36ste jaargang nr. 4, dec. 2017
met
Programma 1ste kwartaal 2018

De Ratelaar

Grootoorvleermuis

1

DE RATELAAR
36ste jaargang nr. 4

december 2017

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 februari 2018 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: Carolien van der Graaf – grootoorvleermuis 2014
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 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.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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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 IVN-KNNV
De besturen van het IVN en de KNNV nodigen de leden en donateurs van harte uit voor onze gezamenlijke
nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 21 januari van 14.00 – 17.00 uur
De bijeenkomst wordt gehouden in Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110 Rijswijk,
ingang kant Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan (bereikbaar met OV 17 en 23).
Programma
14.00 uur: verzamelen op parkeerterrein, start rondleidingen Landgoed Te Werve
15.00 uur: koffie/thee in het Paviljoen
15.30 uur: receptie met een drankje en een hapje, en toespraken van de voorzitters
17:00 uur: einde.
Chrit van Ewijk, voorzitter IVN
Anna Kreffer, voorzitter KNNV

IVN-bestuurslid Gerda Idsinga
‘Ik ben een doener’
In het voorjaar van 2017 nam Chrit van Ewijk het initiatief om
het bestuur met nieuwe mensen nieuw leven in te blazen.
Tijdens de ALV meldde Gerda Idsinga zich aan als bestuurslid.
Gerda: ”Ik kende Chrit en de anderen al. Dus ik dacht: dit
klinkt goed, hier wil ik wel bij horen. Binnen het bestuur ben
ik op de interne organisatie gericht, vooral op het gidsenwerk. Anderen meer op de buitenwereld, of op beleid. Ik wil
de actieve mensen binnen het IVN bij elkaar brengen. Veel
gidsen doen hun ding, maar hebben eigenlijk weinig contact
met elkaar. Anderen hebben de gidsencursus gedaan, maar
zijn uit beeld geraakt. Doen ze nog wat? En wat dan?”

ven en organisaties gaan vanaf januari meer betalen: € 60,-.“
Ook de lijst met wandelingen voor De Ratelaar wordt door
Gerda samengesteld, evenals de folder.
“Ik ben al heel lang strandwacht. We lopen tweewekelijks bij
Kijkduin een traject bij laagwater over het strand. Daarbij
registreren we alle aangespoelde organismen of resten daarvan. We vinden van sponzen, kwallen en zeeanemonen tot
schelpdieren, krabben, stekelhuidigen en vissen”.

Nieuwe plannen:
enquête, themagroepen en jaarkalender
De nieuwe bestuursplannen liggen in de lijn van Gerda’s denken: mensen met dezelfde interesse bij elkaar brengen. “In
het werk dat ik gedaan heb, waarvan zo’n 36 jaar bij het ministerie van VWS, heb ik goed leren coördineren. Ik vind het
leuk om te doen, van individuen een team maken. En in dit
bestuur voel ik me goed thuis”.
Er ligt een voorstel om themagroepen te vormen. “Mensen
kunnen samen iets aanpakken. Ik ga zelf deelnemen in de
themagroepen Kust en Fotografie. We maken ook een jaarkalender met evenementen waar IVN'ers zich bij aan kunnen
sluiten, zoals het ‘Fête de la Nature’ en de ‘Nacht van de
Nacht’.” Inmiddels is er een enquête naar de leden gestuurd
waarin ze kunnen aangeven op welke manier ze actief willen
zijn. Op de ledenavond van 30 november zijn de uitkomsten
bediscussieerd.

Sport en natuur
Gerda is een sporter, maar de natuur begon een steeds grotere plaats in te nemen. Ze woonde tijdens haar jeugd vlakbij
het Zuiderpark. “Een heerlijk park met speelweiden, 's winters schaatsen, en ook schooltuintjes waar je op woensdagmiddag biologieles kon krijgen. Dit is nu het MEC. Het is grappig om te bedenken dat ik als klein meisje liep, waar ik nu
voor het IVN ook weer kom." Maar ze is de sport niet vergeten: “Zo'n 45 jaar geleden heb ik op redelijk hoog niveau
geschaatst. Toen was ik voor de conditietrainingen al aan het
hardlopen. Dat doe ik nu nog steeds, twee keer in de week bij
AV Sparta, in het Zuiderpark!”

