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Kopij voor het volgende nummer graag voor 1 augustus 2017 mailen naar de redactie van IVN of
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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 voor donateurs € 15,- , voor leden € 24,en voor huisgenoten € 5,Bankrekening nr. NL91 TRIO 0391 1745 68
t.n.v. IVN afd. Den Haag
Inlichtingen: Rob Meyer, 070 368 1400 /06 2056 8114
info@ivndenhaag.nl

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

Ledenadministratie: Max Leerentveld, tel. 070 3252405
ledenadministratie@ivndenhaag.nl
Website: www.ivndenhaag.nl

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

Voorzitter:
Chrit van Ewijk tel. 06 1512 8295
voorzitter@ivndenhaag.nl

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

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

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

Bestuurslid -Webmaster:
Marjanne Dominicus
bestuurslidmd@ivndenhaag.nl

Penningmeester:
Annelies Willemse
penningmeester@den-haag.knnv.nl

Bestuurslid - Coördinator Gidsen en Wandelingen
Gerda Idsinga, tel. 070 393 3616
bestuurslidgi@ivndenhaag.nl

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

Bestuurslid Projecten
Linda Thorarinsdottir
bestuurslidlt@ivndenhaag.nl

Lezingen:
vacant

Bestuurslid – Coördinator Opleidingen
Annemarie van der Rest bestuurslidar@ivndenhaag.nl

Volg onze verenigingen op:

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

www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag
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Nieuwe voorzitter IVN
IVN voorzitter Chrit van Ewijk kiest voor de aanval:
Natuur beschermen? Welnee, natuur uitbreiden, de helft
van de aardbol reserveren voor groen!

Egbert Leijdekker in functie als penningmeester en is daarbij
secretaris. Marjanne Dominicus doet PR en communicatie.
Annemarie van der Rest heeft de portefeuille Opleidingen,
Gerda Idsinga coördineert Gidsen en wandelingen en Linda
Thorarinsdottir stuurt Projecten aan.
Er zijn plannen om naast de adoptiegroepen, werkgroepen te
maken. De werkgroepen gaan op inhoud gevormd worden en
niet op doelgroep. Een mogelijke indeling zou kunnen zijn per
landschapstype: kust, stad en polder.

Chrit woont vlak aan zee. Als ik in de woonkamer kom, valt
mijn oog onmiddellijk op een schitterend schilderij met
meeuwen die op een Delflands hoofd bij de waterlijn staan.
Het is gemaakt door zijn vrouw Marij; zij vertelt hoe ze de
scharrelende meeuwen bij het water een tijdje moesten
missen toen de zandmotor werd aangelegd. Toen ging ze ze
maar schilderen. Inmiddels zijn de meeuwen terug en is de
zandmotor een van de fascinaties van Chrit, die er ook graag
met een technisch oog naar kijkt. Hij heeft de aanleg zowat
van dag tot dag gevolgd.

Voorzitter Chrit heeft een speerpunt: het Westland! Het
Westland is in feite de tuin van Den Haag, het hoort bij onze
omgeving. Misschien kunnen we er een cursus organiseren,
bijvoorbeeld in Naaldwijk. Er is een nieuwe ecologische
verbindingszone gemaakt van Monster naar Poeldijk, er
komen fietspaden langs de vaarten met een groen profiel, er
komen parken, en ze zijn bezig de kassen een stuk van de
sloot af te bouwen. Wij kunnen ze toch helpen bij de
vergroening? Die tuinders hebben toch ook een groen hart,
die weten zoveel van planten. En de historie van het Westland
is zo interessant, de door de graven van Holland in de 13de
eeuw in gang gezette bedijking en inpolderingen zijn heel
goed te zien in het landschap. In de Gouden eeuw moet het
Westland eruit gezien hebben als het huidige Wassenaar met
het paleis van Frederik Hendrik van Oranje in Honselersdijk
als schitterend middelpunt. Het was een klein Versailles; er
stonden 42 kastelen in het Westland!

Chrit geeft samen met Johan Apeldoorn lezingen over de
Zandmotor en ze verzorgen er wandelingen. Zijn interesse ligt
niet alleen bij de kuststrook (Scheveningen Haven en
Berkheide); op dit moment heeft hij vooral belangstelling
voor het fascinerende Westland. Daar ligt een terrein braak
voor onze afdeling van IVN. Voor Chrit persoonlijk komen in
het Westland thema’s uit zijn jeugd terug. In Venlo woonde
hij aan de rand van de stad in tuindersgebied, en tot zijn
verbazing trof hij zijn Maas uit Venlo ook tussen ’s-Gravenzande en Monster aan, zij het als drooggevallen bedding, niet
meer bovengronds, maar wel nog herkenbaar in het
landschap.
Na zijn studie kwam hij met Marij terecht in de Bloemenbuurt
en wandelden ze in het Westduinpark. Schaamden zich
samen dat er zoveel natuur was waar ze geen kennis van
hadden en kochten een dik vogelplaatjesboek. Samen met
het boek op een bank in het park en dan maar kijken naar die
vogel die zo rustig in hun buurt blijft: heeft hij nou inderdaad
een rode buik? Foto er goed langs houden, een roodborstje?
Na de vogels deden zij ook samen alle planten in het
Westduinpark en begon de verdieping met andere boeken en
plantengidsen, nog onwetend van het bestaan van het IVN.
Het was Marij die in 2002 met een advertentie aankwam over
de natuurgidsencursus. Chrit was meteen enthousiast en ging
erop af. Bleek toen zo maar binnen te vallen in de tweede les
van een opleiding waar een wachtlijst voor bestond, maar hij
kwam immers toch op de advertentie af? En hij mocht
gelukkig blijven.

Ook wil Chrit meer filosofie in het IVN brengen. Waarom zien
we mensen als individuen met unieke eigenschappen, en
planten en dieren als exemplaren van een bepaald type? En
waarom denken we dat planten en dieren relatief simpele
organismen zijn? Vervolgens verwonderen we ons tot welke
uitzonderlijke prestaties zij in staat zijn, bijv. kevers die met
eigen sonar de sonar van vleermuizen storen. Dat er
überhaupt nog prooidieren zijn, betekent dat prooidieren net
een stukje slimmer zijn dan de roofdieren.

