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Kopij voor het volgende nummer graag voor 1 mei 2017 mailen naar de redactie van IVN of KNNV, als
bijlage in Word. Foto’s (max. 3 MB) als aparte bijlage versturen.
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Goede start 2017 voor het IVN en de KNNV
Het jaar 2017 werd op 15 januari ingeluid met een bijeenkomst van het IVN en de KNNV in het gebouw van amateur tuinvereniging
Eigen Arbeid; dit jaar viert deze vereniging het 100-jarig bestaan. Een volle bak met veel oude bekenden – Jan Engelenburg,
voormalig natuurhistorisch secretaris van de KNNV, was met zijn 89 jaar de oudste – maar we zagen ook enkele nieuwe gezichten.
De waarnemend voorzitter van het IVN, Henk Muller, sprak in zijn speech over de
succesvolle excursies met natuurgidsen in 2016. Daaronder 41 excursies op aanvraag
en 9 Biowalks. De waarnemend voorzitter van de KNNV, Anna Kreffer, was trots op
de vele inventarisaties van de acht werkgroepen in het afgelopen jaar. Komend jaar
staan het inventariseren van het natuurterrein De Hertenkamp en een cursus
Haagse kust op het programma.
Ook natuurbescherming werd genoemd: we moeten alert blijven omdat vanaf
1 januari de nieuwe wet Natuurbescherming in werking is getreden. Ondanks de
naam van deze wet verliezen vele soorten hun beschermde status. Anna deed een
beroep op de aanwezigen om zwerfvuil in de natuur op te ruimen, als eigen bijdrage
aan natuurbescherming. Daarvoor had zij rollen afvalzakken beschikbaar en die
werden door meerdere leden meegenomen.
Onze dank aan de leden van ATV Eigen Arbeid die allerlei heerlijke hapjes en
drankjes serveerden. Ook de rondleiding over het complex, voorafgaand aan de
nieuwjaarsbijeenkomst was een succes. Het complex heeft de hoogste
onderscheiding voor Natuurlijk Tuinieren.
Op het terrein zijn talloze voorbeelden daarvan te bewonderen: takkenrillen, een
boomgaard met oude fruitrassen, stapelmuurtjes, glooiende oevers, alles om zoveel mogelijk dieren en wilde planten een plekje te
geven. Erg leuk is ook het initiatief om leden die in hun eigen tuin overgaan op natuurlijk tuinieren te belonen met een mooi bord
dat aangeeft dat hun tuin een natuurlijke tuin is.
Kees Pinster

De beuk een egoïst?
Eenmaal volgroeid is de beuk een prachtige monumentale boom.
Net als andere bomen begint de beuk als zaadje, het beukennootje,
dat we allemaal vroeger wel hebben verzameld en gegeten (tot je
er misselijk van werd). Bekijk een ontkiemend beukennootje eens
van dichtbij. Het lijkt wel een prachtig bloemetje dat tevoorschijn
komt.
Er gaan echter tientallen jaren voorbij voor je van een boom kunt
spreken, jaren waarin het jonge beukje allerlei risico’s loopt: vraat
van dieren en insecten, schimmels die het net ontkiemende plantje
kunnen aantasten en nog veel meer.
Al groeiend vormt het beukje vrijwel direct zijtakjes, benodigd om
direct zonlicht op z’n dunne bast te voorkomen. Als volwassen boom
houdt hij met z’n horizontale takken, om en om staande zijtakken en
bladeren, bijna al het zonlicht voor zichzelf. Kijk er maar eens onder,
daar wil bijna niets groeien. Daarnaast bevat het verterende beukenblad looizuur. Dat is voor de beuk zelf geen probleem; het beschermt
hem tegen plantenziekten.
Als de beuk eenmaal een plek heeft veroverd, houdt hij vele, soms wel
honderden jaren stand.
Ingrid Piek
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Taal en tijdgevoel van bomen
Eerder al besprak ik in deze rubriek het boek van Colin Tudge over het verborgen
leven van bomen. Dit keer gaat het over het vorig jaar verschenen boek van
Peter Wohlleben met exact dezelfde titel.
Een heel ander boek van een Duitse houtvester die gefascineerd is door
communicatie, pijn lijden en dus gevoelsgetinte eigenschappen van bomen.
Hoofdstukken met titels als Vriendschappen, Burn-out, Bos als waterpomp
beschrijven hoe bomen met elkaar ‘spreken’, hoe zij laten zien dat ze zijn
verwond en vooral ook hoe fijnmazig het ecosysteem van een bos is. In zijn
beschrijving wordt een boom een verdediger met een hulpkreet in verdediging
tegen insecten. Hoe? Met behulp van taal via chemische signalen in blad en bast
en wortels om ‘samenwerking te zoeken’ met andere bomen. Dat begrip samen
komt vaker terug, wat bij mij de vraag oproept of hij een bomenmaatschappij
niet al te zeer menselijke trekken wil geven. Tegelijkertijd loop je vanzelf mee in
zijn verwondering als je leest hoe precies een boom temperatuur en daglengte
moet registreren om tijdig blad te vormen of te laten vallen. Wohlleben’s manier
van kijken maakt ook dat hij ervan uitgaat dat de vreemde indringers, nieuwe
burgers zoals hij ze noemt, vanzelf zouden kunnen verdwijnen. Als wij het bos
zelf het herstel laten verrichten door bv weer ooibos te laten vormen in rivier- en
beekdalen waardoor het te donker wordt voor exoten als reuzenberenklauw en
Japanse duizendknoop. Ondanks soms wat sombere constateringen is het
vanwege dit optimisme toch een licht boek. Om met Wohlleben te spreken in de
titel van één van de hoofdstukken: Er zij licht!
Marjo Hess
Peter Wohlleben: Het verborgen leven van bomen, 2016, A.W. Bruna Uitgevers, ISBN 978 94 005 0732 6

Grazers in de nieuwe ‘wildernis’
De dilemma’s
We kennen ze, de Noorse Fjordenpaarden die Solleveld begrazen en de Schotse Hooglanders in de duinen. Vooral als ze
kleintjes hebben is het een prachtig gezicht. De Hooglanders
doen wat voorheen de taak van de konijnen was: het duingebied kaal houden zodat het duinlandschap behouden blijft.
De konijnen verdwenen grotendeels door het myxomatosevirus. De duinen raakten begroeid met planten die er niet
thuishoren, zoals de woekerende rimpelroos, geplant om
zandverstuiving tegen te gaan.
In het Europese programma Natura 2000 staan de Nederlandse duinen hoog op het lijstje van bijzondere natuur. Het
staat voor het ‘keren van de achteruitgang van de biodiversiteit’. Verstuivingen hogen de duinen op aan de zeekant en
het kale zand maakt dat muurpeper, zeeraket en zandhagedis
weer een kans krijgen. In 2011 en 2012 werden de duinen
tussen Den Haag en Kijkduin deels afgegraven en er werden
zes Schotse Hooglanders uitgezet, de nieuwe kaalvreters. Het
zijn er inmiddels veel meer, maar voorlopig is er voedsel
genoeg en versterken ze de natuur.
Paarden Oostvaardersplassen Foto: Annemarie Wijnhoven

