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De Ratelaar is een gezamenlijke uitgave van KNNV en IVN afdeling Den Haag.
Het blad verschijnt vier keer per jaar, rond 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.
Kopij voor het volgende nummer graag voor 1 november 2017 mailen naar de redactie van IVN of
KNNV, als bijlage in Word. Foto’s (max. 3 MB) als aparte bijlage versturen.
Wij zijn op zoek naar redactieleden voor de KNNV. Info: red.ratelaar@gmail.com
Eindredactie: Ineke Gilbert
KNNV redactie:
IVN redactie: Loes van den Bergh
Tel. 070 211 8254
vacant
tel. 070 350 0915
red.ratelaar@gmail.com
redactieratelaar@ivndenhaag.nl
Foto voorzijde: Rob Meyer - kastanjes
Druk: drukkerij Lifoka, Den Haag
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
is een landelijke organisatie waarvan de leden
zich daadwerkelijk inzetten voor activiteiten die
erop gericht zijn een ieders inzicht met
betrekking tot de Natuur en Milieu te
verruimen.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, afd. Den Haag is een afdeling van
een landelijke vereniging voor natuurstudie,
-beleving en -bescherming. Zij organiseert
werkgroepen, excursies en cursussen.

Contributie leden € 28,- , voor huisgenootleden € 9,50
en voor jeugdleden € 15,Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37
t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag.

Contributie voor donateurs € 15,- , voor leden € 24,en voor huisgenoten € 5,Bankrekening nr. NL91 TRIO 0391 1745 68
t.n.v. IVN afd. Den Haag
Inlichtingen: Rob Meyer, 070 368 1400 /06 2056 8114
info@ivndenhaag.nl

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

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

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

Website: www.ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Domicicus
webmaster@ivndenhaag.nl

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

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

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

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

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

Bestuurslid PR en Communicatie:
Marjanne Dominicus
bestuurslidmd@ivndenhaag.nl

Postadres Secretariaat:
Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag

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

PR, kraam en boeken:
Kees Pinster, tel. 070 346 5214
pr@den-haag.knnv.nl

Bestuurslid Projecten:
Linda Thorarinsdottir
bestuurslidlt@ivndenhaag.nl

Volg onze verenigingen op:

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

www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag
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IVN-bestuurslid Marjanne Dominicus
‘Ik wil het contact met onze leden en vrijwilligers versterken’
eerder gestart en instromen was niet meer mogelijk. Gelukkig
startte er in het najaar een Groene cursus en daarna volgde ik
de voorjaarscursus. Het maakte dat ik steeds meer over de
natuur wilde weten. En hoe meer ik hoorde en las, hoe meer
ik besefte hoe bijzonder, veelomvattend, complex en
ingenieus de natuur in elkaar steekt. Eindelijk, in september
2009 kon ik beginnen aan de natuurgidsencursus.

Communicatie is het aandachtspunt van Marjanne
Dominicus, bestuurslid sinds maart van dit jaar. Het
bestuur is met een nieuwe voorzitter, vier nieuwe leden
en de zittende penningmeester voortvarend van start
gegaan.

Met een vijftal gidsen in opleiding ging ik een jaar lang op pad
in de Kijfhoek/Bierlap (gedeelte van Meijendel). Het beeld dat
ik vanuit mijn jeugd van de duinen had, was naast kustbescherming, een verbindingsweg tussen stad en strand,
waar je over een verhard pad tussen paaltjes met
prikkeldraad liep.
Wat een eyeopener was het om te ontdekken wat er allemaal
te beleven valt in het duin! Jammer genoeg stelde Dunea
toen ik mijn gidsendiploma op zak had, restricties aan het
aantal gidsen in dit gebied. Ik gids nu in andere gebieden,
zoals Clingendael/Oosterbeek, op de Waalsdorpervlakte en
sinds vorig jaar ook in Wateringseveld.
Ik onderhoud al enkele jaren de afdelingswebsite en vorig jaar
is deze helemaal vernieuwd. Een hele klus, maar gelukkig
leveren de gidsen nu ook foto’s bij hun excursies aan. Zo geeft
de website een mooi beeld van de diversiteit aan natuur in
Den Haag en Omstreken!
In de Japanse tuin van Clingendael
Marjanne: “De afgelopen periode was vooral een
oriënterende fase. Er is al van alles de revue gepasseerd.
Bijvoorbeeld: coördinatie van activiteiten, het inpassen van
landelijke speerpunten binnen onze afdeling, informatieaanvragen, verzoeken tot samenwerking, afspraken met
andere groene verenigingen. Nu dat loopt vind ik het
belangrijk om het contact en de communicatie met onze
leden, donateurs en niet te vergeten, onze vrijwilligers te
versterken! Informatie-uitwisseling via mail, nieuwsbrief,
website of Facebook, maar nog liever via persoonlijk contact”.
Is Den Haag wel groen?
“Ik ben opgegroeid in Den Haag, heb een tijdje in Breda
gewoond en woon inmiddels al vele jaren in Rijswijk. In mijn
jeugd ging ik wel eens naar een park, of het strand, maar
verder was er weinig aandacht voor natuur. Ik heb dan ook
lange tijd gedacht dat een stad als Den Haag weinig te bieden
had op het gebied van groenbeleving en dat je daarvoor naar
De Veluwe of Drenthe moest. Mijn man en ik hadden het er
wel eens over met onze twee kinderen naar een landelijker
omgeving te verhuizen, maar vanwege ons werk in de
Randstad kwam dat er niet van. Ik besloot daarom op zoek te
gaan naar natuur in de buurt en kwam tot de ontdekking dat
er dichtbij huis veel meer groen was dan ik ooit had vermoed.

Vorig jaar september ben ik gestopt met werken en beschik
daardoor over meer vrije tijd. Toen Chrit van Ewijk mij vroeg
of ik bestuurslid wilde worden, leek het me met een nieuw
enthousiast bestuur een goed moment om aan te haken. We
zijn in maart van start gegaan, hebben de taken verdeeld en
afgesproken dat ik binnen het bestuur het aanspreekpunt
ben voor PR en communicatie.
Dus, leden, donateurs en vrijwilligers: ik hoop jullie gauw
ergens te zien of te spreken, en heb je ideeën, vragen of
wensen, laat het me weten!