Het nieuwe bestuur en visie
Op een of andere manier werd er altijd al een voorzitter
gezien in Chrit. Acht jaar was Chrit voorzitter van de Sectie
Recreatie van Haag Atletiek. Daar heeft hij veel geleerd over
hoe een bestuur kan werken. Henk Wardenaar vroeg dan ook
een paar jaar geleden of hij het stokje niet van hem over
wilde nemen. Chrit wilde er pas serieus over denken als hij
met pensioen zou zijn. Dat is hij nu. Voorzitter van een
bestuur worden, dat wil hij wel, maar op een manier die past
bij zijn ideeën. Allereerst is hij er trots op dat hijzelf een
actieve gids is en weet wat er op de “werkvloer” speelt. Als
bestuurder kun je een dagdeel, hooguit twee dagdelen per
week aan je taak besteden. Als het meer tijd vraagt, wordt
het belastend en moeilijk over te dragen. Daarom moet je
ervoor zorgen dat er veel bestuursleden zijn, dan kun je de
rollen verdelen. Dus ging Chrit op zoek en hij hoeft het
inderdaad niet alleen te doen. Van het oude bestuur blijft

Waarom laten natuurbeschermers zich zo in een hoek zetten?
Waarom praat men over ons alsof we de vooruitgang voor de
voeten lopen? Om de wereld echt vooruit te helpen moeten
we in de aanval gaan. Nu is 10% van Nederland natuurgebied;
dat moet 50% worden als we onze biodiversiteit willen
behouden. Dus 50% van Nederland voor de natuur en 50%
van de wereld! We kunnen het initiatief nemen; laat de
anderen maar roepen dat het zo niet kan. We zijn veel te
braaf - kop in de wind, wij vallen aan!
De redactie in gesprek met Chrit van Ewijk.
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Gasten van bijenhotels – soorten, ongemakken en nesthulp
Een weg vinden zonder tomtom, hoe je reuk gebruiken, geluid maken en jezelf op temperatuur krijgen, Pieter van Breugel beschrijft
het allemaal in zijn boek “Gasten van bijenhotels”. Voorzien van vele (detail) foto’s laat hij ons in dit ruim 400 pagina’s tellende boek
meebewegen met het leven van de vliesvleugeligen van Nederland, bijen en wespen.
De ene drijfveer om dit boek te schrijven is zijn fascinatie voor de grote diversiteit en
het vakmanschap van bijen en wespen. De andere is om ons te inspireren de nodige
hulp aan deze insecten te bieden omdat ze in hun bestaan worden bedreigd. Daarbij
valt op dat hij zich tegelijkertijd bewust is van onze vaak negatieve verhouding tot deze
insecten. Dus maakt hij duidelijk hoe de dieren zich juist ook graag op onze lichte
kleding opwarmen voor de juiste vliegtemperatuur. En dat je inderdaad gestoken kunt
worden maar dat in zijn beschrijving de kans erg klein is. Het grootste deel van het boek
gaat echter over de verschillende groepen van sociale en solitaire bijen en wespen. In
aparte hoofdstukken komen die uitgebreid langs. Als je in een nestgang in hout of
bamboe een bij met stuifmeel aan de poten ziet binnengaan, kun je ervan overtuigd zijn
dat het een wormkruidbij is. Het is namelijk de enige ‘pootverzamelende’ soort die in
nestblokken komt wonen. Bij de wolbijen beschrijft hij hoe de kleine mannetjes hun
grotere dominante sexegenoten te slim af proberen te zijn. Door onder de ‘radar te
blijven’ en lager te gaan vliegen proberen ze stiekem te paren met foeragerende
vrouwtjes.
Zoals de titel van het boek al aangeeft, gaat dit boek over bijenhotels. In een apart
hoofdstuk is er dan ook plaats ingeruimd voor verschillende soorten en maten van
bijenhotels en hoe de juiste voorwaarden te scheppen voor gebruik. Met dit gelijk
praktisch toepasbare gedeelte, wordt dit boek nog boeiender dan het al is in zijn
andere beschrijvingen.
Marjo Hess
Pieter van Breugel, Gasten van bijenhotels
2014 EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden & Naturalis Biodiversity Center - ISBN 978-90-76261-09-6
Hoofdstuk 6 uit dit boek over de bijenhotels is gratis te downloaden via www.bestuivers.nl/bijenhotels

Oproep IVN redactieleden en dank
De IVN redactie zoekt nog een of twee nieuwe leden. Betrokkenheid bij IVN en de natuur is belangrijk. Redactionele en/of
schrijfervaring is een pre, maar niet noodzakelijk.
Vanaf begin 2017 heeft Annemarie Wijnhoven een waardevolle bijdrage aan De Ratelaar geleverd als stagiaire van de gidsencursus.
Zij sluit dat nu af. Bedankt Annemarie!