Lees verder op blz. 5
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Dieren uitzetten in de Nederlandse ‘wildernis’ is steeds gebruikelijker, maar leidt ook tot vragen en dilemma’s. Wat doe
je met dieren die het niet redden of die overlast geven als
hun terrein te klein wordt om te overleven? Een van de heftigste publieksreacties ontstond toen treinreizigers tussen
Almere en Lelystad zagen hoe de paarden en herten in de
winter verkommerden; er was domweg onvoldoende voedsel. De film ‘de nieuwe wildernis’ liet het treffend zien, een
kleintje dat van honger doodgaat. Zo is de natuur, leek men
te willen zeggen. Maar is dat wat wij bedoelen met natuurbeheer, vroegen de mensen zich af.

op te eten ligt gevoelig, vaak gevoeliger dan dieren doden in
de megastallen, of plofkippen kopen in de supermarkt.
We kennen de effecten van de vleesindustrie: erbarmelijke
omstandigheden voor de dieren, CO2 uitstoot, overmatig
gebruik van antibiotica en import van gemodificeerd sojavoer
waar bossen in de Amazone voor gekapt worden. Dat zouden
we niet meer moeten willen. Protest leidt dan ook tot steeds
minder vlees eten en meer biologische boerderijen.
Free Nature
De ‘Stichting voor Herstel van Europese ecosystemen, Free
Nature (1) is betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe graasgebieden en werkt mee aan landschappen waar natuurlijke
processen leidend zijn: wind, water, planten en dieren. Over
‘hun’ kuddes zeggen de betrokkenen: ‘Onze dieren leven in
gemengde groepen van mannetjes en vrouwtjes. De aanwas
in de kuddes kan dan ook wel 30% per jaar zijn. Helaas groeit
de omvang van begraasde natuurgebieden niet even snel.
Soms wordt de ruimte in een gebied dan ook te klein. FREE
zet dan alles op alles om een nieuwe plek voor de dieren te
vinden: ‘Wanneer we elders echt geen ruimte kunnen vinden,
bieden we het kwaliteitsvlees van de dieren aan als Wildernisvlees’.

Foto: website Free Nature

De volgende discussie laaide op toen de damherten in de
Waterleidingduinen door de tuinen en over de weg begonnen
te lopen. Mooi gezicht, vonden sommigen, overlast en gevaarlijk in het verkeer, vonden anderen. Het argument dat
voor de rechter de doorslag gaf, kwam van de boswachters:
‘het gebied is te klein voor zo’n grote populatie, de duinen
verarmen; er is geen plaats meer voor andere dieren en planten, de biodiversiteit wordt ernstig aangetast’. Er mocht dus
beperkt en gefaseerd afgeschoten worden. Met begrip én
verontwaardiging als gevolg.
De discussie over het nieuwe wild leidde tijdens een IVN
cursus tot het voorleggen van de dilemma’s. De keuzes die
langs kwamen waren: bijvoeren in de winter, verplaatsen,
afschieten, opeten. En ook: móet je dieren wel uitzetten in de
natuur in ons kleine land? De werkgroepen kwamen niet tot
een eensluidend oordeel. Met name op het ‘opeten’ werd
geschokt gereageerd.

Foto: Annemarie Wijnhoven. Oostvaardersplassen vanuit de trein

Terwijl de consument steeds kritischer omgaat met industrievlees uit de megastallen is het taboe rond wildernisvlees aan
het verdwijnen. Die dieren hebben wél een goed leven gehad, zonder antibiotica, onnatuurlijk voer en milieuvervuiling.
Gezond vlees is bovendien gezond voor de mens. Maar natuurlijk vlees betekent ook matigheid, en aanpassing aan
andere doelen. Dilemma’s blijven, maar welke keuzes dan
ook, zorgvuldigheid en respect voor het dier, de natuur en de
gezondheid moeten het uitgangspunt zijn.

De nieuwe wildboerderij.
In de echte wildernis kan een dier op zoek gaan naar een
nieuw leefgebied, naar voedsel en water. Maar de meeste
grazers in Nederland leven in omheind gebied, een soort
wildboerderij. Op de Veluwe lopen wilde zwijnen. Het overschot wordt al jaren afgeschoten. Het gebeurt zorgvuldig en
het wild komt in de verkoop. Toch is jagen in het verdomhoekje geraakt. Veel groot wild hebben we nou eenmaal niet,
en wilde dieren zijn prachtig. Een mooi dier doodmaken om

Loes van den Bergh
(1) Zie www.freenature.nl
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Ingrid Piek vertrekt na zestien jaar als redactielid:

’Het gaat om biodiversiteit’
Op een koude, maar zonnige dag bezoek ik Ingrid en haar tuin. Alles staat bij haar in het teken van planten. Zelfs op het behang
staan mooie bloemen. Er is één kast waar er geen op staan; ze heeft het daar wel geprobeerd maar geen enkele plant kon daar
overleven. Zestien jaar zat ze voor het IVN in de redactie van de Ratelaar.
Al jong wist ze dat ze boswachter wilde worden. En dan beginnen met de tuinbouwschool.
Maar haar moeder dacht daar anders over. Een meisje moet schone handen houden, dus
werd het MMS en directiesecretaresse, werk dat niet bij haar paste.
Maar waar een wil is, is een weg, en toen ze stopte met werken om te zorgen voor haar vier
kinderen, ging ze studeren bij het LOI. Zo werd ze hovenier en tuinontwerper. En die kinderen
zijn zo leuk, dus werd ze ook onderwijsassistente, ditmaal niet via het LOI. Ze probeert om
‘onaanspreekbare kinderen’ aan de praat te krijgen. Geweldig als dat lukt. En dan plakt ze ook
al snel een stukje natuurbeleving in haar lessen. Met groepjes van vier kleuters naar buiten en
dan een boom opmeten: hoeveel kleuters zijn er nodig voor een boom? Materiaal aandragen
voor de herfstlessen van de onderwijzers op de school, in haar kamertje staan overal potjes
met ontkiemende boontjes en eikeltjes. In elke klas verschijnt een kom met kikkervisjes. Tot
er in groep drie ineens allemaal kleine kikkertjes door de klas springen omdat ze vergeten zijn
ze uit te zetten.....
Het is haar man die een advertentie in de Posthoorn ziet: een gidsencursus van het IVN. Als ze
mee mag doen, is ze in de zevende hemel. Met een schepnetje bij een slootje staan, kijken
wat je vangt, dát is wat ze wil! En dat delen met anderen. Al meteen stuurt ze enthousiaste
stukjes in de Ratelaar.
In 2001 wordt ze de IVN redacteur. Zestien jaar lang doet ze dat, waarvan een groot deel van de tijd samen met Rob Meyer. Ze
schrijft over haar ervaringen als gids, over haar belevenissen als docent (nu al drie keer!) van de gidsencursus en natuurlijk heel,
heel veel over natuurlijk tuinieren. Want sinds 2003 is er ook Piekobello, het tuinontwerpbedrijf dat erg leuke opdrachten uitvoert.
Zo is er het geweldige samenwerkingsproject met het Segbroekcollege waar zelfs een heemtuin wordt aangelegd en waar heel veel
pubers de kans krijgen om enthousiast te raken voor planten en dieren.
Wat ze nu gaat doen, nu ze geen redacteur van de Ratelaar meer is? Cursussen volgen! Bij het LOI! Op dit moment een cursus om
milieucoördinator te worden. En voor Latijn en biologie is ze al aangemeld. Daarnaast gaan al die andere dingen gewoon door: lezingen geven, workshops ‘Insectenhotel maken’ met kinderen, docent voor de gidsencursus, tuinen ontwerpen, een dag duurt nog
steeds niet lang genoeg.
Annemarie Wijnhoven