Actief sinds 2006
Gerda heeft zelf de gidsencursus gedaan van 2006-2008. In
mei 2014, net gepensioneerd, begon ze de ‘wandelingen op
aanvraag’ te coördineren. “Wandelingen worden door organisaties of door privépersonen aangevraagd, bv. voor een
verjaardag. Gemiddeld zo’n 15 personen met een gids. Het
IVN wil de drempel met € 30,- per gids laag houden. Bedrij-

Gerda Idsinga i.s.m. de redactie.
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Stadswijngaard in het Laakkwartier
vinden tussen te zuur en te zoet. Aan het einde van de zomer
zijn de druiven nog zuur, dat vinden de beestjes niet lekker,
dus ze blijven eraf, een soort natuurlijke bescherming. Daarna,
met meer zon, worden de druiven lekkerder. We hebben last
van het suzukivliegje, een vervelende fruitvlieg, die heeft een
soort zaagje en tast de druif aan. Die gaat vervolgens naar
azijn smaken. Anderzijds zijn druiven soms ingekrent, en dan
wordt het eindresultaat zoeter. De nieuwe uitlopers komen
aan de horizontale takken, en aan de verticale hangen de
druiven.”
De volle emmers worden nu omgekiept in een handbediende
pers. Bij iedere stap is er een korte instructie, en wie wil kan
een wijnmaakcursus volgen. “Vanavond wordt in de cursus de
gist toegevoegd, de juiste soort gist is belangrijk.” Alle druiven
gaan bij elkaar in een pot. De deelnemers krijgen later hun
deel van de druiven in flessen wijn terug. Het afgelopen jaar
ging het om 370 flessen. En dan mag ik proeven.
Inderdaad, de 2016 wijn mag er zijn.

Oprichter Tycho: ‘Iedereen kan hier wijnboer zijn’
De stadswijngaard ligt verscholen achter station Moerwijk,
een bijzonder stukje cultuur aan de rand van woonwijk de
Laak. Hier begon Tycho Vermeulen in 2013 druiven te kweken
om wijn te maken, een wijn van en door Haagse bewoners. Er
staan 630 planten op 900 m2. De wijngaard wordt inmiddels
gerund door een collectief van 10 mensen en 40 stadsbewoners kunnen per jaar een stukje huren met 10 wijnstokken. Zij
worden in het hele proces begeleid, van de groei, snoei, oogst
en verwerking tot het drinken van de wijn.

Een ander verhaal vertellen over de Laak.
“Het begon als een droom,” zegt oprichter Tycho, “ik wilde
iets moois maken waar mensen niet zo gauw aan denken, een
ander verhaal dan wat altijd in de media verschijnt over de
Laak. Creativiteit, schoonheid en connectie met de wijk. Dit
stukje grond kon ik krijgen van de gemeente”. Tycho wil laten
zien dat het kán, dat stadslandbouw toekomst heeft. “Je hoeft
niet van subsidies afhankelijk te zijn. Wij kregen een renteloze
lening van Fonds 1818, en die is al helemaal afbetaald. Dat
geeft een onafhankelijk gevoel”. Inmiddels is het een
coöperatie met 10 leden en een bestuur. Ieder is 1/10
eigenaar. Frank legt uit: “We houden een derde voor onszelf;
daar kunnen we proefdraaien en het is ook een buffer voor
wie een slechte oogst heeft. We geven ook rondleidingen op
aanvraag en af en toe een open dag, heel informeel, de
laatste keer met een harpist”.
Tycho: “De volgende stap is de inwoners van de Laak er meer
bij betrekken. Er is contact met de Turkse gemeenschap voor
het maken van dolma (sarma) - met groente of rijst gevulde
druivenbladeren. Ik heb ook plannen voor workshops in de
wijk. Ik wil de creativiteit uitdagen”.
Loes van den Bergh