Cursus
‘Haagse Kust’
Herfst
2017
Zie de
aankondiging
op
blz.11

Foto: Gerda Idsinga
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Klimaat is speerpunt
bij burgemeester Paulien Krikke
De installatie van de nieuwe burgemeester op 17 maart stond in het teken van klimaatverandering. In haar toespraak in de gemeenteraad noemde ze twee speerpunten: geweld achter de voordeur en klimaatverandering. Na afloop van de ceremonie werd ze
toegezongen door een klimaatkoor van ruim 100 Haagse burgers en nam ze de uitnodiging van 'Den Haag Fossielvrij' aan om verder
in gesprek te gaan over haar rol als Klimaatburgemeester,
de eerste in Nederland.
Den Haag Fossielvrij voerde maandenlang campagne voor het klimaatburgemeesterschap, een erenaam voor burgemeesters die
zich in willen zetten voor duurzaamheid. Het eerste succes stamt
uit november, toen lukte het om het woord 'duurzaam' in het functieprofiel van de nieuwe burgemeester te laten opnemen. Honderden inwoners oefenden het 'klimaatlied'. De oproep tot klimaatburgemeester werd gesteund door 60 Haagse organisaties.
Den Haag Fossielvrij
Ik spreek met Femke Sleegers, drijvende kracht achter Den Haag
Fossielvrij. De groep maakt deel uit van een wereldwijde burgerbeweging, actief in veel gemeentes. Waarom steden, vraag ik
Femke. “Burgemeesters zijn in toenemende mate bereid om
verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Er zijn al klimaatburgemeesters in Parijs, Rome, Kaapstad,
allemaal vrouwen.” In Nederland sinds april ook burgemeester Buijs in Boxtel. Evenals Paulien Krikke een VVDer, die zich heftig en
succesvol verzet heeft tegen proefboringen naar schaliegas. Een opsteker voor de landelijke VVD.
Sturen met geld
Femke: "Wij bestaan wereldwijd uit clubjes van burgers. Zij zeggen tegen hun gemeente, hun pensioenfonds, universiteiten en
banken: jullie beheren ons geld, maar wat doen jullie ermee? Steken jullie dat nog steeds in de fossiele industrie? Beseffen jullie wel
dat je ons geld gebruikt om onze toekomst kapot te maken? Dat kán niet. Bovendien is een investering in kolen, olie en gas een
gevaarlijke investering, want als we ons houden aan de afspraken van Parijs, dan moet 100% van de voorraden vanaf nu in de grond
blijven."
Den Haag Fossielvrij bestaat een jaar. "We zijn gestart met een petitie waarin we de gemeente vragen
om de financiële banden met de fossiele industrie te
verbreken. Om te sturen met geld.” Nederlandse
gemeenten beleggen niet rechtstreeks in de fossiele
industrie, maar ze doen wel zaken met banken die de
fossiele industrie financieren. In Nederland zijn dat
onder andere ING en Rabobank.
Het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren, heeft
10% belegd in fossiele brandstoffen. “We hebben de
gemeente gevraagd een brief te schrijven aan het
ABP om uit kolen, olie en gas te stappen. Amsterdam
heeft dat al gedaan, evenals Nijmegen en Utrecht.
Den Haag heeft beloofd ook zo’n brief te sturen.” Er
speelt meer in Den Haag. “Den Haag heeft een actief
beleid om de hoofdkantoren van de fossiele industrie
naar Den Haag te halen”, zegt Femke.
“En in 2016 heeft de gemeente €100.000,- subsidie
gegeven aan Shell voor een festival. Oud-burgemeester Van Aartsen zei bij de openingstoespraak: 'Shell en Den Haag horen bij elkaar’. In die volgorde. Dat stellen wij aan de kaak.”
Fietsacties en zingen op school
Den Haag Fossielvrij brengt bestaande en nieuwe groepen bij elkaar. Zo ontstaan er dwarsverbanden. Er zijn al 350 mensen lid van
de Haagse Klimaatbeweging. Femke: “Het zijn bomenclubs, natuurorganisaties, duurzame doe-het-zelvers, zangkoren, scholen. Het
begon met een fietsparade voor het klimaat, met 200 fietsers langs het Vredespaleis, voorafgaand aan de eerste raadsvergadering
na de zomer. 42 organisaties waren aangesloten. Dit jaar gaan we weer fietsen. Schrijf maar in je agenda: 21 september."
Lees verder op blz. 6
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Zingen voor het klimaat is een initiatief uit België. Overal in de wereld wordt nu dezelfde tekst gezongen. "Zingen met een grote
groep klinkt fantastisch, het is positief. Overal in de stad hebben groepen geoefend en er zijn 37 video's over gemaakt. Met het
klimaatlied vroegen 60 organisaties aan burgemeester Krikke om klimaatburgemeester te worden."
Invloed op het beleid van de burgemeester?
De landelijke VVD is niet erg actief in de strijd tegen klimaatverandering. Hoe ziet Femke de rol van VVD-burgemeester Krikke? ”Een
burgemeester heeft een onafhankelijke positie, zij is niet gebonden aan het partijprogramma. We gaan met haar in gesprek: hoe
ziet ze haar rol, op welke punten ziet ze mogelijkheden, hoe kunnen we helpen. We zijn ook kritisch. Den Haag haalt de gas en olieindustrie naar hier? Dat past niet bij de klimaatambities van de stad van Vrede en Recht." Veel Haagse organisaties zijn actief voor
het klimaat. Zo dringen milieu- en natuurorganisaties al langer bij de gemeente aan op terugdringen van uitstoot van CO2 en fijnstof.
Heeft Den Haag Fossielvrij nog een wens? ”We hebben actieve mensen nodig, meer mensen! Iedereen die graag iets doet voor het
klimaat is welkom. Een leuke kennismaking: we organiseren op 10 juni een miniconferentie voor mensen die meer willen doen voor
het klimaat: Halte Verandering.”
Loes van den Bergh
zie www.fossielvrijdenhaag.nl
facebook: https://www.facebook.com/DenHaagFossielvrij/uitstoot

Moestuin terug op Buitenplaats Ockenburg
In 1654 was Buitenplaats Ockenburgh het ‘Eden in het Duyn’ van medicus en dichter Jacob Westerbaen. Een welgeziene heer in de
kringen van Jacob Cats en Constantijn Huygens. Jacob schreef vele gedichten waarin hij zijn fijne leefomgeving en tuinen beschreef.
Arctoa Tempe is zijn bekendste en tevens langste. Jacob schijnt wortelen, zo groot als armen te hebben gekweekt en er was veel fruit
te vinden in zijn tuin. Hij nodigde graag de buurt uit om van het fruit te proeven.
Het burgerinitiatief om Buitenplaats Ockenburgh een nieuwe toekomst te geven is al sinds eind 2012 bezig om Ockenburgh voor en
door de buurt te herstellen en in te vullen. Anno 2017 zijn de plannen om de moestuin weer terug te brengen heel dichtbij.
Historisch onderzoek naar de vroegere tuinen is uitgevoerd door Korneel Aschmann.
Donaties en fondsgelden zijn binnengekomen om de tuin aan te leggen. Met de oude lijnen en invulling in de hand en de nieuwe
vraag naar ‘meedoen’ is er een prachtig moestuinontwerp gemaakt door vrijwilligster Arina Keijzer. Een team kundige vrijwilligers
heeft erover gebrainstormd en het werk is in mei 2017 van start gegaan.
Deze moestuin in het
verlengde van de
Westlandse kas, waar
de buurt zal zorgen
voor aanleg en
onderhoud onder het
toeziend oog van een
professional. Iedereen
draagt zijn steentje bij
om de historische
Buitenplaats
Ockenburgh te kunnen
borgen voor de
toekomst voor een
breed publiek.
Foto:
Vrijwilligers zijn bezig
met het opkweken van
planten en de planning
van de tuin.

Petra Brekelmans
voorzitter Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh
www.buitenplaatsockenburgh.nl
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Monsanto tribunaal deed uitspraak: ecocide
Op 18 april 2017 deden de rechters uitspraak over het in oktober in den Haag gehouden Monsanto Tribunaal, waar multinational
Monsanto werd aangeklaagd voor misdaden tegen het milieu en mensenrechten, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid
en het ecologisch systeem. Boeren, milieuorganisaties, wetenschappelijke instellingen en mensenrechtenorganisaties kwamen samen om te getuigen over Monsanto’s ecocide, het massaal vernietigen van natuur en milieu door bewust menselijk handelen.
Monsanto was producent van het ontbladeringsmiddel Agent Orange, waar de bevolking van Vietnam nog steeds de gevolgen van
ondervindt, is producent van genetisch gemanipuleerde zaden en van Round Up, het giftige bestrijdingsmiddel dat in Nederland niet
verboden is. Het tribunaal was opgezet volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties en vijf vermaarde rechters hoorden de getuigenissen en onderzoeksresultaten. Zie het artikel in de Ratelaar van september 2016.
Op 18 april deed het hof uitspraak. Een tribunaal is een ‘morele rechtbank’, heeft geen juridische status en kan geen straf opleggen.
Het eindrapport bevat een juridische analyse op basis van internationaal recht en mogelijke wetgeving op gebied van mensenrechten en milieu. Het gaat tevens in op de toenemende asymmetrie tussen de rechten die aan ondernemingen zijn verleend en de
beperkingen met het oog op bescherming van plaatselijke gemeenschappen en toekomstige generaties.
Enkele conclusies:
 De praktijken van Monsanto hebben een negatieve uitwerking op een gezonde leefomgeving, voedsel en gezondheid.
 Monsanto schuldig is aan ecocide. Het rapport pleit voor duidelijkheid en erkenning van
ecocide als misdaad.
 Multinationale bedrijven moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid
en onderworpen worden aan de jurisdictie van het Internationaal Strafhof in geval van
inbreuk op fundamentele rechten.
Een jaar geleden hing verbod van Roundup in Nederland in de lucht, maar het ging niet door.
Winkels die het al uit de schappen hadden gehaald, zetten het er weer in. 'Kwistig gebruik van
insecten- en onkruidverdelgers bedreigt de zuiverheid van het Nederlandse drinkwater', zei waterleidingbedrijf Vitens nog onlangs.
Nederland staat in de top 3 van gifgebruik. Het wordt tijd dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen, en niet langer de vrije hand geven aan machtige bedrijven.
Loes van den Bergh