En zo raakte ik meer en meer geïnteresseerd in alles wat
groeit en bloeit en wilde me inschrijven voor de Natuurgidsenopleiding. Helaas ... deze was net een paar maanden

Marjanne Dominicus
TIP van Marjanne: KORTING
Als IVN-lid krijg je met de kortingscode IVN-LID-1202
10% korting in de IVN-winkel. winkel.ivn.nl

3

IVN en ouderen
Op pad met een 'natuurkoffer' vol verrassingen
Mensen in verzorgingstehuizen komen vaak niet meer aan
natuurbeleving toe. Toch ligt de heimwee naar de tijd dat ze
door de bossen liepen vaak nog onder de oppervlakte. Het
IVN vroeg zich af wat daarmee te doen is. In 2005 werd een
'koffer' ontwikkeld, vol met spannende natuurproducten. Ze
kunnen worden bekeken en er kan aan gevoeld en geroken
worden. Daarmee gaan IVN-vrijwilligers op stap.
Muriel Krommer, natuurgids in opleiding, deed haar eerste
ervaringen op in het Wijndaelercentrum in Den Haag en Fred
Baerveldt ging naar Zoetermeer.

"Als ik stop, vragen enkele mensen of ik nog door wil gaan.
Maar ik zie dat zo’n uurtje Natuurkoffer voor enkelen al erg
vermoeiend is. Met de belofte dat ik er in de herfst weer zal
zijn, gaan de spulletjes weer terug in de Natuurkoffer”.
Hier zijn de meeste bewoners dement
De ervaringen van Fred Baerveldt zijn anders. Hij bezocht de
gesloten afdeling van een verpleeghuis in Zoetermeer. Het
gaat daar vooral om demente mensen. Zijn groep was klein,
en hij vertelt: " Zoals gewoonlijk begonnen we met de cyclus
van het jaar. Bij de herfst aangekomen was er natuurlijk een
dia van een vliegenzwam. Prompt begon één van de bewoners 'op een grote paddenstoel' te zingen. Natuurlijk zongen
we allemaal mee. We hebben het zelfs nog een keer herhaald. Een bejaarde die waarschijnlijk vroeger op een speciale
tuin of landgoed had gewerkt, raakte niet uitgepraat. Hij wist
te vertellen wie de tuin ontworpen had en ook welke planten
en bloemen er in stonden en nog veel meer. Telkens stond hij
op om weg te gaan: “Ik moet weer naar mijn tuin”. En telkens
zeiden wij dat hij nog even moest wachten. Op het laatst
begon het echt komisch te worden. Na afloop hoorden we
hem op gang zeggen: “Wat was dat een geweldige middag”.
Van de zeven belangstellenden waren en vier heel enthousiast en deden volop mee. Bij de andere drie bejaarden was de
dementie al ver gevorderd. Toch hebben we ons best gedaan
hen er zoveel mogelijk bij te betrekken. Dat kon prima met de
bak met zand met schelpen, waar ze heerlijk met hun handen
doorheen konden woelen en natuurlijk met het inwrijven
van hun handen met heerlijke rozenolie van Weleda. Je kon
merken dat zij dat aanraken fijn vonden."

'Bij ons staat ook een vlinderstruik'
Muriel past haar koffer aan het seizoen aan. Bij het eerste
bezoek stond de lente centraal en de tweede keer de zomer.
Ze vertelt daarover: “De eerste nieuwsgierige bewoners
komen alvast kijken wat er allemaal in die koffer zit, als ik aan
het uitpakken ben. Vandaag is mijn thema 'Vogels en planten
in de zomer'. Ik begin te vertellen over zomerplanten zoals de
zonnebloem, de klaproos, de vlinderstruik en de lavendel. Er
zijn 14 deelnemers. Ik heb enkele bloemen van de
vlinderstruik meegenomen en laat die zien. Wanneer ik vertel
dat deze plant zijn naam eer aandoet omdat het vlinders als
atalanta, gehakkelde aurelia en bruin zandoogje aantrekt,
vertelt een bewoonster dat in de tuin van het verzorgingshuis
ook een vlinderstruik staat. Ze zal in vervolg kijken of ze er
vlinders in kan ontdekken. De lavendel ruikt erg lekker,
vinden ze en velen zijn verbaasd dat er zulke mooie wilde
planten in onze natuur voorkomen. Bij elke plant vertel ik
mijn verhaal. Er wordt aandachtig geluisterd.
Na het uitdelen van vogelplaatjes wordt er opeens druk door
elkaar gepraat. Dat enthousiasme blijft als ik van enkele
vogels de zang laat horen. En als de wielewaal aan de beurt is
laat ik het liedje “Dudeljo” horen. Dat kent iedereen en er
wordt meegezongen en in de handen geklapt.
De winterkoning is geen bekende zomervogel maar omdat ik
een heel mooi nest van de vogel bij me had, heb ik deze toch
in mijn verhaal opgenomen".

