep. Heel boeiend, maar zelf ben ik
niet zo’n nachtvlinder merk ik: ik lig meestal bijtijds in bed. Tja... is dat
dan wel een goede keus? Dat specialist zijn blijft moeilijk voor mij.
Maar met een excursie ga ik zo nu en dan graag mee. De afstand moet
dan de 10 km niet te boven gaan.
Verder vind ik Schiermonnikoog een heerlijke plek om te verblijven. Ik
ga vaak naar Zwitserland, hou ook erg van het berglandschap.
Foto: volgeling uit de pop op 22 mei 2015
In mijn woonomgeving zie ik soms leuke dingen. Ik maak ook steeds
meer foto’s van bijzondere planten of dieren. Laatst zat er een
Vlaamse Gaai op dak met vijf om voedsel bedelende jongen om zich
heen. Nog nooit eerder gezien. Misschien doen ze het zo goed vanwege het goede ‘slakkenjaar’. Had helaas mijn fototoestel niet bij
de hand. Ik werk sinds kort een paar uurtjes per week als vrijwilligster op de wijktuin ‘Het gouden klavertje’ bij het Segbroekcollege
bij mij om de hoek.
Wat ik ook nog doe is levensverhalen schrijven voor/ met veelal ouderen. Dat valt onder de “ Stichting Haagse Levensboeken”. Per
verhaal ben ik er meestal wel een jaar mee bezig: interviewen, schrijven, foto’s en computerwerk. Ik moet toch constateren, dat de
brede natuurbeleving mij meer ligt dan het specialist zijn. Bijzondere dingen geef ik altijd wel door via waarnemingen.nl.
Fien Aleman, Den Haag, 12-08-2016
Eigen foto’s
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Port betaald
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Benoem de boomsoort.
Oplossingen naar: avandersteur@online.nl

6

5
16