Gespot! foto's van lezers
Hof van Lely, Landgoed Ockenburgh Den Haag 23 april 2017
Een bijzondere groeivorm van de zadelzwam. Deze zwam groeit ook
buiten het najaar en kan gevonden worden op zowel levende bomen
als dood hout.
Heeft u ook een bijzondere ontdekking gedaan in de natuur?
Wij zijn er benieuwd naar.
Stuur uw digitale foto met vindplaats en datum
naar redactieratelaar@ivndenhaag.nl
Naomi Mulder
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IVN Den Haag Excursieprogramma 3de kwartaal 2017
JULI
datum

tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Za. 1-07

13:00

Westduinpark. Verschillende duinzones, over zandpaden. De Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van Poot, (geen honden).

Di. 4-07

19:00

Zo 16-07

14:00

Wo19-07

10:00

Sorghvliet. Gele bloemetjes. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24 Den Haag. Tramlijn 1, halte Goekooplaan.

19:00

Park Schakenbosch/GGZ Haagstreek, Leidschendam. Zomeravondwandeling. Hoofdingang, Veursestraatweg 185
Leidschendam. Bereikbaar met bus 45 en 46, halte GGZ Haagstreek.

Za 22-07

10:00

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

Zo 23-07

10:00

Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten in het duingebied. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg.

Zo 30-jul

10:00

De Horsten. Insecten en andere beestjes.... Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Entree € 1,-

Zo 30-jul

14:00

Vlietland. Zomerzoemers. Start: De brug aan het Frans Halsplantsoen, Voorschoten.

Wo19-07

Centrum Den Haag. Monumentale bomen en gebouwen. Plein 1813 Den Haag. De wandeling eindigt op de Joodse
begraafplaats. NB: Voor heren is hier een hoofddeksel verplicht!
Berkheide. In 2000 is 50 ha van de bovenlaag ontdaan. Hoe passen planten en dieren zich aan aan het nu weer bewegend
zand? Parkeerplaats bij Fletcher Hotel Duinoord aan de Wassenaarseslag 26 Wassenaar.

AUGUSTUS
Do 10-08

19:00

Clingendael en Oosterbeek. Avondwandeling over twee landgoederen. Hoek Wassenaarseweg, Thérèse Schwartzestraat Den
Haag.

Zo 13-08

14:00

Heemtuin 't Gouden Klavertje en stukje Segbroekpark. Zomer in park en tuin. Ingang park hoek
Goudenregenstraat/Segbroeklaan Den Haag.

Zo 13-08

14:00

Scheveningen haven. Hoog duin, mooi strand, betonblokken. Bij goed weer gaan we korren met een sleepnet. Zuidelijk
havenhoofd, einde Houtrustweg, Den Haag.

Wo 16-08

19:00

Buitengebied grens Leidschendam-Voorschoten. Zomeravondwandeling. Hoek Noortheylaan/Veursestraatweg
Leidschendam. Bereikbaar met bus 45 en 46, halte Noortheylaan.

Za 19-08

10:00

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

Zo 20-08

10:00

De Horsten. Bloemen en kruiden. Zuidelijke ingang Horst- en Voordelaan Wassenaar. Entree € 1,-

Zo 20-08

11:00

Westduinpark. Nazomerwandeling in ons mooie Westduinpark. De Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van Poot Den Haag (geen
honden).

Za 26-08

11:00

Kijfhoek/Bierlap (waterwingebied van Dunea). Parkeerplaats Kievietsduin/ Meijendelseweg, Wassenaar. Duur 3 uur en entree
Kijfhoek € 2,-

Do 31-08

10:00

De Horsten. Planten en andere natuur. Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1,-

SEPTEMBER
Za 2-09

13:00

Westduinpark. Verschillende duinzones, over zandpaden. De Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van Poot Den Haag (geen
honden).

Zo 10-09

10:00

Oostduinen. Bessen in het duingebied. Hoek Van Alkemadelaan en Pompstationsweg Den Haag.

Zo 10-09

10:00

Ockenburgh. Kinderwandeling/ speurtocht: wat valt er in de natuur te ontdekken in de nazomer? Speciaal voor kinderen (en
volwassenen zijn ook welkom). Brug aan het begin van de oprijlaan landgoed. OV bus 31 Connexxion, halte Ockenburgh.

Wo 13-09

14:00

Duivenvoorde. Nazomeren. Parkeerplaats tegenover Laan van Duivenvoorde 1 Voorschoten. Bereikbaar met bus 45 en 46,
halte Kniplaan. Entree € 1,-

Zo 17-sep

14:00

Poldergebied. Fietstocht door de polder. Damhouderstraat 2, Leidschendam.

14:00

Ter Heijde/Zandmotor. Wandeling op de Zandmotor. Einde Machiel Vrijenhoeklaan, ingang Vakantiepark Kijkduin.

Za 23-sep

11:00

Kijfhoek/Bierlap (waterwingebied van Dunea). Ruik en proef het duin. Parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg
Wassenaar. Duur 3 uur en entree Kijfhoek € 2,-

Zo 24-sep

10:00

De Horsten. Herfst? Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1,-

Za 17-sep

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.
Wandelingen op aanvraag:
Info: Gerda Idsinga, mail: bestuurslidgi@ivndenhaag.nl of bel 070-393 3616.
Voor een groep tot 15 personen is er één gids nodig, à 30 euro.
Bij groepen tot 30 personen zijn er twee gidsen nodig en dan zijn de kosten 60 euro.
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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 juli t/m september 2017
EXCURSIES
DONDERDAG 29 JUNI
AVONDEXCURSIE BOMEN IN HET ZUIDERPARK
De bomenwerkgroep is bezig voor de gemeente bomen en struiken te inventariseren (we
controleren of de namen kloppen die al gegeven zijn). In de zomer speciaal ’s avonds, zodat
ook werkenden eens mee kunnen.
Verzamelen:
19.00 uur, politiebureau aan de Mr. P. Drooglever Fortuynweg
Organisatie:
Bomenwerkgroep. Marieke Bos 070 3549568.