Het IVN programma Natuurkoffer wordt gesponsord door de
Postcodeloterij. Het IVN hoopt hiermee zo'n 10.000 mensen
te bereiken.
Ben je enthousiast geworden door de verhalen en wil je
meer informatie over de Natuurkoffer?
Tineke Blok is het aanspreekpunt voor al je vragen.
Zij is te bereiken op 070-3666622
Muriel Kommer en Fred Baerveldt

4

Madurodam krijgt toch zijn zin
En de Haagse inwoners dan?
Een grote protestdemonstratie in januari 2016, ruim 3200
brieven aan wethouder Boudewijn Revis (VVD), en
duidelijke standpunten van natuurorganisaties, wijkcomités
en buurtbewoners: het Internationale Park met
pretparkachtige trekken, veel asfalt en vernietiging van
waardevolle natuur moest er niet komen. De Hagenaren
willen hun mooie bosjes en parken in de stad niet kwijt.
Geschrokken trok Revis het plan terug. Het was geschreven
door een reclamebureau en dat bleek weinig verstand van
natuur of van bewoners-belangen te hebben.
De meeste commentaren waren duidelijk: gemeente, hou je
vooral bezig met natuurversterkende maatregelen die het
unieke karakter niet aantasten maar versterken. ‘Geen
draagvlak’, constateerde Revis, en ‘ik wil serieus met de
stad in gesprek blijven over de toekomst van het
groengebied’. Zo’n zin maakt wat achterdochtig: wordt via
een achterdeur een en ander er toch doorgedrukt?

geeft ook het college toe. Maar dit compromis zou tot stand
zijn gekomen na gesprekken met natuurorganisaties. Aan
het IVN is niets gevraagd en AVN is duidelijk in haar
standpunt:
‘Dit deel van Den Haag ligt midden in de duinenrij en de
grote groengebieden dienen als verbinding tussen Oost- en
Westduinen. Juist het stuk achter Madurodam is van
belang voor de ecologische verbindingen’. Ondanks groencompensatie blijft de organisatie het verlies van een stuk
uniek duinlandschap sterk betreuren. ‘Het woord is nu aan
de gemeenteraad’, zei men na het overleg. En de
gemeenteraad keurde het goed. De grootste teleur-stelling
is de goedkeuring door wethouder en raadsleden van de
Haagse Stads Partij. Ze liepen voorop in de demonstratie.
‘Groen moet je koesteren’, zei Gerwin van Vulpen destijds.
Het standpunt nu: ‘We hebben veel binnen gehaald aan
compensatiegroen.’

Madurodam op de kaart.
De argumenten van het college en Madurodam
Economisch belang, banen en meer toeristen naar Den
Haag: 'Innoveren en investeren', zegt wethouder Klein (CDA)
van stedelijke economie. Madurodam was altijd een
publieks-trekker, tot voor kort een miljoen bezoekers per
jaar. Dat is de laatste jaren teruggelopen tot 650.000. Niet
echt een argument voor uitbreiding. Het idee is paviljoens
met meer binnenactiviteiten te creëren voor als het regent.
En concurreren met de ‘echte’ pretparken.
Maar is dat reëel? En als het dan toch binnen kan, waarom
niet op eigen terrein, een extra verdieping of ondergronds,
zoals door AVN en anderen is gesuggereerd? Het dienen
van economisch belang voor Den Haag mist onderbouwing.
Voorlopig kost het alleen veel geld. Aantrekken van meer
toeristen staat bovendien in alle grote steden ter discussie.
De overlast en kosten beginnen groter te worden dan de
‘opbrengst’ en gezelligheid. Het Haagse college zou
zorgvuldiger het aantrekken van meer toeristen af moeten
wegen. Maar vooral de belangen en wensen van de
inwoners die men vertegenwoordigt. ‘Protest helpt’, kopte
de Ratelaar in maart 2016 na het intrekken van het plan.
Maar de achterdeur stond kennelijk nog open.

Dit moet verdwijnen
Madurodam en het plan
En jawel. Uitbreiding Madurodam maakte deel uit van het
plan en van het protest. Madurodam zette hoog in, men
wilde oorspronkelijk 4,5 ha bos kappen, en bracht dat
grootmoedig terug tot 0,7 ha. De gemeenteraad stemde in
juni met de plannen in, vlak voor de vakantie en zonder op
de door henzelf ingestelde ‘Denktank Scheveningse Bosjes’
te wachten, die advies uit zou brengen in september. ‘De
Denktank wordt betrokken bij de uitwerking van de elders
geplande vergroening’, zegt het college in een brief aan de
adviesgroep. Uitbreiding van het attractiepark tast
onvermijdelijk de 'Stedelijke Groene Hoofdstructuur' aan,

Loes van den Bergh
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Het vliegend hert: een engerd of alleen maar onhandig?
Ook dit jaar heb ik genoten van de vliegende herten in de buurt van Mander, dichtbij Tubbergen. Vorig jaar had ik met hulp van een
gids van het Overijssels Landschap een mooie oude eik ontdekt waar verschillende vliegende herten voorkwamen.
Dus dit jaar weer naar die plek en ja hoor, daar liepen, kropen en klommen ze weer, zowel mannetjes als vrouwtjes. Een van de
vrouwtjes was seksueel actief, want met een fikse straal spoot ze haar feromonen in het rond. Daar kwam inderdaad een mannetje
op af en er werd snel voor nageslacht gezorgd; althans daar leek het wel op.
De vrouwtjes knagen aan de schors van de eik, zodat er vocht
vrijkomt, waar o.a. de mannetjes dol op zijn. Het mannetje likt het
vocht op en zal daarna alles in het werk stellen om met het vrouwtje
te paren. Kort na de paring sterft het mannetje en het vrouwtje legt
de eitjes diep (40 tot 75 cm.) onder de grond aan de voet van de eik.
De eitjes worden larven, de larven worden poppen en verblijven
onder de grond. Dit geheel kan 4 tot 6 jaar duren.
Ook al lijkt het mannetje er gevaarlijk uitzien, het blijven sukkels die
gemakkelijk over je hand en arm lopen zonder je pijn te doen. De
grote kaken zijn bedoeld om met andere mannetjes te vechten,
uiteraard is de gunst van het vrouwtje de inzet van het gevecht.
Tijdens het gevecht tuimelt er wel eens een mannetje de boom uit
en komt op zijn rug op de grond terecht. Toch maar even oprapen en
terugzetten in zijn boom.
Zoals de naam al aangeeft kunnen deze insecten vliegen, al heeft het mannetje met zijn enorme lengte, soms meer dan 80 mm.,
moeite om zijn lijf in evenwicht te houden.
Het vliegend hert is een fascinerend insect en ik hoop dat zijn leefgebied – vooral zeer oude eiken – niet teveel wordt afgebroken.
Rob Meyer