Workshop Natuurkoffer Den Haag
Wil jij ook ouderen in verzorgingstehuizen helpen de natuur binnen te beleven?
We organiseren in Den Haag een workshop over het werken met de natuurkoffer. Er zal
aandacht zijn voor verschillende onderwerpen, zoals het belang de zintuigen aan te spreken en reminiscentie. Er zijn (ervarings-)deskundigen om de workshop te verrijken zodat
de volgende thema’s goed aan bod komen: (1)de Zorgsector + ouderen en (2) hoe zij met
natuur kunnen worden bereikt. Monique van den Broek zal iets te vertellen over ouderen en/in verzorgings- of verpleeghuizen. Hoe
ziet zo’n huis eruit en wat kenmerkt de bewoners?
Eleonoor Creyghton zal een gedeelte van een natuurkofferactiviteit laten zien en vertellen waarop gelet moet worden tijdens een
activiteit. Tijdens de workshop zal tevens de vernieuwde inhoud van de koffer overhandigd worden.
Voor wie: De workshop is bedoeld voor iedereen die al met de natuurkoffer werkt of die dat van plan is te gaan doen. Met of zonder
kennis van de zorg of van natuur(beleving).
Meenemen: Natuurvoorwerp waarmee jij een natuurkofferactiviteit zou kunnen houden.
De workshop is op dinsdag 11 april van 19.30 tot 22.00 uur in Milieu Educatief Centrum Zuiderpark, Anna Polakweg.
https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/activiteiten/workshop-natuurkoffer-den-haag.
Ruben Mulder
projectleider IVN Zuid Holland
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De Haagse Beek- een onbekende bekende
De kans is groot dat u de Haagse Beek kent. En dat u weet dat de bron rond de 11e eeuw ontsprong bij het ontstaan van het
Schapenatjesduin te Kijkduin (zie foto); dat hij rond de 14e eeuw werd verbonden met de Hofvijver ter (drink-)watervoorziening. Er
is door de gemeente veel over de Beek gedocumenteerd. Adriaan Bontebal en Sjaak Bral eerden hem in 1998 met een gedicht en de
Ratelaar wijdde er rond 2000 een speciale uitgave aan. Een bekende Beek dus. Toch brengt een wandeling op een koude maar
zonnige vrijdag in januari nieuwe ontdekkingen die fascinerende vragen oproepen.
Volgens vele beschrijvingen start de Beek bij de bron in Kijkduin en vervolgt dan zijn natuurlijke waterloop tot aan de Bosje van Poot.
De ruige vegetatie doet dit ook vermoeden: dorre rietkragen en een ijslaag geven het geheel een bij het jaargetijde passende sfeer
van koude verstilling. Merels, roodborsten, meerkoeten, waterhoentjes, zelfs enkele spreeuwen vertoeven in het struweel van vlier,
zwarte els, berk, hazelaar, braam en clematis. Al vrij snel na de bron echter, ter hoogte van de Machiel Vrijenhoeklaan, is een stuw
met sluis aangebracht. Hierachter buigt een stroom af richting de zee en de duinen tussen Kijkduin en het Westduinpark. Vanaf deze
sluis duikt een andere stroom onder de Machiel Vrijenhoeklaan door die aan de andere zijde verder gaat. Dat doet vermoeden dat
door deze ingreep de natuurlijke loop van de Beek op dit punt al eindigt.
Na het kruisen van deze laan verandert het karakter van het landschap. In plaats van de natuur de vrijheid te geven, is vanaf hier
duidelijk beheer zichtbaar. Het doet minder ruig aan en de recreatiefunctie wordt hier prominenter. Zo bewijzen ook kinderen die op
deze dag hun vertier zoeken op het ijs en hun sporen achterlaten (zwerfafval en afgebroken takken om het ijs te breken). Er zijn
echter door de beheerder ook zichtbare pogingen gedaan om de Beek natuurvriendelijk te houden met natuurlijke oevers,
paddenpoel en een paddenscherm en passage. Verderop langs het Stadhoudersplantsoen blijft van de Beek weinig meer over dan
een waterstroom met overwegend rechte kades in een open parklandschap met rigide maaibeleid. Struweel maakt plaats voor
alleenstaande bomen als populier, es en plataan. Hier hebben wilde eend, meeuw, kauw en stadsduif hun habitat gevonden.
Opvallend is dat juist op deze plek van de Beek twee faunapassages zijn geplaatst (onder de Valeriusstraat en de Johan de Wittlaan).
Opvallend, omdat het gebied niet bekend is om amfibieën.
Vóór de Beek het Stadhoudersplantsoen bereikt, heeft zich een andere bijzonderheid voorgedaan ter hoogte van Houtrust: het
kruisen met het Verversingskanaal dat in 1888 werd aangelegd. Wel vreemd dat er destijds blijkbaar niet voor gekozen is de Beek op
te laten gaan in dit kanaal. Met veel moeite (een duiker en een gemaal) wordt het water van de Beek er onderdoor gepompt én
wordt er water uit het Kanaal naar de Beek gepompt die anders te weinig water heeft en dreigt droog te vallen en te vervuilen. Na
het Stadhoudersplantsoen, Park Sorghvliet en het Vredespaleis duikt de Beek sinds de 19e eeuw wederom onder. Ondergronds
vervolgt hij zijn loop via de Scheveningseweg en het Noordeinde. Hierbij stroomt de Beek zelfs ònder de Grachtsingel door.
Desondanks is er niet voor gekozen dit deel van de Beek simpelweg te dempen. En wat blijkt tot slot? De Hofvijver is niet het
eindpunt van de Beek. Beide gaan in elkaar op, maar het water vormt uiteindelijk bij Drievliet een verbinding met het Vlietkanaal.
Al met al blijkt deze bekende beek nog enkele onbekende aspecten te hebben.
Bent u (weer) nieuwsgierig geworden naar de Beek? Een korte film met daarin het gedicht van Adriaan Bontebal en Sjaak Bral over
de Beek vindt u op: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BPPZQnyETzk
Tekst en foto van de bron van de Haagse Beek: Naomi Mulder
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IVN Den Haag Excursieprogramma 2de kwartaal 2017
APRIL
datum

tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo 02-04

14:00

Heimanshof. Voorjaar in de Heimanshof - Stadsboerderij Herweijerhoeve-Zuiderpark-Ingang Vreeswijkstraat

Za 08-04

10:00

Zo 09-04

11:00

Laarzenpad. Vogels kijken, Verrekijker, stevig waterdicht schoeisel, Grotere kinderen welkom - Hoek Veursestraatweg /
Noortheylaan, Leidschendam
Heemtuin 't Gouden Klavertje en Segbroekpark. Voorjaar- Ingang park Segbroeklaan/hoek Goudenregenstraat

Zo 09-04

14:00

Vlietland. Vroege lente - P-plaats Kniplaan hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam (bij de brug over de A4)

Zo 16-04

10:00

De Horsten. Zangvogels en weidevogels. Verrekijker mee - Zuidelijke ingang Horst en Voordelaan, Entree €1.