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:
09.00 uur Appelgaarde Voorburg (parkeerplaats station Mariahoeve achterzijde)
Horeca:
In Wijk a/z aanwezig
Organisatie:
Jan Cevat
Aanmelden:
Vóór 30 juni bij Jan Cevat jancevat@gmail.com / 0650867039 i.v.m. beschikbare auto’s.
DONDERDAG 13 JULI
OCHTENDEXCURSIE WESTDUINEN
Het is hoog zomer! We hopen veel insecten te zien, veel bloemen, en extra veel vogels, want ook de uitgevlogen jongen vliegen
rond. Duur ca. 3 uren.
Verzamelen:
10.00 uur bij eindpunt tramlijn 12, Markenseplein in Duindorp Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Bij een strandtent.
Meenemen:
Bijv. verrekijker, vogel-, planten-, insectenboek, e.d., regenkleding, eventueel brood en drinken.
Organisatie:
M.O.
ZATERDAG 15 JULI
MIDDAGEXCURSIE INSECTEN
Excursieduur ca. twee uur.
Verzamelen:
14.00 uur bij het standbeeld van Plesman op de hoek Plesmanweg/St. Hubertusweg.
Organisatie:
Insectenwerkgroep. Alexander Deelman 070 3502493.
ZATERDAG 29 JULI
DAGEXCURSIE VAN MERENWIJK (LEIDEN) NAAR WARMOND
We lopen de Zwanburgerroute en maken gebruik van het veer. Veel vogels, oeverplanten en mooie bomen, alles in een weids landschap…. Loopafstand ca. 8 km, meestal gras/bospaden. Veerkosten ca. € 2,00.
Verzamelen:
Station Den Haag CS bij infopunt. 09.00 uur. We reizen met trein en bus.
Horeca:
Aan eind route.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. elsvanmaanen@tele2.nl of 070 3867630. Aanmelden wegens vele spoorwerkzaamheden.

DONDERDAG 10 AUGUSTUS
AVONDEXCURSIE BOMEN IN HET WESTBROEKPARK
Dit kleine park staat vol bijzondere bomen, zowel coniferen als loofbomen.
Verzamelen:
Ingang Westbroekpark aan de Kapelweg, Den Haag.
Organisatie:
Bomenwerkgroep. Tel. Marieke Bos 070 3549568.

ZATERDAG 12 AUGUSTUS
DAGEXCURSIE LAARZENPAD BENTWOUD
In het oudste deel van dit nieuwe grote natuurterrein lopen we een laarzenpad
van 5 km. We reizen met tram en bus.
Verzamelen:
09.20 uur, Den Haag CS op perron van Randstadrail 3 Ri. ZOETERMEER.
Horeca:
In Bentwoud.
Organisatie:
Els van Maanen, tel 070 3867630.
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ZATERDAG 26 AUGUSTUS
DAGEXCURSIE GOEREE / KWADE HOEK
We wandelen 2 routes door de Kwade Hoek, totaal ± 8 km. Dit gebied staat nog geheel onder invloed van de getijden. Veel planten
staan er in volle bloei, zoals de prachtige lila heemst en zeekraal; verder lamsoor, schorrenkruid, bitterling, rode ogentroost etc. Ook
het uitstapje naar het strand is de moeite waard want op de zeereep groeien zoutminnende planten.
Horeca:
Aan begin en eind
Verzamelen:
Parkeerplaats naast Randstadrail lijn 4 "de Uithof", 08:30 uur.
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert
Aanmelden:
Voor plaats in een auto tot vrijdag 25 augustus 18.00 uur - 06-44069099 of inekegilbert@ziggo.nl
ZATERDAG 9 SEPTEMBER
DAGEXCURSIE DE VUURSCHE
Landschappelijk een mooie wandeling door bos, over statige en kronkelige beukenlanen langs De Stulp, een mooi heide gebied, 9
km. We lopen van Baarn naar Lage Vuursche. Kan uitgebreid worden naar Hollandsche Rading. Dan wordt het 13 km.
Verzamelen:
09:05uur in de hal van station Den Haag Centraal bij infopunt. Trein vertrekt 09:23uur.
Horeca :
Aan het begin en eventueel aan het eind van de wandeling.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818. Aanmelden wegens vele spoorwerkzaamheden.
ZATERDAG 23 SEPTEMBER
DAGEXCURSIE SPANDERSWOUD EN DE ’s-GRAVENLANDSE BUITENPLAATSEN
Verzamelen:
09.10 uur CS Den Haag bij infopunt. Trein vertrekt om 9.23 uur. We reizen naar Bussum Zuid.
Horeca:
Aan het begin en halverwege.
Organisatie:
Mies Eveleens , tel. 015-2571535 en Okje van Drimmelen, tel. 070-3238629. Aanmelden wegens vele spoorwerkzaamheden.

Nieuwe leden

Werkgroepen van de KNNV afdeling Den Haag
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280 386
f2hkfokkens@hetnet.nl
- Bomenwerkgroep
Marieke Bos, 070-3549 568
Mariekebos1@hotmail.com
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502 493
Geen mailadres
- Paddenstoelenwerkgroep
Kees Pinster, 06-3377 3176
pinster@ziggo.nl

- Plantenwerkgroep
Ineke Gilbert, 070-2118 254
inekegilbert@ziggo.nl
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-394 6065
hendriks27@zonnet.nl
- Vogelwerkgroep
Marijke Ammerlaan, 070-387 1187
Marijkeam2015@gmail.com
- Nachtvlinderwerkgroep.
Anna Kreffer, 06-2641 7137
arhkreffer@gmail.com

Dhr. R. Westerduijn
Dhr. L. Punt
Mw. A.L. Gutjahr
Wij heten u van harte welkom en
hopen u te tegen te komen bij een
van onze activiteiten of
werkgroepen.