Een duik in de onderwaterwereld
Je kunt de duik letterlijk nemen: daartoe inspireert het boek Vijver, sloot, plas,
wellicht ook. Bovendien geeft het praktische tips over de plaatsen waar je dit kunt
doen en hoe. Op zijn minst biedt het echter een figuurlijke duik in de onderwaterwereld met twee auteurs die weten waarover ze schrijven. Marten Scheffer is
hoogleraar Aquatische Ecologie aan Wageningen Universiteit en schreef verschillende
standaardwerken. Jan Cuppen werkt aan dezelfde universiteit en is expert op het
gebied van waterwantsen, kevers en andere ongewervelden.
Je krijgt met dit boek een basisgids in handen waarmee je met de nodige illustraties
zicht krijgt op alles wat zich onder het wateroppervlak bevindt. Wat te denken van
waterwaaier, steenvliegen, paardehaarwormen, poliepen, kriebel-, meniscus- en
plooimuggen bijvoorbeeld?
De gids bevat gedetailleerde wetenswaardigheden. Daarbij gaat het uiteraard om
determinatiekenmerken van de planten en dieren. Maar ook met welk type water je
te maken hebt: de stadia van de larven van glazenmakers bijvoorbeeld laten zien of
het een permanent water is of soms droogvalt.
Tegelijk met dit boek heeft de KNNV, de uitgever van deze gids, een app Waterleven
ontwikkeld. Daarmee krijgt de telefoon nog eens een andere functie dan gebruikelijk:
veldwerk doen en determineren. Dus kijk niet vreemd op als je ineens mensen met
hun telefoon rond sloten en plassen in de weer ziet..
Marjo Hess
Vijver, sloot en plas, Marten Scheffer en Jan Cuppen
KNNV uitgeverij, ISBN: 9789050115353
Prijs 24,95, leden 10% korting te bestellen via: www. Knnvuitgeverij.nl
App Waterleven gratis te downloaden via: App Store en Google Play.
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Groene Cursus IVN najaar 2017
De nieuwe Groene Cursus voor het najaar komt er weer aan. Dit is een basiscursus over de natuur om ons heen en vereist geen
echte biologische voorkennis, wel interesse in alles wat er in de natuur te beleven valt.
Plaats van handeling is het leslokaal van het Milieu Educatief Centrum in het Zuiderpark aan de Anna Polakweg, ingang bij snackbar
“Het Hapje” aan de Vreeswijkstraat. Goed bereikbaar met bus 26.
De cursus vindt plaats op de volgende maandagavonden van 20.00 - 22.00 uur.
Programma:
2 oktober
9 oktober
- 16 oktober
- 23 oktober
- 30 oktober
- 6 november

Zee en strand
Paddenstoelen
Bomen en vruchten
Vleermuizen
Vogeltrek
Overwinteren en afsluiting

Excursies:
Zaterdag 7 oktober 12 u.
Zaterdag 14 oktober 10 u.
Zaterdag 28 oktober 10 u.

Ontdek het strand
Paddenstoelen
Bomen in de herfst

De kosten voor de hele cursus bedragen € 55,-- inclusief koffie/thee en cursusmateriaal.
nadere inlichtingen: Rob Meyer 06-20568114/070-3681400 of Wim Voortman 070-3933616 of mail naar info@ivndenhaag.nl
U kunt zich opgeven voor deze cursus door het invullen van het cursusformulier op de website van IVN: www.ivndenhaag.nl en door
het overmaken van € 55,-- op rekening NL 91 TRIO 0391 1745 68 t.n.v. Penningmeester IVN Den Haag.

Gespot! foto's van lezers
De vogeltrek
De drieteenstrandlopers zijn vooral bekend van het strand, waar ze in de winter veel voorkomen. In groepjes zoeken ze naar voedsel
en rennen snel heen en weer voor de aan- en afrollende golven. Het unieke aan deze strandloper is dat hij een achterteen mist.
Het is een lange afstandstrekker. In Nederland is er een sterke doortrek in de maanden augustus - oktober en in mei. Ze komen dan
van hun broedgebieden (Groenland, Canada, Siberië) om te overwinteren in West-Europa en de kusten van Afrika.
Esther van Rooijen
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 4de kwartaal 2017
OKTOBER
datum

tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo 8-okt

11.00

Heemtuin 't Gouden Klavertje en stukje Segbroekpark. Herfst in park en tuin. Ingang park
Goudenregenstraat/hoek Segbroeklaan, Den Haag. In sommige delen van het park verbod voor honden.

Wo 11-okt

14.00

Park Schakenbosch. Herfstkleuren. Hoofdingang GGZ Haagstreek, Veursestraatweg 185,
Leidschendam.

Za 14-okt

14.00

Berkheide. 15 jaar geleden is hier ruim vijftig hectare duin vrijgemaakt van begroeiing. Nu plukken we
hiervan de vruchten met een uniek pionierend duinmilieu. Nog elk jaar zien we bij planten en dieren een
uitbreiding van soorten en/of aantallen. Parkeerplaats bij Fletcher Hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26,
Wassenaar.

Zo 15-okt

14.00

Centrum Den Haag. Monumentale bomen en gebouwen. Poffertjeskraam Malieveld, Den Haag.

Zo 22-okt

11.00

Westduinpark. Herfstwandeling; zien wij nog bloemen en besjes in het Westduinpark? De Savornin
Lohmanlaan/hoek Laan van Poot, Den Haag.

Za 28-okt

10.00

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

Zo 29-okt

10.30

De Horsten. Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Let op! Klok 1 uur terug! Entree € 1.

Zo 29-okt

14.00

Vlietland. Vallende bladeren. Ingang Leidschendammerhout aan Oostvlietweg tussen nr. 28b en 29,
Leidschendam.

NOVEMBER
Za 4-nov

13.00

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

Di 7-nov

14.00

Clingendael. Wassenaarseweg/hoek Thérèse Schwartzestraat, Den Haag.