Za 22-04

11:00

Kijfhoek/Bierlap*. Duinen, P-plaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar. Duur: 3 uur. Entree € 1,50

Za 22-04

14:00

Scheveningen-haven De Boulevard. Genieten van de nieuwe boulevard. Er is veel natuur te zien. Eindpunt lijn 11, Boulevard

Di 25-04

14:00

Clingendael. Volop voorjaar! Bruggetje Van Alkemadelaan t.o. Van Montfoortlaan

Wo 26-04

10:00

Sorghvliet. Blauwe bloemen - Scheveningseweg 24, ingang park Sorghvliet

Za 29-04

10:00

Za 29-04

19:00

Achterbos. SBB laarzenpad Leidschendam, Vogels in het groen, Parkeren op P-plaats begraafplaats Noortheij, Tunnel onder
spoor door en naar brug lopen
Meijendel. Schemer .. zullen we reeën zien? Informatiepaneel buitenbak paardenstal. Onverharde (zand)paden

Zo 30-04

11:00

Westduinpark. Voorjaar in het Westduinpark, Eind van de Savornin Lohmanlaan

Za 06-05

13:00

Westduinpark. Verschillende duinzones, onverharde paden. Geen honden - Sav. Lohmanlaan hoek L. van Poot

Zo 07-05

14:00

Heimanshof. Lentebloeiers, Stadsboerderij Herweijerhoeve-Zuiderpark-Ingang Vreeswijkstraat

Zo 14-05

10:00

De Horsten. Meiwandeling over het landgoed, ook voor moeders, Hoofdingang Papeweg. Entree €1

Za 20-05

10:00

Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur, Scheveningseweg 24, ingang park Sorghvliet

Za 20-05

11:00

Kijfhoek/Bierlap. Duinen - P-plaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar. Duur: 3 uur. Entree € 1,50

Zo 21-05

10:30

Zo 21-05

14:00

Wateringse Veld. Fète de la nature, Stadsboerderij Bovendijk 141
Fète
de la nature
Berkheide*.
In 2000 is 50 ha van de bovenlaag ontdaan. Dit leidde tot veel ophef, maar de resultaten waren al na twee jaar
Stadsboerderij
Bovendijk 141
spectaculair. Parkeerplaats
bij hotel-restaurant Duinoord aan de Wassenaarseslag 26 in Wassenaar.

Zo 21-05

14:00

Vlietland, Wat bloeit er? - P-plaats Kniplaan hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam (bij de brug over de A4)

Za 27-05

11:00

Arentsburgh. Monumentale bomen en Romeinse historie – Pr. Mariannelaan/hoek Arentsburghlaan Voorburg

Wo 31-05

14:00

Duivenvoorde. Bloeiende bomen, Kinderen welkom - Laan v. Duivenvoorde 1, Voorschoten

Za 17-06

11:00

Kijfhoek/Bierlap*. Duinen - P-plaats Kievietsduin, Meijendelseweg, Wassenaar. Duur: 3 uur. Entree € 1,50

Zo 18-06

10:00

Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten - Hoek Alkemadelaan en Pompstationsweg

Zo 25-06

10:00

De Horsten. Beestjes en bloeiers- Hoofdingang Papeweg. Entree €1

Zo 25-06

10:30

Westduinpark. Geniet van de zomer in het duingebied! Eind van de Savornin Lohmanlaan

Zo 25-06

11:00

Heemtuin 't Gouden Klavertje en Segbroekpark. Zomer - Ingang park Segbroeklaan/hoek Goudenregenstraat

Zo 25-06

14:00

Ter Heijde/Zandmotor. Ons eigen stukje wadden. Hoe doet de zandmotor het en komt er al nieuwe natuur?

Do 29-06

10:30

Waalsdorpervlakte. Parkeerterrein Oude Waalsdorperweg, duinzijde achter NAVO-gebouw

MEI

JUNI

Strandtent Flamengo. Strandopgang einde Machiel Vrijenhoeklaan, en dan nog 500 m zuidelijker (links)
*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.

Groene Cursus Voorjaar 2017
Loop je wel eens in de natuur en wil je wat meer weten over wat er om je heen groeit, bloeit, vliegt en kriebelt? Dan is de Groene
Cursus misschien iets voor jou. Het is een basiscursus over de natuur rondom ons heen en vereist geen echte biologische voorkennis.
Wel interesse en enthousiasme.
De lessen worden gegeven in het Milieu Educatief Centrum Zuiderpark op maandagavond van 20 - 22 uur.
Data: 27 maart – 3, 10, 24 april en 1, 8 mei.
Daarbij drie excursies: 15 april, 14.00 u. Strandvondsten; 22 april, 10 u. Voorjaarsbloeiers en vogels; 6 mei, 10 u. Sloot en plas.
De kosten voor de hele cursus bedragen € 55,- inclusief koffie, thee en cursusmateriaal.
Info en aanmelden: Rob Meyer 06-20568114; of aanmelden via het formulier op www.ivndenhaag.nl onder het kopje Activiteiten en
Cursussen en door het overmaken van € 55,- op rekening NL91TRIO0391174568 t.n.v. IVN Den Haag.
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 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 april t/m juni 2017
EXCURSIES
DONDERDAGEN 6, 13, 20 EN 27 APRIL
Vroege vogelexcursies door de Haagse Vogelbescherming
Ideaal om vogels en hun geluiden te leren kennen! En op tijd terug om weer te werken.
Verzamelen:
06.30u. Hoek Laan van Poot/Fuutlaan. Tot 08.00u.
Organisatie:
Ton Haase

ZATERDAG 8 APRIL
Ochtendexcursie Mossen
In aansluiting op de mossenlezing/workshop van 30 maart. UITSLUITEND TOEGANKELIJK VOOR DEELNEMERS AAN
DE LEZING.
Verzamelen:
10.00 uur op de parkeerplaats De Kievit. Meijendelseweg Wassenaar. Duur ca. 2 uur.
Organisatie:
Jeannette Teunissen
ZATERDAG 22 APRIL
Dagexcursie Landgoederen ten westen van Leiden
Op zoek naar stinzeplanten. Lengte 9 km.
Verzamelen:
9.10 uur CS Den Haag bij de info; trein vertrekt om 9.18 uur.
Horeca:
Onderweg.
Organisatie:
Mies Eveleens 015-2571535 en Okje van Drimmelen 070 3238629
ZATERDAG 6 MEI
Dagexcursie Oukoopse polder
We starten in Hekendorp voor deze polderwandeling van 9 km. We lopen voornamelijk over graskades en hopen
veel vogels te zien. In polder Oukoop spannen boeren en vrijwilligers zich in om broedende weidevogels en hun
jongen te beschermen.
Verzamelen:
9.00 uur. P. Zwartelaan, naast Voorburg NS station.
Horeca:
Begin en eind.
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert.
Aanmelden:
Uiterlijk 18.00 uur op 5 mei voor een autoplek: inekegilbert@ziggo.nl – tel. 06-4406 9099