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

Van de KNNV redactie !!!!
De KNNV redactie zoekt dringend (al sinds begin dit jaar) redactieleden. Ineke Gilbert staat er alleen voor
en dat gaat niet echt goed. Er moet op tijd kopij verzameld worden en wat binnenkomt moet
gecontroleerd worden op relevantie. Ineke is al enkele jaren met plezier de eindredacteur en opmaker,
maar het is te veel om ook de kopij te moeten verzamelen.
Activiteiten
de website.
Wilt
u meedoen,
of hebt
vragen?tijdschrift?
Bel gerust! Help mee!
KNNV-ers:staan
jullieophebben
toch
ook
plezier van
onsu mooie

Ook voor de maandelijkse gezamenlijke Nieuwsbrief zoeken wij een redacteur.
Dan verzamel je rond de 24ste van de maand activiteiten en nieuws bijv. van de
werkgroepen. Op die manier kunnen de leden op de 1ste van de maand
het laatste nieuws via de Nieuwsbrief per mail ontvangen.
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KNNV Vogelweekend Friesland, 20 t/m 22 oktober 2017
Dit lange vogelweekend gaan we naar een uithoek van Nederland, waar we op
onze maandelijkse excursies niet komen. Alleen al voor het landschap is het heerlijk om daar rond te rijden en hopelijk valt er vooral ook veel te vogelen: misschien zijn er al ganzen terug uit het hoge noorden. Onze uitvalsbasis is het Van
der Valk Hotel in Hardegaryp.
Vrijdag rijden we met de auto via de Flevopolder naar Friesland en stoppen onderweg op mooie vogeluitkijkpunten. Zaterdag zullen we de gebieden rond het
Lauwersmeer onderzoeken, hopelijk met een plaatselijke gids. Zondag rijden we
terug via de Afsluitdijk met haar mooie uitzichten en vogelplekken. Ook in NoordHolland zullen we nog een paar spots aandoen om dan aan het eind van de dag
weer thuis te zijn.
De kosten voor het weekend bedragen € 135,- voor 2x logies met ontbijt, 2x lunchpakket en 2x een 3 gangen-diner bij verblijf in een
2-persoonskamer. De toeslag voor een kamer voor alleen gebruik bedraagt € 65,- . Consumpties onderweg en drankjes in het hotel
zijn voor eigen rekening. De reiskosten zullen ongeveer € 50 bedragen, contant af te rekenen tijdens het weekend.
De sluitingsdatum voor inschrijving voor dit weekend is 1 september 2017.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag onder gelijktijdige overmaking van € 135 (+ €65 in
geval van alleen gebruik van een kamer) op Bankrekening
NL76 INGB 0000144637 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den Haag o.v.v. van Vogelweekend 2017
Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. De inschrijving staat open voor leden van KNNV en IVN; leden van de KNNV Vogelwerkgroep krijgen voorrang. De deelnemers ontvangen ca. 2 weken vóór het weekend nadere informatie.
Organisatie en inlichtingen: Jaap Zoet en Lis Stolp (06 22816207)

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

Aankondiging cursus Haagse Kust
De zomer is nog niet begonnen, maar wij kijken al uit naar het einde daarvan. We organiseren een nieuwe cursus: Haagse Kust.
In drie avonden en met bijbehorende excursies wordt onze kust van alle kanten bekeken en belicht. Er is met de excursies ook veel
ruimte voor het zelf ervaren.
Aan de orde komen onder andere de kleine zandmotor, het zandtransport in de Noordzee – de grote zandmotor, de werking van
getijden, plantengemeenschappen van onze kust, vloedlijn, helm en rotsen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de fauna:
schelpdieren, stekelhuidigen en zo meer. Deze zijn te vinden in de aanspoelsels.
De presentaties zijn op donderdagavond: 12 en 19 oktober en 2 november. De excursies zijn op zaterdag: 21 oktober en 4 november;
de tijden zijn afhankelijk van laagwater.
De cursus wordt verzorgd door Wim Voortman, Chrit van Ewijk en Johan Apeldoorn.
Anna Kreffer, voorzitter
Foto: Jong duin, Ruud Wielinga
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Project Inventarisatie Hertenkamp 2017 (en 2011)
Het waterbedrijf Dunea heeft aan de KNNV afd. Den Haag
gevraagd om een herhaling van het project uit 2011. Dit om
voor de diverse soortgroepen te kijken of het gebied zich in
een bepaalde richting ontwikkelt. Wanneer aan het einde van
het seizoen de gegevens zijn verzameld, gaat een
medewerker van Dunea aan het rekenen. De diverse
werkgroepen zijn flink aan de slag gegaan.
Hoewel de leden van de plantenwerkgroep de Hertenkamp
de afgelopen jaren regelmatig bezocht, vinden ze dit jaar een
nieuwe soort, het veenreukgras (Rode lijst kwetsbaar).
foto veenreukgras van Karel Gort

Maar de Insectenwerkgroep heeft vele specialisten.
Bijvoorbeeld voor de kevers, en binnen deze soortgroep kun
je loop-, en waterkevers, haantjes en diverse andere
geslachten en families bestuderen. Het moershersthooigoudhaantje en de grote spinnende watertor,(hydrophilus
piceus); de laatste komt ’s avonds ook op het scherm af.
(foto: grote spinnende watertor van Nick Peeters

Dit is een vroegbloeier en redelijk gemakkelijk te herkennen.
Merkwaardig is dat de plant tijdens de bloei zo’n 80 cm is,
maar uitgebloeid doorschiet tot 1 m 30.
De vogelwerkgroep is al vanaf het begin van het jaar in het
terrein te vinden. Enkele leden gaan ’s morgens vroeg naar
het gebied.
Ik hoorde van een discussie of er wel of niet raven
gesignaleerd zijn.
(foto raaf van Wikipedia)

Nog meer soorten met illustere namen vinden de
paddestoelen- en korstmossenwerkgroep. Zoals het
peppelbladuitbreekkogeltje en de twijgschotelkorst.

Twijgschotelkorst – foto Tom Damm
Welke van de twee een korstmos of een paddenstoel is?
Op de website van KNNV Den Haag vindt u onder het menu
Doen. Projecten, de pagina van het Hertenkamp project 2017.
Daar staan in de verslagen van de diverse werkgroepen
verdere resultaten en wetenswaardigheden.

Nieuw voor dit jaar is het scherm van de Nachtvlinderwerkgroep. Naast vele andere soorten, komen ook de
zeldzame koekoeksbloemspanner en de grijze worteluil (foto
op schaaltje) op het licht af.