Wo 8-nov

14.00

Sorghvliet. Herfst in het park. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24, Den Haag.

Za 11-nov

11.00

Kijfhoek/Bierlap (waterwingebied van Dunea). Paddenstoelen in het duin Parkeerplaats Kievietsduin, bij
rotonde Meijendelseweg, Wassenaar. Entree € 2,-.

Zo 12-nov

11.00

Westduinpark. Blaast de novemberwind door onze haren in het Westduinpark? De Savornin
Lohmanlaan/hoek Laan van Poot, Den Haag.

Zo 12-nov

14.00

Scheveningen-haven VOORHAVEN. Lekker struinen langs het water in de haven. Ontdek voor jou
onbekende delen van het havengebied. Op de drijvende steigers van de jachthaven zien we microkoraalbanken. Pleintje bij de Spuisluis; Dr. Lelykade/hoek Datheenstraat, Den Haag.

Wo 15-nov

14.00

Za 18-nov

10.00

Duivenvoorde. Kale bomen. Parkeerplaats, Laan van Duivenvoorde, t.o. woning beheerder, Voorschoten.
Entree € 1,-.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24,
Den Haag.

Zo 19-nov

10.00

Ockenburgh. Speuren naar de herfst. Brug aan het begin van de oprijlaan landgoed Ockenburgh vanaf
de Monsterseweg, Den Haag.

Zo 3-dec

10.30

De Horsten. Pepernotenwandeling met gedichten. Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1.

Wo 6-dec

14.00

Za 9-dec

11.00

Duivenvoorde. Kerstbomen en wintergroen. Parkeerplaats, Laan van Duivenvoorde, t.o. woning
beheerder, Voorschoten. Entree € 1,-.
Kijfhoek/Bierlap. (waterwingebied van Dunea). Het duin maakt zich winterklaar Parkeerplaats
Kievietsduin, bij rotonde Meijendelseweg, Wassenaar. Entree € 2,-.

Za 16-dec

14.00

Ter Heijde/Zandmotor. De zandmotor heeft ons een stukje waddenkust gegeven. We leggen alle ins en
outs van het zandmotor-kustsysteem uit. Elk jaar ontwikkelt de natuur zich verder; dit is prima van
dichtbij te volgen. Ingang recreatiepark Kijkduin; einde Machiel Vrijenhoeklaan, Den Haag.

Wo 20-dec

13.30

Waalsdorpervlakte/Meijendel. (waterwingebied van Dunea). Doorstapwandeling (duur 2½-3 uur).
Parkeerplaats Oude Waalsdorperweg, achter TNO, Den Haag.

DECEMBER

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,-.
Bij groepen tot 30 personen zijn er twee gidsen nodig en dan zijn de kosten € 60,-.
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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 oktober t/m december 2017
EXCURSIES
ZATERDAG 23 SEPTEMBER
DAGEXCURSIE SPANDERSWOUD EN DE ’s GRAVENLANDSE BUITENPLAATSEN
Verzamelen:
09.10 uur Den Haag Centraal midden in de hal. 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.
ZONDAG 8 OKTOBER
MIDDAGEXCURSIE KORREN MET EEN GARNALENNET IN SCHEVENINGEN
Ook struinen bij laagwater tussen de basaltblokken. En op de basaltdijk struinen in de rijkelijk aanwezige flora.
Als uitsmijter (eventueel) kennis maken met de natuur op de nieuwe boulevard.
Verzamelen:
12.00 uur bij het begin van het noordelijk havenhoofd bij de boulevard, Strandweg.
OV Tramlijn 11 komt het dichtst in de buurt. Parkeren op grote terrein (niet boulevard).
Organisatie:
Johan Apeldoorn. 070 3588750 of 0618146226 of Johan.apeldoorn@ziggo.nl
DONDERDAG 12 OKT
OCHTENDEXCURSIE WESTDUIINEN
In deze mooie nazomer is er nog genoeg te zien aan groen, bessen, zaden, en mogelijk ook paddenstoelen. De vogeltrek, en met
name de spreeuwentrek, zullen we hopelijk royaal kunnen gadeslaan. Duur ca. 3 uren.
Verzamelen:
10.00 uur, bij de keerlus van tramlijn 12, Markenseplein Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Mogelijk is er nog een strandtent open voor de koffie.
Meenemen:
bv. Verrekijker, vogel-, plantenboek, regenkleding, eventueel brood en drinken.
Organisatie:
M.O.
ZATERDAG 4 NOVEMBER
DAGEXCURSIE BOSSEN OMGEVING MAARN
Op zoek naar paddenstoelen tijdens een wandeling van ± 8 km.
Verzamelen:
9.25 u. Den Haag Centraal midden in de hal.
Trein vertrekt 9.38 u.
Horeca:
In ieder geval aan het begin en eind.
Organisatie:
Mies Eveleens. 015-2571535
en Okje van Drimmelen 070-3238629.
ZATERDAG 18 NOVEMBER
DAGEXCURSIE DE KLEINE BALIJ, ZOETERMEER
Deze wandeling van ongeveer 7 km gaat door jong bos en natte weilanden met
weidse uitzichten over polderlandschap en langs water. We verwachten paddenstoelen te zien! Paden kunnen modderig zijn na regen.
Verzamelen:
10:00 uur Den Haag Centraal midden in de hal. Trein vertrekt
10:11 uur naar Zoetermeer. Men kan ook met Randstad Rail 3
van 09:47 uur naar Driemanspolder. Er is ook parkeergelegenheid.
Wandeling start op de Mandelabrug om 10:25 uur.
Horeca:
Om 12.30 uur.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818
ZATERDAG 2 DECEMBER
DAGEXCURSIE OOSTVOORNE, LANDGOED MILDENBURG
Een mooie beschutte wandeling in een winters bos- en duingebied.
De lengte is 4 km. We lopen door lange eikenlanen, door een beukenbos, en
over duinen. In 2014 hebben we hier mooie paddenstoelen gezien.
Bij goed weer lopen we hierna de Meidoornroute van 4 km door de duinen.
Verzamelen:
09.00u parkeerterrein bij eindpunt Randstadrail 4,
De Uithof (Lozerlaan/Meppelweg)
Horeca:
halverwege
Organisatie:
Ineke Gilbert en Ineke Zwarekant.
Aanmelden uiterlijk 1 dec. 18.00 uur voor plaats in een auto,
bij Ineke G. 06-44069099 of inekegilbert@ziggo.nl
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ZATERDAG 16 DECEMBER
DE HORSTEN WASSENAAR
Via Duivenvoorde wandeling door de Horsten, lengte ongeveer 7 km.
Verzamelen:
09:55 bij parkeerplaats Duivenvoorde. Op eigen gelegenheid ernaar toe. Met bus 45, halte Kniplaan
Voorschoten uitstappen, 150 m teruglopen, oprijlaan van kasteel Duivenvoorde oplopen (300m).
Daar is het parkeerterrein. Toegangskaartje € 1,00 (65+ € 0,50) - ook geldig voor de Horsten.
Horeca:
Halverwege Theehuis. Aan het eind “Ome Niek”.
Organisatie:
Vogelwerkgroep Marijke Ammerlaan ( 070-3871187) en Renée Lankhorst.
DONDERDAG 28 DECEMBER
PANNENKOEKENEXCURSIE
Onze traditionele winterwandeling is dit jaar in het mooie Haagse Bos
Verzamelen:
10:00 uur. Paviljoen Malieveld Koekamplaan 6. 2594 AA Den Haag.
Na afloop om 12.00 uur pannenkoeken of iets anders eten in het paviljoen.
Te bereiken met bus 18/22 en tram 9, halte Malieveld. Parkeerplaats aanwezig.
Opgeven:
Anna Kreffer 06-26417137 of mail: voorzitter@den-haag.knnv.nl
Graag vermelden of je meeloopt of alleen in het restaurant bent om 12.00 uur.