WOENSDAG 17 MEI
Middagexcursie Bomen in Schakenbosch
Het terrein is gedeeltelijk aangelegd naar een idee van Mien Ruys. Er staan veel bijzondere bomen.
Verzamelen:
14.00 uur, hoofdingang Schakenbosch, Veursestraatweg, Leidschendam
Duur
Ongeveer anderhalf uur
Organisatie:
Ria Hoogstraat. 070-3279349 of 06-18225941
Te bereiken:
Bus 45 of 46, halte GGZ Rivierduinen.
ZATERDAG 20 MEI
Lange dagexcursie Texel
Een dag vogelen op Texel. Bezoek aan de leukste vogelkijkpunten en als er bijzondere soorten zitten eventueel op zoek naar zeldzaamheden. Op
de terugweg een korte eetstop.
Verzamelen:
06.30 uur Appelgaarde Voorburg (parkeerplaats Station Mariahoeve achterzijde).
Thuiskomst tussen 20.00 en 21.00 uur.
Kosten:
€ 0,08 per km en € 9,25 voor de overtocht (behoudens prijswijzigingen).
Organisatie:
Vogelwerkgroep / Jaap Zoet.
Opgeven:
Vóór 18 mei bij Marijke Ammerlaan. Mail: marijkeam2015@gmail.com of tel.070-3871187.
E

MAANDAG 5 JUNI (2 PINKSTERDAG)
Dagexcursie. Via de Tiendweg vanaf Gouda Goverwelle naar Oudewater.
Voorjaar in de polder. Met de trein naar Gouda Goverwelle. We lopen midden tussen de weilanden over de smalle tiendweg naar Hekendorp. Via
een andere tiendweg lopen we naar Oudewater. Met bus en trein terug. 9 à 10 km.
Verzamelen:
9.00 uur Station Den Haag CS bij infopunt.
Horeca:
In Hekendorp en Oudewater.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. Info: 06-36504293
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DONDERDAG 8 JUNI
Ochtendexcursie Westduinen
De duinen zijn nu op zijn mooist - er bloeit, groeit en vliegt en kruipt van alles.
Duur:
Ca. 3 uren.
Horeca:
Bij een strandtent.
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.
ZATERDAG 17 JUNI
Dagexcursie De Bretten.
Deze wandeling van 10 km start bij station Halfweg en gaat over grasdijken, o.a. die van Spaarndammerdijk, en door de wildernis van De Lange
Bretten. Daar hebben we heel veel duindoorn gezien. Onderweg zullen we een slootje moeten oversteken met een trekpontje. Er groeit veel riet:
laat de roerdomp zich vandaag zien? Wij hopen het!
Verzamelen:
9:05 u in de hal van station Den Haag Centraal. Trein vertrekt om 09:18 uur.
Horeca:
Aan het begin en eventueel aan het eind van de wandeling.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818.
ZATERDAG 1 JULI
Dagexcursie naar Wijk aan Zee en Kennemerstrand
De duinen van Wijk aan Zee zijn beroemd om het talrijke voorkomen van planten van het zeedorpenlandschap, zoals walstrobremraap, nachtsilene,
maar hier vooral ook hondskruid. Het Kennemerstrand heeft zich ontwikkeld tot één van de floristisch rijkste duingebieden, met vele bijzonderheden.
Verzamelen:
9u. Appelgaarde Voorburg (parkeerplaats Mariahoeve achterzijde).
Horeca:
In Wijk aan Zee aanwezig
Organisatie:
Jan Cevat
Opgeven:
Vóór 30 juni bij Jan Cevat (jancevat@gmail.com / 0650867039) i.v.m. beschikbare aantal auto's.

Nieuwe leden:

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!

Mw. E. J.Stuivenberg
Nick Peeters
Mw. N.A.Mulder
Mw. C. van Rijn
Dhr. N. Mokhtar
Mw. L.D.M. Bakker
Mw. I. Andeweg
Mw. J.G. ter Harmsel
Dhr. H. Merkus
Dhr. E. Verlind
Overleden lid:
Dhr. G. Drost

Lezing /workshop/excursie Mossen 30 maart en 8 april 2017
30 maart lezing plus practicum mossen - Jeannette Teunissen van KNNV afd. Leiden.
We behandelen de hoofdkenmerken van mossen en bewonderen ze onder de stereomicroscopen (binocs). We nodigen u uit
zelf wat mossen mee te brengen uit duin, tuin, stad of pad, en zo mogelijk een eigen binoc en loep.
Plaats: MEC Zuiderpark, Anna Polakweg 7 Den Haag - Bereikbaar met bus 25 en 26
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20
Aanmelden tot uiterlijk 27 maart 20.00 uur, bij Gerrit Jansen gj.jansen@casema.nl
De bijbehorende mossenexcursie houden we op 8 april in Meijendel.
Deze excursie is uitsluitend voor de cursisten van 30 maart.
Start 10.00 uur, op de parkeerplaats De Kievit (= de grote parkeerplaats aan de rand
van de duinen, aan het begin van de weg naar restaurant Meijendel).
De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur.
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Plantenweekend

14-15-16 juli 2017 in de Achterhoek

Dit jaar organiseren we het traditionele plantenweekend in de Achterhoek. Het landschap rond Winterswijk is misschien wel het
meest karakteristiek voor de Achterhoek. Het heeft vanwege het bijzondere karakter de status van Nationaal Landschap Winterswijk
gekregen. In het oosten, tegen de Duitse grens, liggen enkele veengebieden zoals het Korenburgerveen en het Vragenderveen.
We zijn druk bezig met het programma. Het plan is om vrijdag ‘en route’ een aantal akkerreservaten te bezoeken.
We hebben 8 kamers gereserveerd in een hotel in de buurt van Winterswijk, vlakbij de Duitse grens.
Op basis van een 2-persoonskamer en volledig pension bedragen de kosten €150,- per persoon. Het vervoer is op basis van 4 auto’s
en de kosten worden contant afgerekend in het weekend. (ca € 45)
Tijdens het weekend ligt de nadruk één dag op ontwikkeling van nieuwe natuur (bv Koolmansdijk).
De andere dag is er tijd om een paar Achterhoekse pareltjes, zoals Willinks Weust of het Wooldse Veen te bezoeken.
INSCHRIJVEN uiterlijk t/m 2 april:
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag onder gelijktijdige overmaking van €150,- op
bankrekening NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den Haag o.v.v. Plantenweekend 2017.
Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. De inschrijving staat uitsluitend open voor KNNV- en IVN-leden.
De deelnemers ontvangen een paar weken voor het weekend nadere info.
Organisatie en inlichtingen: Jan Cevat jancevat@gmail.com en Myra Meijering, myrameijering@gmail.com of 06-26 69 25 44