De oogst
Het is half oktober als de laatste oogst wordt binnengehaald.
Het gaat dan om de witte Johanniter, een Riesling-achtige
wijn. De Rondo en Souvignier (Sauvignon-Blancachtige wijnen)
zijn eerder geoogst. Het zijn rassen voor het koudere
Nederlandse klimaat. De oogst is voldoende maar niet
overdadig; het weer was te wisselend. “We hebben hier
natuurlijk een lastig klimaat voor druiven,” zegt Frank,
coöperatielid en begeleider, “en ook de grond was de eerste
jaren niet meteen goed, maar nu is dat veel beter. Vorig jaar
ging de bestuiving moeizaam door teveel regen. Maar de wijn
van vorig jaar was goed en door het jaar heen werd de wijn
nog lekkerder op de fles.” De emmers van de plukkers raken
vol, maar er liggen ook druiven op de grond. “Die moeten
eruit,” zegt een van de deelnemers. “ze zijn te verzurend”.
Frank legt uit: “In Frankrijk moeten ze oppassen dat de wijn
niet te zoet wordt, maar hier moeten we altijd een evenwicht

Voor meer informatie zie: Haagsestadswijngaard.nl
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Overwinterende vleermuizen
In de winter is het koud en zijn er nauwelijks insecten,
waardoor er te weinig te eten is. Daarom gaan alle vleermuizen in Nederland in winterslaap. In rust en terend op hun
vetreserves doorstaan ze de koude en voedselarme winter.
Ze slapen overigens niet aan een stuk door. Als het lekker
zacht weer is, vliegen en drinken ze wat en er wordt ook wel
gepaard. Ook bij extreme kou worden ze wakker om vervolgens een geschiktere hangplek te zoeken.

In Den Haag hebben we veel bunkers, zowel in de duinen als
in de binnenduinrandbossen. Hier overwinteren o.a. meer
dan 600 watervleermuizen, meer dan 200 meervleermuizen
en ruim 30 gewone grootoorvleermuizen. Dit zijn drie van de
zeven soorten, waarvan de landelijke trends berekend
worden. De bunkers zijn afgesloten met stevige stalen deuren,
die soms lastig te openen zijn door inwerking van zand, zout
en wind. De vleermuizen weten de kleine en vaak verborgen
invliegopeningen jaar op jaar nauwkeurig te vinden. In de
bunkers hangen ze vrij of in groepjes aan de wand, aan het
plafond of in een koker of ze zitten ver weggekropen in
spleten of achter scharnieren. In de afgesloten bunkers
hangen de vleermuizen veilig.

Torpor
Vleermuizen zijn warmbloedig. Door hun kleine lichaam en de
grote vlieghuid hebben ze een relatief groot warmteverliesoppervlak (huid). Het kost daarom een hoop energie om het
lichaam op temperatuur te houden. Om energie (lees
‘vetreserves’) voor het warm houden van het lichaam te
sparen gaat een vleermuis in torpor. Tijdens de torpor daalt
de lichaamstemperatuur sterk, zodat ook het metabolisme
daalt. De lichaamsprocessen (bloed rondpompen, ademen,
e.d.) staan nu als het ware in de ‘stand-by’ stand. Voor de
torpor is een constante lage temperatuur nodig. Het mag niet
te koud zijn, anders bevriest de vleermuis en niet te warm,
anders daalt het metabolisme onvoldoende en teert hij teveel
in op zijn vetreserves.

Carolien bij bunker Meijendel.

Voorkom dat je warmte uitstraalt
Vleermuizen in winterslaap zijn gevoelig voor
temperatuurschommelingen. Je wilt ze als vleermuisteller
eigenlijk niet verstoren. Daarom tellen we elk object slechts
éénmaal per jaar, met een beperkt aantal tellers. We oefenen
op de soortherkenning en in de bunkers dragen we geen
ritselende kleding, schijnen we niet te lang op een vleermuis,
flitsen niet met de camera en ademen niet uit bovenop een
vleermuis. Het wakker worden kost veel energie. Door
‘onnodig’ wakker te worden, verspilt de vleermuis energie en
kan hij sterven. Het is daarom belangrijk om het
microklimaat in de winterverblijven zo min mogelijk te
verstoren: voorkom dat je warmte uitstraalt!
Carolien van der Graaf

Vale
vleermuis

Bronnen:
 http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/wintertellingen
 'Vleermuizen' (2011), Christian Dietz, Otto von
Helversen & Dietmar Nill, Tirion, Utrecht.
 www.vleermuis.net
 http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/
 Zuid-Holland: www.zwgzh.nl – info@zwgzh.nl

Wintertellingen
In Nederland zijn alle vleermuizen beschermd. Het is
verboden om vleermuizen te doden of om hun verblijfplaatsen te vernietigen of te verstoren. Om te kijken hoe het
met de vleermuizen gaat, tellen we ze in de winter.
Vrijwilligers tellen de vleermuizen in alle toegankelijke
objecten, zoals mergelgroeven, bunkers, forten en (ijs)kelders.
Vleermuizen die in holle bomen of in spouwmuren overwinteren, worden niet structureel geteld.