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

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

OPLOSSING

KNNV bestuur

Wantsenpuzzel juni

Meedenken en -praten over de KNNV? Kom naar een vergadering!

1.
2.
3.
4.
5.

Meidoornkielwants
Mijterschildwants
Gestreepte eikenblindwants
Staafwants
Bruine getande randwants

We willen graag onze vereniging levendig houden en zijn benieuwd naar
jullie ideeën. We komen niet iedereen tegen bij onze (werkgroep)activiteiten en nodigen jullie daarom uit om eens vrijblijvend naar een
bestuursvergadering te komen. We bespreken allerlei onderwerpen
aangaande onze afdeling, plannen voor de komende tijd en ook
Er zijn enkele goede oplossingen binnen
landelijke
komen aan
Activiteitenonderwerpen
staan op de website.
Wiltbod.
u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust! gekomen. Daarbij werd soms nr. 4 en 5 met
elkaar verwisseld. Maar dat komt misschien
Het bestuur komt samen op donderdag 21 september, woensdag
omdat ik bij de opmaak met de klok mee ben
25 oktober en dinsdag 21 november. Om het voor jullie aantrekkelijk en
gegaan.
mogelijk te maken is de keuze middag of avond aan jullie.
De plaats van samenkomst is in overleg: Den Haag Zuid, Leidschendam
of MEC Zuiderpark, wat het beste uitkomt.
Meer informatie en aanmelden (verplicht) je krijgt dan ook de agenda.
Anna Kreffer,
voorzitter@den-haag.knnv.nl
of 06 2641 7137

Nr. 2
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Cursus Haagse Kust
Onze nieuwe cursus Haagse Kust wordt georganiseerd in het najaar van 2017.
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.
Lessen in MEC Zuiderpark
Donderdag 12 oktober 2017: kolonisatie van rotskusten, zonering en de plantengemeenschappen in de zeereep, vloedmerk en
helmgemeenschap, deel één (JA) - pauze - Strandvondsten, schelpen (WV)
Donderdag 19 oktober 2017: strandvondsten, geleedpotigen en stekelhuidigen (WV) - pauze Kolonisatie van rotskusten en de plantengemeenschappen in de zeereep, vloedmerk en helmgemeenschap, deel twee (JA)
Donderdag 2 november 2017 : Grote en kleine zandmotor, kustvorming, ijstijden, getijden, strandwallen, jonge en oude duinen,
zandtransport (JA)
Excursies
Zaterdag 21 oktober:
Excursie Zuiderhavenhoofd 12.00 tot ± 14.00 uur: strandvondsten, planten aan zee, zonering op de rotsen en korren (JA, CvE, WV)
Zaterdag 4 november:
Excursie Zandmotor 14.00 tot ±16.00 uur: uitzicht vanaf de duinen, de zandmotor zelf en strandvondsten (JA, CvE, WV)
Kosten
Cursusgeld niet-leden
€ 50,Cursusgeld KNNV-leden € 25,Inschrijven kan via het formulier op de website www.knnv.nl/den-haag. Betaling: Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37
t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag. Graag vermelden: voor- en achternaam van de deelnemer en “Cursus Haagse Kust.”
Docenten
Johan Apeldoorn (JA)
Wim Voortman (WV)
Excursies door de docenten met Chrit van Ewijk.
Anna Kreffer, voorzitter, voorzitter@den-haag.knnv.nl, 06 264 171 37