Vooraankondiging Vogelweekend Friesland, 20 t/m 22 oktober 2017
De vogelwerkgroep wil de komende herfst een paar dagen naar Friesland om rond het
Lauwersmeer te vogelen. Zowel op de heen- als de terugweg zullen we mooie gebiedjes
aandoen om vogels te spotten.
De prijs per persoon o.b.v. een 2-persoonskamer ligt rond de €130,- incl. 2x ontbijt,
lunch en 3-gangen menu. Toeslag voor een kamer alleen zal ca € 65,- bedragen. Vervoer
met auto's zal ca € 50,- zijn. Dat laatste is afhankelijk van de route.
In de volgende Ratelaar komt meer informatie te staan over het programma en over
het aanmelden voor het weekend.
De organisatie is handen van Jaap Zoet en Lis Stolp (06 22816207)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELINGSWEEKEND Oude IJsselstreek 16, 17 en 18 JUNI 2017
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een gevarieerd en boeiend afdelingsweekend te organiseren. Met de hulp van de regionale
afdelingen van IVN en KNNV hebben we een programma samengesteld in een streek, die bij velen van jullie nog onbekend is.
Speciale aandacht voor onze KNNV’ers uit de Haagse regio. Verleden jaar was er weinig belangstelling vanuit de afdeling. Dus ga eens
mee met die IVN’ers en ontdek hoe leerzaam en natuurlijk ook gezellig onze IVN’ers zijn.
Onze locatie voor deze zomer is ’t Spieker, de groepsaccommodatie van Kampeerboerderij De Kűper in Breedenbroek nabij Dinxperlo
in de Achterhoek. Op de website www.dekuper.nl. vind je alle informatie. Voor alle duidelijkheid: we hebben de groepsaccommodatie geboekt, dus niet de kampeerboerderij. De streek heeft heel veel te bieden. Naast het prachtige rivierduinengebied Engbergen
vind je er heide, vochtige weilanden, bos en beken en we zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van de gidsen van IVN en KNNV
jullie een aantrekkelijk programma kunnen bieden.
In grote lijnen is het programma gelijk aan dat van vorige weekends. Op vrijdagavond een lezing/presentatie over het gebied van de
Oude IJssel, op zaterdag een fietstocht en op zondag een wandeling met de lokale gidsen. De fietsen huren we in Dinxperlo; een
elektrische fiets is ook mogelijk. Deze kosten € 7,50 per fiets meer. Denk eraan dit bij je opgave voor deelname door te geven.
De prijs hopen wij weer rond de € 120,-- te houden. Alles inbegrepen. We tellen alle kosten, zoals accommodatie, catering, fietshuur
en overige kosten op en delen dit dan door het aantal deelnemers. Hoe we het met de catering gaan doen, weten we nog niet, maar
we gaan niet zelf de keuken in.
Wil je mee, stuur dan een e-mail naar Louise Ras robras007@ziggo.nl of naar Rob Meyer raf.meyer@casema.nl.
Bellen mag ook: Louise 06 55162471 of Rob 06 20568114. Vervolgens een aanbetaling doen van € 50,- op bankrekening no.
NL91TRIO0391174568 t.n.v. Penningmeester IVN Den Haag o.v.v. Weekend Oude IJsselstreek.
Het maximale aantal deelnemers is 32. Voor zowel IVN’ers als KNNV’ers geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Deelnemers ontvangen circa 2 weken vóór 16 juni bericht met de laatste praktische informatie.
De aanbetaling van € 50,-- geldt als definitieve aanmelding.
Rob Meyer en Louise Ras
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Natuurbescherming en samenwerking in Zuid-Holland
Vanaf 1 januari dit jaar is de nieuwe wet Natuurbescherming van kracht. De grootste verandering is dat de natuur nu in handen
wordt gegeven van de provincies. Het rijk trekt zich terug, de provincies moeten een visie en beleid ontwikkelen. De provincie ZuidHolland wil met meerdere organisaties van gedachten wisselen hierover en zo was er een uitnodiging voor een gesprek in februari
met de Statenleden van de provincie over het thema groen. Onderwerp: welke kansen en bedreigingen zien we, wat moeten de
statenleden weten en hoe zien we de samenwerking.
Ik heb me aangemeld en tot mijn verbazing kreeg ik een uitnodiging om in twee minuten namens de KNNV hierover wat te zeggen.
Hierop heb ik de afdelingen van de KNNV in Zuid-Holland gevraagd om te laten weten wat zij belangrijk vonden.
Naast de KNNV waren Zuid-Hollands Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, IVN, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Stichting
Rietgors gevraagd om te spreken.
Het hele verhaal zoals uitgesproken, is te lezen op onze website. (Er is een link direct naar de PDF) Het gaat over de wens tot herstel
van het nationaal natuurnetwerk, natuur in de stad, het grote probleem van ontwatering in het buitengebied, met name voor weidevogels en de vraag om resultaatgericht beleid.
De pitch is heel goed ontvangen. Natuur in de stad is iets wat ook de provincie gaat oppakken. Er was grote belangstelling voor natuurinclusief bouwen. We gaan input leveren voor de komende vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.
Hierin komt onder meer een Groene Punten Lijst voor ontwikkelaars om gebouwen te vergroenen en we stellen een maximum ontwateringspeil voor.
Deze uitnodiging heeft ook geleid tot de oprichting van de KNNV, gewest Zuid-Holland. Er was al langer de wens naar samenwerking
tussen de afdelingen per provincie. Je kan meer bereiken op gebied van natuurbescherming met een grotere achterban. Bundeling
van krachten blijkt noodzaak.
Ook samenwerking met andere natuurorganisaties is aan de orde. Dat blijkt nu bij de perikelen rond de vergunning die gemeente
Den Haag heeft afgegeven voor de bouw van strandhuisjes. Onze KNNV afdeling Den Haag steunt initiatieven van o.a. Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland om de bouw tegen te gaan.
We hebben tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een boek aan de fracties te geven: Wilde Apen van Frank Berendse,
KNNV Uitgeverij: https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/0/116673
Heel interessant en leesbaar voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van natuurbescherming in Nederland en de
eenvoudige oplossing voor veel problemen waar de natuur mee te maken heeft.
Het boek is ook te bestellen bij Kees Pinster pr@den-haag.knnv.nl.
Anna Kreffer