Gerrit Jansen, coördinator
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Korstmossenwerkgroep in De Hertenkamp
Op zondag 12 maart 2017 hebben een aantal KNNV-ers een eerste inventarisatie gedaan van de korstmossen in de Hertenkamp. Het
is voor wandelaars altijd vreemd om zo'n acht mensen met de loep op het oog kruipend over het terrein of met de neus op een
boom te zien. Maar korstmossen zoeken is kijken op de vierkante cm.
Er werden 43 soorten gevonden in het eerste 'open' deel van dit gebied; voor het merendeel algemene soorten, maar het terrein
verraste ons toch door een aantal zeldzame soorten. Hier een kort overzicht van enkele soorten.
Op steen werden twee soorten dambordjes gevonden: Aspicilia calcarea (Plat dambordje) en A. contorta (Rond dambordje).
Verder 10 soorten van de groep schotelkorsten, zoals op hout de Lecanora confusa (Twijgschotelkorst - Z) en L. saligna
(Houtschotelkorst). Op steen de Parmelia
saxatilis (Blauwberijpt steenschildmos) en op
een boom de Trapeliopsis flexuosa (Blauwe
veenkorst).
Op een oude Els was het zeldzame Graphis
scripta aanwezig.
(Gewoon schriftmos - foto)
Op 18 juni wordt een tweede inventarisatie
gedaan en dan vooral van het achterste, meer
beboste deel van de Hertenkamp. Dan zal
ongetwijfeld het aantal korstmossen van de
inventarisatie van 2011, totaal 44 soorten,
overtroffen worden.
Kees Pinster

HAAGSE BOS
Inventarisatie stinzenplanten en aandachtssoorten
Eerste ronde afgerond
In opdracht van Staatbosbeheer inventariseert een groep
KNNV-leden al vier maanden stinzenplanten in het Haagse
Bos. Gewapend met een kaart, waarop het gebied in vakken
van 50 x 50 m is onderverdeeld en een I-pad met GPS
struinen we iedere vrijdag door het bos. Op de I-pad kun je
met een stip en een rode lijn zien in welk vak je loopt. Daarbij
noteren we met een abundantiecode van SBB hoeveel
sneeuwklokjes, boshyacinten, gewone vogelmelk e.d. in een
vak groeien.

Oostindië. Volgend jaar moet het efficiënter. We zijn nu
gestopt, omdat bramen, brandnetels en opslag van gewone
esdoorn je het zicht grotendeels ontnemen. Wellicht maken
we over een maand nog een snelle ronde voor bosgierstgras
en groot heksenkruid.
De leukste vondsten zijn de ‘echte’ bosplanten die iets zeggen
over de ontwikkeling van het bos. Want naast zonneweides,
het speelbos en bramenstruwelen zijn er hele mooie stukken.
Soms waan je je in een beukenbos of een oud loofbos. Op die
laatste plekken groeien muskuskruid (in boven verwachting
grote aantallen) en dalkruid. (foto)
Ook hebben we een grote plek met lievevrouwenbedstro
gevonden; de plant groeit daar zelfs op verrotte boomstronken. Verder het zwarte peperboompje dat zich in
Nederland aan het uitbreiden is. En zowel weegbreevoorjaarszonnebloem als hartbladvoorjaarszonnebloem.
Het onderscheid tussen deze planten is er één voor de echte
plantenliefhebbers. En dat zijn wij.
Volgend jaar inventariseren we aan de overzijde van de Laan
van Nieuw Oostindië.
Jacques Boogaarts
Jan Cevat
Jola Gerbrands
Gerrit Jansen
Jouke Karper

We leren er telkens iets bij. De eerste keren staken we op de
hoekpunten van een vak een stok met een vlaggetje in de
grond. Erg tijdrovend. Wanneer we daar mee doorgaan, zijn
we in 2050 nog bezig. We zijn nu klaar met het zuidelijke
gedeelte, dat van de Koekamp tot de Laan van Nieuw
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Muriel Kommer
Renée Lankhorst
Myra Meijering
Arja van Putten

Twee jaar KNNV
Als sinds ons trouwen (43 jaar geleden) wandelen en fietsen
Liz en ik regelmatig in de natuur. We genoten van wat we
zagen, maar wisten vaak niet wat we voor vogels we hoorden
fluiten of wat voor vlinders er rondvlogen. Dat vonden we
(toen) ook niet zo belangrijk. Vijf jaar geleden ontdekte ik
door een vroegere buurman www.waarneming.nl en ineens
was het belangrijk te weten wat er rondliep of vloog. Ik begon
met vogels, maar alles wat ik kon vinden werd op een
gegeven moment op waarneming.nl gezet.

schijnen bij mooi weer. Zo leerde ik de eerste huismoeders,
agaatvlinders en andere soorten kennen.
Met de paddenstoelen was het lastiger, de meeste soorten
moesten eerst microscopisch worden onderzocht en er waren
wel erg veel soorten. Vooral de hele kleine en slijmzwammen
vind ik erg leuk.
Het volgende voorjaar kocht ik mijn eigen val bij Koekeloere in
Limburg en begon toen in april de val neer te zetten. Ik had in
plaats van de grote sterk lamp (hoewel ik geen klachten van
de buren had gehad) gekozen voor zogenaamde blacklights,
ze lijken weinig licht te geven, maar zijn blijkbaar toch
aantrekkelijk voor nachtvlinders. Eerst kwam er erg weinig
maar toen het warmer werd, zat er elke keer wel iets in. Het
opvallende was dat ik nooit veel vlinders had, maar wel
steeds verschillende soorten. Van anderen hoorde ik dat ze
soms tientallen huismoeders e.d. hadden. Soms zaten ze in
plaats van in de val ’s morgens op de muur en moest ik ze snel
fotograferen of in een potje stoppen voor ze wegvlogen. Zo
vond ik een uil op de muur die ik eerst niet kon thuisbrengen.
Via www.waarneming.nl werd deze verbeterd en het bleek
een Sint-Janskruiduil (foto hieronder) te zijn.

Twee jaar geleden kreeg ik een mailtje van de KNNV of ik in
een Werkgroep Nachtvlinders wilde meedoen. Ze wilden die
gaan oprichten. Ik ging met Lizzy naar het Huygenspark waar
ze nachtvlinders gingen zoeken. Dat bleek met een wit laken
en een lamp. Het laken woei om, de lamp was stuk en toen er
door iemand een andere lamp was gehaald, vingen we geloof
ik twee kleine vlindertjes. Maar mijn belangstelling was
gewekt en bovendien bleken het allemaal erg aardige mensen
te zijn. Ik ging naar de oprichtingsvergadering en werd lid van
de KNNV.
Toen we het excursieprogramma lazen leek het ons ook wel
leuk om naar een paddenstoelenexcursie te gaan. De eerste
keer was Wapendal aan de beurt, behalve dat er mensen bij
waren die ik al van de nachtvlinders kende, waren er ook daar
weer veel nieuwe aardige mensen. (Het is natuurlijk niet zo,
dat ik voor de KNNV geen aardige mensen kende, maar het
viel ons gewoon op). (foto hieronder). Ook gingen we een
paar keer mee met een dagexcursie.