Foto: Ruud Wielinga
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KNNV bestuur
Even voorstellen: Annelies Willemse sinds eind februari de nieuwe penningmeester.
Al zo’n twintig jaar ben ik lid van de KNNV. Toch zullen veel
mensen mij niet kennen omdat ik tot drie jaar geleden alleen
maar, met veel plezier, de Ratelaar las en verder niet actief
deelnam aan werkgroepen.
Waarom word je dan lid van de KNNV?
In die tijd was ik vrijwilligster bij Semen, die de natuur en
milieueducatielessen verzorgde voor de basisscholen in
Leidschendam. Een aantal jaren heb ik met heel veel plezier de
rondleiding in de Heemtuin van park Rusthout in Leidschendam
voor groep 6 gedaan. Door onder andere Irene van Wissen heb ik
toen kennis gemaakt met de KNNV. Zij nam mij mee naar een
bijeenkomst van de plantenwerkgroep bij Els en Bert van Maanen.
Door werk en een druk gezin kon ik helaas niet actief deelnemen
en bleef het dus bij het lezen van de Ratelaar.
Met de kinderen het huis uit kwam er meer tijd en ben ik nu al zo’n jaar of tien vrijwilligster in de Hortus Botanicus van Leiden. Daar
ga ik met kleuters op Wereldreis door Plantenland. Elke keer weer een feestje om de wereld door de ogen van een kleuter te beleven
en te vertellen over de mierenpoepjesplant. En als je vraagt hoeveel kastanjes er nodig zijn om zo’n grote dikke boom te krijgen: wel
duizend! En dan de verbazing van de kleuters dat je daar maar één kastanje voor nodig hebt.
Mijn grote liefde ligt dus bij de wilde planten en toch ben ik lid van
de paddenstoelenwerkgroep. Enerzijds uit praktisch oogpunt, de
paddenstoelenwerkgroep is ‘s ochtends actief en ‘s middags ga ik
met onze hond een flink eind wandelen.
Maar ook de paddenstoelen hebben een warm plekje in mijn hart.
De kiem daarvoor is gelegd tijdens mijn opleiding tot botanisch
analiste op de laboratoriumschool in Delft. Voor het praktijkexamen Paddenstoelen ging ik met mijn ouders naar Meijendel
waarbij ze mij hielpen met het zoeken naar paddenstoelen. De
verbazing van mijn vader toen hij een vliegenzwam vond! Hij had
altijd gedacht dat dat een verzonnen paddenstoel was in het
sprookjesboek.
Na mijn opleiding heb ik drie jaar gewerkt bij de afdeling mycologie
van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen. Mijn werk
bestond uit het onderzoeken van herbariummateriaal met daarop
een minuscuul klein paddenstoeltje alleen te zien onder een
microscoop, maar in de weekenden waren er genoeg mooie grote
paddenstoelen te vinden in de bossen rond Wageningen. Daarna
ben ik weer in Leidschendam komen wonen en toen de kinderen
naar school gingen, ben in een ziekenhuis gaan werken.
Vijf jaar geleden ben ik gestopt met werken en kon ik eindelijk bij
het IVN de opleiding tot natuurgids volgen, wat al heel lang op mijn
verlanglijstje stond. Tijdens de opleiding kwamen natuurlijk ook
weer de paddenstoelen aanbod.
De lessen werden met heel veel enthousiasme gegeven door Kees
Pinster en Peter Peperkamp van de KNNV en daarop volgde ook
nog een cursus paddenstoelen door hen verzorgd. Lid worden van
de paddenstoelenwerkgroep was toen een logisch vervolg en zo
was het cirkeltje weer rond!
Ruud Wielinga, onze vorige penningmeester, is ook lid van de paddenstoelenwerkgroep net als onze vorige en nieuwe voorzitter en
ja, zo rol je van het een in het ander.
Niets is leuker dan met een groep mensen de natuur in te gaan en van elkaar te leren. En er valt wat mij betreft nog heel veel te
leren over paddenstoelen!
Volgend jaar bestaat de paddenstoelenwerkgroep dertig jaar - een mooie aanleiding om de paddenstoel extra in de schijnwerpers te
zetten.
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Plantenweekend 2017
hier weer blauwe knoop en klokjesgentiaan in grote aantallen.
Met dank aan Myra en Jacques voor dit prachtige weekend.

Voor de plantenliefhebber
Het Plantenweekend werd georganiseerd door Myra
Meijering en Jacques Bogaarts. Myra wist Fred Bos, een
actieve KNNV-er uit Winterswijk, te strikken om ons twee
dagen te gidsen zodat we ook in afgesloten gebieden konden
struinen.
Op de heenweg bezochten we in Amerongen en in Rhenen
een akkerreservaat. De uitbundig bloeiende korensla, een
zeldzame composiet, viel meteen op: de verdikte stengel
onder de bloem was duidelijk te zien. Slofhak was ook
veelvuldig aanwezig: een slordig uitziend gras, wel heel
kenmerkend. Deze akkers worden door Natuurmonumenten
op een speciale manier beheerd om de bijzondere
akkersoorten te behouden.

Els van Maanen

Vlozegge
foto
Myra M.

Zaterdag bezochten we de Maandagsdijk, Koolmansdijk,
Beekvliet en Beltrumsche Veld.
De mooiste soorten waren voor mij de spaanse ruiter, een
zeldzame distel met maar één paarse bloem op een stengel,
grote wolfsklauw (RL-bedreigd), moeraskartelblad,
klokjesgentiaan, blauwe knoop en klein warkruid. Maar het
hoogtepunt had Fred voor het laatst bewaard. Dat zouden we
niet zelf hebben gevonden: draadgentiaan, zo’n nietig plantje
waarvoor je echt door de knieën moet….hoe langer we keken,
hoe meer we er vonden.

Bij planten horen insecten
Voor de eerste keer ging ik mee met een plantenweekend.
Het leek me wel wat om een paar dagen veel buiten te zijn
en te kijken in een gebied dat ik niet kende. Het aardige van
planten voor mij is dat ze veel relaties hebben, o.a. met
insecten. Als je naar planten kijkt, kom je altijd wel wat
anders tegen: vlinders, bijen, zweefvliegen, kevers, er zijn
zoveel soorten die nectar of stuifmeel halen of eten van de
planten. Dan zijn er nog die planten zelf met rust laten, maar
ze gebruiken als steun voor huisvesting (spinnen), uitkijkpost
(libellen) of jachtterrein (wantsen) en dergelijke.
Niet alleen overdag zijn er insecten te zien. Ze zijn er ook in
de nacht en om die te ontdekken had ik van te voren aan de
hoteleigenaren gevraagd of ik een vlinderval neer mocht
zetten en ja, dat was goed. De eerste nacht hadden we
ongeveer twintig vlinders in de val, de tweede nacht meer
dan het dubbele. Die nacht was er een hogere temperatuur
en ook minder wind, beide beter voor het nachtleven. Op
onze site zullen binnenkort al de vondsten te vinden zijn.