IETS OVER DE BEWONERS VAN EIKENGALLEN
Inleiding
Dat de meeste gallen op eikenbomen door galwespen
veroorzaakt worden, is de lezers van De Ratelaar
ongetwijfeld bekend. Maar wie er eens eentje uitkweekt,
zal ontdekken dat de “bescherming” die zo’n gal de
bewoner biedt zeer betrekkelijk is. Predatoren worden
weliswaar op afstand gehouden, maar binnen de gal leven
naast (of in plaats van) de rechtmatige eigenaar nog tal van
andere wespenlarven. Eén gallensoort kan tientallen
soorten profiteurs opleveren.
De tweede groep bestaat uit parasitaire wespen. Praktisch
altijd zijn dat bronswespen. Zij voeden zich met de larven
van de galvormers, inquilinen of andere bronswespen.
Sommige zijn zelfs zo flexibel dat ze ofwel ook galweefsel
kunnen verteren, ofwel via dit weefsel een andere
gastheerlarve kunnen bereiken.
Al met al is het voedselweb behoorlijk ingewikkeld. De
“levensgemeenschap”, als we althans de strijd op leven en
dood binnen de gal zo mogen noemen, kent tussen de
verschillende soorten gallen een kleinere of groter mate van
overeenkomst. Een inquiline of bronswesp die in de ene gal
niet of zelden voorkomt, kan in de andere soort algemeen

Die vallen in twee groepen uiteen. De eerste wordt
gevormd door de zogenaamde inquilinen. Dat zijn galwespen – verwanten dus van de eigenlijke veroorzaker – die
het vermogen tot galvorming niet (meer) bezitten, maar als
krakers van de woning wel het vruchtgebruik opeisen. Zij
eten net als de galvormer van het galweefsel en afhankelijk
van de soort, blijft er voor de larve van de veroorzaker al of
niet voldoende ruimte over om de eigen ontwikkeling te
voltooien.
Foto: knoppergal – Lex van der Steur
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Wat blijkt? De door Wiebes-Rijks beschreven overeenkomst
in de parasietencomplexen van de Cynipssoorten (de
galappelachtigen, in het schema “cluster B” ) kan moeiteloos worden bevestigd. De afstand van de oestergal tot de
galappelachtigen blijkt echter veel groter dan tot de
aardappelgal of de wattengal. Het hele “cluster C”is nogal
heterogeen: het omvat blad-, knop- en meeldraadgallen en
één soort wordt ook in twijgen gezien. Bovendien zijn drie
verschillende genera vertegenwoordigd. Seizoensmatig valt
de oestergal, die pas in september rijp is, buiten de rest van
het cluster. De lensgalachtigen (“Cluster D”) vormen juist
weer in alle opzichten een eenheid.
“Cluster A”, waarvan twee soorten in het schema zijn
beland, bestaat grotendeels uit sterk verhoute knopgallen,
zoals de knikkergal (foto). De knoppergal (foto) is hier een
buitenbeentje. Zowel het aangetaste plantenorgaan als het
galweefsel (de buitenzijde is aanvankelijk zeer kleverig) is
anders dan bij de overige soorten. Toch kent het cluster een
aantal overeenkomsten:
1. De gallen ontstaan in hetzelfde seizoen.
2. De galvormers behoren tot hetzelfde genus.
3. De galvormers behoren tot dezelfde agame (alleen
uit vrouwtjes bestaande) generatie.
4. Bij de soorten waarbij ook een seksuele (uit mannetjes en vrouwtjes bestaande) generatie bekend
is, ziet men waardplantwisseling naar de moseik.

of dominant zijn. De biologische samenhang blijkt nóg
complexer wanneer wij ons realiseren dat de meeste eikengalwespen aan generatiewisseling (met twee verschillende
typen gallen per jaar) of zelfs waardplantwisseling doen. In
het laatste geval wisselen generaties op winter-, zomer- of
moseik elkaar af. De parasiet of inquiline moet dus óf een
diapauze introduceren (hij specialiseert zich dan op één
generatie gallen en slaat de andere over) óf hij moet in een
andere gal de tweede helft van de jaarcyclus overbruggen.
In haar bijdrage aan de derde druk van het Gallenboek
(Docters van Leeuwen, 1982) gaat A.A. Wiebes-Rijks op de
verschillen tussen de diverse gallen in. Ik citeer: “De
parasietencomplexen van verwante galwespen lijken erg op
elkaar, wat ten dele komt door het gelijktijdig “beschikbaar”
zijn van de gallen. Ook de structuur van de gal (b.v. de dikte
en de stevigheid van de wand) en de plaats op de waardplant zijn hierbij bepalende factoren. Bladgallen van het
genus Cynips, b.v. C. divisa (rode erwtengal) en
C.longiventris (stuitergal) hebben overeenkomstige
parasietenfauna. Maar ook de fauna van de bladgal van
Andricus ostreus (oestergal) lijkt hier sterk op, meer zelfs
dan op het parasietencomplex van gelijktijdig voorkomende
Andricus-gallen, zoals knopgallen van A. solitaruis (kruikgal)
en A. fecundator (ananasgal)”. (De Nederlandse namen zijn
door mij toegevoegd). De oestergal wordt tegenwoordig
overigens in een ander genus geplaatst, zodat het verschil
met de parasietenfauna van de échte Andricussoorten ook
in de geringere verwantschap kunnen zitten.

Dat de eerste drie hierboven genoemde kenmerken
“Cluster A” niet verklaren, blijkt wel uit de positie van de
truffelgalgroep (“Cluster E”). Het betreft hier wespen mét
generatie-, maar zonder waardplantwisseling. De plaats van
de gallen op de waardplant vormt hier wel een eenheid: ze
zitten rond de stamvoet. Dat wijkt af van alle andere gallen
in het schema.
Conclusie
Het verschil tussen de parasitaire complexen van de diverse
soorten eikengallen is afhankelijk van verschillende factoren.
Overeenkomsten met betrekking tot verwantschap, seizoen,
type en ruimtelijke verdeling spelen vermoedelijk alle een
rol. Eén enkele factor is zelden beslissend. Wel lijken
boomkroon en stamvoet een andere zoekruimte te vormen.
De grootste overeenkomst wordt niet gevonden bij gallen
uit een ander seizoen, al bewijzen oester- en besgal dat een
aanzienlijk seizoensverschil niet per se tot een totaal andere
fauna hoeft te leiden. Anderzijds laten aardappelgal en de
seksuele generatie van Andricus curvator zien dat een
overeenkomst in seizoen het verschil op bijna alle andere
factoren kan overbruggen.

Nieuwe analyse
Een paar jaar geleden is een catalogus met Europese
kweekgegevens gepubliceerd (Askew e.a., 2013). Naar
aanleiding daarvan heb ik getracht de overeenkomst van de
parasietencomplexen – hier begrepen als het spectrum van
parasieten en inquilinen – van de verschillende gallen
getalmatig vast te stellen en de resultaten daarvan na
clustering in een boomdiagram zichtbaar te maken. Een
uittreksel hieruit vormt bijgaand schema, dat zo al
behoorlijk ingewikkeld is. De dataset en methode vragen
enig voorbehoud – de ruimte ontbreekt hier, helaas – maar
de resultaten zijn plausibel.