Die was deze eeuw één keer gefotografeerd in Limburg, dus
dat was wel bijzonder. Behalve dat ik steeds meer vlinders
leerde kennen op mijn balkon, ging ik ook bij de egelopvang
in het Westduinpark of De Hertenkamp in Wassenaar kijken
ste
(1 foto) en fietste dan midden in de nacht (voor mijn gevoel,
de anderen gingen meestal langer door) gelukkig door een
stil Den Haag naar huis.
In de loop van het jaar werd het aantal bijzondere vlinders en
paddenstoelen steeds groter, ook als we een paar dagen in
Nederland gingen fietsen en wandelen zagen en herkenden
we steeds vaker soorten - soms met behulp van waarneming.nl, eventueel met het forum.
Dit jaar was er een mossenexcursie (met een determineeravond); ook daarover valt nog heel veel te leren en verder de
wantsenexcursie was erg leuk.
Vooral van Anna Kreffer, Kees Pinster en Wouter Bol heb ik de
afgelopen twee jaar veel geleerd.

In september kreeg ik een vlinderval te leen en liet de lamp
op ons balkon (drie hoog, in het oude centrum van Den Haag)

Chris van Heerden
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Wantsen – doe ook mee aan het Atlasproject
Op een mooie zondag in mei verzamelden zich 10 mensen bij het Westduinpark om onder leiding van Bart Achterkamp naar
wantsen te gaan zoeken. De aanleiding hiervoor is het wantsenproject dat de komende twee jaar de verspreiding van de
Nederlandse wantsen in beeld wil brengen. Gewapend met de nieuwe veldgids deden we ons best wantsen te vinden. Dat bleek nog
niet zo makkelijk en daarom hebben we ook maar genoten van alle andere insecten die we tegenkwamen en vele foto's gemaakt.
Zeg het woord wants en iedereen kent er wel een: de
bedwants. Bijna uitgestorven in Nederland, hoewel ze in
hotels weer met een opmars bezig zijn. Over die ene lastige
wants gaat het in dit stukje niet.
In Nederland leven 634 soorten wantsen, 565 op land, 45 in
het water en 19 op het wateroppervlak, zoals
schaatsenrijders. Wantsen of Heteroptera horen met luizen
en cicades tot de orde van Hemiptera, de snavel-insecten. Zij
hebben alle een steeksnuit waarmee ze planten of dieren
aanprikken om sap op te zuigen.
Wantsen lijken wel wat op kevers, maar er zijn veel
verschillen. Kevers hebben stevige dekschilden, bij wantsen
zijn de voorvleugels maar deels verhard, ze hebben een
vliezige, doorzichtige top. Je ziet dat topje in de vorm van
een driehoek aan de achterkant van het achterlijf. De
monddelen zijn verschillend, kevers hebben bijtende
monddelen en wantsen dus een snuit als een rietje. Waar
Zuidelijke schildwantsen, copula – foto Chris van Heerden
kevers zich bij gevaar onmiddellijk laten vallen, zullen
wantsen vaker naar de andere kant van het blad of de stengel wandelen. Bij voorzichtig en rustig handelen kun je ze dan alsnog
bekijken aan de andere kant.
Wantsen kennen een onvolledige gedaantewisseling, uit het ei komt een kleine wants (nimf), die al wat weg heeft van het volwassen
dier. Na vier of vijf vervellingen is de wants volwassen en kan dan ook vliegen. In het laatste nimfenstadium zie je de toekomstige
vleugels al zitten, de vleugelaanzet. Dit is nog een verschil met kevers; die hebben een volledige gedaantewisseling en kennen een
larvestadium.
Zoals te verwachten bij zoveel soorten zijn er veel verschillende wantsen: ze verschillen in vormen, kleuren en grootte. Er zijn
planteneters en roofwantsen die op andere insecten jagen, er zijn ook alleseters. De meest bekende is waarschijnlijk de groene
schildwants, ook wel stinkwants genoemd. Die komt veel voor, ook in tuinen. Deze kan net als andere schildwantsen een vies ruikend
goedje afscheiden om zich te beschermen. Schildwantsen zijn vrij groot en lijken wat op een schild, vandaar de naam. Een andere
grote groep zijn de blindwantsen, die uitstekend kunnen zien. Ze heten “blind” omdat ze geen ocelli hebben. Veel insecten hebben
deze wel, het zijn eenvoudige ogen boven op de kop.
Eik of meidoorn zou “altijd prijs” moeten zijn qua wantsen, maar leverden deze dag vooral rupsen en spinnen op. Bladrozetten van
koningskaars en slangenkruid kunnen woonplaats zijn van diverse wantsensoorten, maar we vonden vandaag alleen een paar kleine
soorten die niet in de veldgids staan. Een gemengde kruidenvegetatie met lage struiken leverde uiteindelijk toch drie soorten
wantsen op. Op look-zonder-look vonden we de koolwants, Eurydema oleracea. Deze soort is zwart met een bont patroon van rode,
gele of witte vlekken. Wij vonden de rode en witte variant. Even verder was de zuringwants, Coreus marginatus talrijk.
De leukste vondst was de zuidelijke schildwants, Peribalus strictus (foto), een soort die nog niet zoveel gezien wordt in Nederland.
Deze lijkt behoorlijk op de gewone bessenwants en zonder de admins van waarneming.nl waren we hier mooi ingetuind. Het was
leuk om zo op zoek te zijn en het is altijd stimulerend bij te dragen aan een groter geheel.
Stichting EIS kenniscentrum insecten en andere ongewervelden verzamelt gegevens van wantsen in Nederland.
Op 10 maart van dit jaar is officieel het Atlasproject wantsen van start gegaan. In 2019 moet het project leiden tot de publicatie van
het vijfde en laatste deel in de serie "Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen". Iedereen kan bijdragen aan dit project door de
komende twee jaar wantsen met een foto te melden op waarneming.nl of op te sturen naar EIS Nederland.
Er is een kleine veldgids uitgegeven waarin veel informatie staat over wantsen en hoe deze te vinden, met van een aantal ook een
duidelijke foto en beschrijving.
Deze gids is te bestellen of te downloaden als pdf via http://www.eis-nederland.nl/wantsenproject. Ook zullen er de komende tijd
wantsen excursies worden georganiseerd door het hele land. De contactpersoon Wantsen bij EIS is Vincent Kalkman.
Bart Achterkamp en Anna Kreffer
Kijk eens of je de wantsen op de achterkant van De Ratelaar kunt herkennen.
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg
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Oplossing puzzel Katjesdragers
Van De Ratelaar maart

FOTOPUZZEL juni
Van Anna Kreffer

1- Ruwe Berk (Betula pendula)
2- Boswilg (Salix caprea) Mogelijk een gecultiveerde hybride
3- Hazelaar (Corylus avellana)
4- Zwarte Els (Alnus glutinosa)
5- Gele Treurwilg (Salix sepulcralis)
Naomi 16

Welke wantsen zijn dit?
Oplossingen naar:
Red.ratelaar@gmail.com