Blauwe knoop
foto Myra M.

Naast al die mooie en bijzondere planten was er ook op
insectengebied wat te beleven, maar toch niet het gegons en
gezoem wat je verwacht in zulke “ongerepte” stukjes natuur.
Het gaat al jaren niet goed met onze insecten. Steeds meer
onderzoek wijst erop dat aantallen en soorten in rap tempo
achteruit gaan. Maar er waren zeker leuke ervaringen. Zo
goed als iedereen was blij met een veldje vol keizersmantels!
Anna Kreffer

Op zondag een ingelast gebiedje, De Haar, waar we werden
verrast door de grote aantallen vetblad en pilvaren, moeraswolfsklauw en de prachtige koningsvaren.
Het Wooldse Veen is vrij toegankelijk over een vlonderpad.
Wel lastig lopen met een groep maar we begrepen het wel:
veel overwoekerde ‘daggaten’ (oude veenwinning van één
dag). Daar kom je moeilijk uit!
Op één plek in het moeras veel exemplaren van het klein
blaasjeskruid en bijna overal stond de witte snavelbies fraai in
bloei.
Willinks Weust leverde een mooie afsluiting van het weekend:
veel zeggensoorten en de zeldzame hybride van blonde
zegge x geelgroene zegge, de carex x fulva, de mooie karwijselie, een schermbloem (Rode Lijst-bedreigd) met meer dan
50 exemplaren.
Het grappigste was de vlozegge die zijn naam eer aan deed:
als je tegen een urntje tikt springt het weg als een vlo! Ook

Keizersmantel
Foto
Jouke Karper
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Hoe maak je een moeras
waar het nog niet was?
Tuinvereniging Zonnegaarde ligt in een ecologische verbindingszone in de Haagse wijk Escamp. In 2015 ontving de tuin de vierde
(hoogste) stip van het 'Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren'. Jaap Zoet gaf in 2010 als eerste aandacht aan natuurlijk tuinieren.
Tijdens een rondleiding vertelt hij over het moeras dat langs de rand van het complex is ontstaan.

Zwanenbloem en dovenetel, dat trekt insecten aan.
“We hadden hier overwoekerende bramen en brandnetels” wijst Jaap. “Zo'n 12 jaar geleden ontstond het idee hier een moeras te
maken. Door een verbinding met de achtergelegen sloot blijft het gebied nat”. Die braam en brandnetel werden met wortel en al
verwijderd om terugkeer te voorkomen. Daarna moest het gebied worden bevolkt met de gewenste flora. Bij tuinders werd om vaste
planten gevraagd. “Met gevarieerd succes”, verklaart Jaap, “Zo gaf een tuinder ons een pol waar ook riet in bleek te zitten. Dus
binnen de kortste keren was het hele moeras dichtgegroeid. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dan haal je dat er allemaal weer
uit en begin je opnieuw”. Creëren gaat blijkbaar met veel proberen.
“Dit jaar hebben we de voorzijde ingezaaid met insecten aantrekkende bloemen”. Dat is een mooie aanvulling op de ratelaar en de
heemst. Er staat rietorchis op het eiland en dovenetel. De zwanenbloem is helaas in de storm van de dag ervoor geknakt, maar het
project is duidelijk een prachtig succesverhaal.
Het moeras en ATV Zonnegaard bezichtigen? Zie http://atvzonnegaarde.nl/
Naomi Mulder
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Kanttekeningen bij de zandraket
(Arabidopsis thaliana)
Kun je soms hebben: een plantje dat je iets doet - zonder dat je het goed onder woorden kunt brengen. Dan maar dichten:
Zij is zó klein, zij is zó teer.
Het schijnt dat OnzeLieveHeer
in een speelse bui dacht: "déze keer
schep ik iets teders, min of meer"!
Een kruisbloemige dus. Wij wonen al 12 jaar in Leidschendam, aan de Vliet, lekker rommelige tuin, zeer veel prachtig onkruid.
Zandraket nog nooit gezien maar nu ineens massaal aanwezig op twee plekken, tussen veel "steunkruiden" in. Waren die er niet dan lagen de raketjes plat op de bodem want het plantje kan zich niet of nauwelijks zelf overeind houden.
Een piepklein bladrozetje, dunne bladloze stengel, nog dunnere bloemstengels met één klein ovalen steunblaadje en een bloeiwijze
volgens het boekje, maar dan wel in miniatuuruitvoering met bloempjes van 1 à 3 mm doorsnede. De hauwtjes staan bij het
uitgroeien en afrijpen in een heel kleine hoek op hun steeltjes.
Een goede foto van zandraket is een hachelijke onderneming. Ze slingeren heen en weer bij ieder zuchtje wind en daar hadden we
de afgelopen weken meer dan genoeg van. Ik moest dan ook mijn toevlucht zoeken tot het oude herbarium-handboek, zie de
bijgevoegde scans (plm. 1/2 ware grootte) ter illustratie van dit onaanzienlijke, maar o zo fraaie, plantje.
Wilt u meer weten? Lees de NL oecologische flora van E.J. Weeda deel 2 blz 13.
Lex van der Steur

Achterpagina: impressie Slootjesdag 11 juni 2017
Fotografen voor het Slootjesdag item zijn: Corry van Leeuwen – Naomi Mulder - Gert van der Slikke Linda Thorarinsdottir - Wendy van Veldhuyzen - Irene van Wissen.
De collage is gemaakt door Gonny Jungst - Nicole Morskate - Naomi Mulder - Wendy van Veldhuyzen.
En vormgegeven door Gonny Jungst/ ”Gonny in het Groen”
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg
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