Tenslotte
Is het bovenstaande u te abstract? Ga dan onmiddellijk een
paar gallen uitkweken! Volgens Riedel (1910) zijn de in het
schema met een asterisk gemerkte gallen zeker tot maart te
verzamelen (gegevens van voor de klimaatverandering!)
Droog in een potje doen en afsluiten met een stukje laken;
(gaas is te grofmazig!).
Alexander Deelman
Literatuurlijst op blz. 15
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Nachtvlinders in het Westduinpark in 2016
Na de opstart van de KNNV Nachtvlinderwerkgroep door Anna Kreffer, speelde al snel het idee om een vaste plek te regelen om te
kunnen inventariseren. Met zo’n vaste plek zouden we mooi twee vliegen in één klap slaan. Namelijk, ten eerste iets bij dragen aan
kennisverbreding van de verspreiding van nachtvlinders en daarnaast de kans om zelf zo veel mogelijk te leren over de herkenning
van de vele verschillende soorten. Omdat we geen ervaringsdeskundigen in de groep hadden, moesten we het qua determinatie
allemaal zelf uitvogelen. En dat is een flinke klus met ruim 2.400 in Nederland voorkomende soorten nachtvlinders!
Nachtvlinders hebben verschillende, vaak onderschatte, functies in het ecologische
systeem. Zo zorgen de rupsen voor substantiële ‘begrazing’ van grassen, bomen en
andere planten. Ook spelen ze een belangrijke rol als voedselvoorziening voor
andere soortgroepen. Als imago zijn het de belangrijkste prooien voor de meeste
vleermuissoorten en de nachtzwaluw (Ellis et al, 2013).
De rupsen en poppen zijn bovendien één van de hoofdvoedselbronnen voor
zangvogels. Daarnaast zijn voedselopnemende nachtvlinders (er zijn ook
nachtvlinders die geen voedsel op kunnen nemen in het stadium als imago) van
belang als bestuivers. Sommige plantensoorten zijn zelfs compleet afhankelijk van
nachtvlinders voor bestuiving.
Helaas is in Nederland, over de laatste drie decennia, 80% van de soorten macronachtvlinders afgenomen met als gevolg dat 47% nu bedreigd is (Ellis et al, 2013).
Het gaat dus niet goed met de nachtvlinders. Om ze te beschermen zijn
inventarisaties en monitoring van belang voor beter inzicht over de verspreiding en
de populaties.
Om hieraan een steentje bij te kunnen dragen is contact opgenomen met de
stadsecoloog van Den Haag over een monitoringsproject (Monitoringsplatform
Westduinpark) in het Westduinpark. Daaruit bleek dat het erg gewaardeerd zou
worden wanneer we een bijdrage zouden leveren betreffende nachtvlinders.
Daarbij kwam wel één probleem naar boven: hoe komen we aan elektriciteit om de
lamp (250 Watt lamp om nachtvlinders te lokken) mee te voeden? Snel kwamen
we tot de conclusie dat de Egelopvang een goede locatie zou zijn. De opvang ligt in
een stuk binnenduinrandbos op zo’n 300 meter van de zeereep. De meest
voorkomende bomen en heesters daar zijn meidoorn, abeel, populier, gewone
esdoorn, berk en zomereik; mooi afwisselend dus.
Gelukkig vond de directie van de Egelopvang het geen probleem als wij wat elektriciteit af zouden tappen en werd er zelfs een plek
aangeboden om onze spullen op te slaan. Omdat het allemaal op het laatste moment geregeld werd, begonnen we (pas) in april te
inventariseren. Er zijn soorten die het hoogtepunt van de vliegtijd bereiken in februari en maart, dus helaas konden we deze soorten
niet meepakken. De eerste avond dat we de opstelling gebruikten (lamp gemonteerd op een statief waaronder een wit laken wordt
gespannen) was het meteen raak. We vingen onder andere de in Nederland zeer zeldzame ligusterblokspanner (Trichopteryx
polycommata). Een mooi begin!

Grote beer (Arctia caja)

Hermelijnvlinder (Cercura vinula)
Vervolg op blz. 15
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Vervolg van blz. 14
Elke inventarisatiesessie waren er 5 tot 10 leden van de werkgroep en vaak een paar gastbezoekers aanwezig. De meesten
hadden van tevoren een aantal wenssoorten waarvan veruit de
meesten op het laken terecht zijn gekomen. Mijn wenssoorten
waren de hermelijnvlinder (Cercura vinula), populierenpijlstaart
(Laothoe populi) en grote beer (Arctia caja). Dit zijn niet de
zeldzaamste soorten, alhoewel de hermelijnvlinder vrij schaars is,
maar vooral erg mooie vlinders. En allemaal kwamen ze
meerdere keren voorbij.
Uiteindelijk hebben we tussen begin april en half november maar
liefst 38 avonden in het Westduinpark gestaan. Dat leverde 5.175
nachtvlinders op, waaronder 435 soorten. Meer dan een tiende
van deze soorten staat te boek als zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Klein avondrood (Deilephila porcellus)
Dat is een erg hoog percentage vergeleken met andere
inventarisatieplekken. Dit is vooral te danken aan onze locatie in
het duingebied. Veel van de zeldzamere soorten zijn gebonden aan kustzandgronden. Hoogtepunten waren de relatief hoge
aantallen van de zeer zeldzame duinworteluil (Agrotis ripae) met 22 exemplaren, het (voor zover te achterhalen) Nederlandse
recordaantal bonte worteluilen (Agrotis vestigialis) op één avond (52 exemplaren), en een avond met zeven populierenpijlstaarten!
Kortom, het was een zeer geslaagd inventarisatiejaar!
In 2017 gaat de werkgroep andere locaties in het Westduinpark
inventariseren omdat we nu beschikken over een aggregaat.
Het zwaartepunt van de inventarisatie in het Westduinpark zal
liggen in de Bosjes van Poot waar vanuit het Monitoringsplatform Westduinpark prioriteit naar uitgaat. Daarnaast zullen
we de locatie bij de Egelopvang opnieuw inventariseren en
wordt er gekeken welke soorten er actief zijn rondom het
Zenderpark. Tevens worden er dit jaar in de Hertenkamp
verschillende soortgroepen geïnventariseerd waaronder
nachtvlinders.
Mocht je geïnteresseerd zijn in de nachtvlinderinventarisaties
en wil je een keer een sessie bijwonen, laat het dan weten door
te mailen naar nachtvlinders@den-haag.knnv.nl.
Meer informatie over de inventarisaties in het Westduinpark is te
lezen in het verslag van de inventarisatie, zie: https://www.knnv.nl/
afdeling-den-haag/nieuws/rapport-nachtvlinder-inventarisatiewestduinpark-2016

Meldevlinder (Trachea atriplicis)

Op naar het nieuwe seizoen!
Wouter Bol
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Nachtvlinders belicht: dynamisch, belangrijk, bedreigd.
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Satijnvlinder (Leucoma salicis)
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Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg
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FOTOPUZZEL

Oplossing bomenpuzzel uit Ratelaar december 2016
1- moseik (Quercus cerris)
2- amberboom (Liquidambar styraciflua)
3- gevleugelde kardinaalshoed (Euonymus alatus)
4- haagbeukbladige hopbeuk (Ostrya carpinifolia)
5- bergiep (Ulmus glabra) (vlg. "Boom" (14e druk),
maar ik sta open voor discussie)
6- papiermoerbei (Broussonetia papyrifera)
Lex
a.vandersteur@online.nl

Benoem de katjesdragers
Oplossingen naar:
redactieratelaar@ivndenhaag.nl
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