‘NEM Meetnet Wintertellingen vleermuizen’
Tellen van vleermuizen gebeurt in het monitoringprogramma ‘NEM Meetnet Wintertellingen vleermuizen’. Door jaar na jaar op
precies dezelfde manier de vleermuizen te tellen, kunnen we trends berekenen: gaat het beter of slechter met de vleermuizen?
De vrijwillige vleermuistellers worden gecoördineerd door de provinciale vleermuis- of zoogdierwerkgroepen.
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Gespot! foto’s van lezers
Honingbijen nog steeds actief in november
De zon brak door en vanuit het niets verschijnen er een heleboel honingbijen en zweefvliegen ofwel blinde bijen. In eerste instantie
was ik verbaasd: het was immers al november? Maar de struik zat vol bloemen en geurde heerlijk, dus waarom zouden ze er niet op
afkomen?
o
Gespot in Vlaardingen, 23 november 2017 rond 15.15 uur, temperatuur 12 C.
Roy van Hutten

Boven de honingbij.
Rechts de zweefvlieg (blinde bij), te herkennen
aan de korte antennen en één paar vleugels.
Een prachtig voorbeeld van mimicri: de
onschuldige vlieg lijkt op een stekend insect.

Afsluiting project Natuurbeelden

Velen maken deze vergissing, een
prachtig voorbeeld van mimicri,
de
Ruim negenduizend
filmclips beschikbaar
onschuldige vlieg lijkt op een ste‘Eenkend
bron van
inspiratie en stimulans voor natuurfilmers.’ Met deze woorden werd het project Natuurbeelden 5 oktober afgesloten.
insect.
De beelden werden symbolisch overgedragen aan het archief van Beeld en Geluid in Hilversum.
"Bewegende beelden zeggen meer dan rapportages", aldus voorzitter Teo Wams van de Stichting Natuurbeelden. Zeven jaar lang
verzamelden elf natuurorganisaties, waaronder het IVN, met financiële steun van de Postcode Loterij ruwe ongemonteerde beelden
van de natuur. Eindresultaat: een unieke collectie van maar liefst 650 uur aan bewegend beeld van dieren, planten en landschappen
in Nederland en de Nederlandse Antillen. Gratis te gebruiken door de aangesloten natuurorganisaties.
Het IVN werkte mee vanuit het thema ‘mens en natuur’ samen met filmer Antoinette Verbree. In Den Haag werden opnames gemaakt van de vogelopvang, de egelopvang, de Japanse tuin, het schoolprogramma ‘het verloren land’ en Nordic Walkers in het
hyacintenbos.
Genieten en gebruiken via: www.natuurbeelden.nl
Loes van den Bergh
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Herfst: vallende bladeren en de vogeltrek
De vogeltrek zorgt er elk jaar weer voor dat er mooie bijzondere
vogels in Nederland neerstrijken.
Een van die vogels is de Pestvogel. Deze komt helaas niet elk jaar
naar Nederland. Maar als hij komt, is het een heuse invasie.
Pestvogels komen normaal gesproken voor in Noord-Rusland en
Scandinavië. Ze eten bessen en wanneer die niet meer te vinden
zijn in hun leefgebied, trekken ze naar het zuiden en zo komen ze
in Nederland. Hier kunnen ze dan in groten getale gezien worden,
zelfs in de stad.
Wanneer er weer meldingen worden gedaan van deze prachtige
vogel, gaan vogelaars ernaar op zoek. Je hoeft dan alleen maar te
kijken naar besdragende struiken en met name de Gelderse roos.
Die heeft zijn voorkeur. De Pestvogel is redelijk goed te
benaderen omdat hij geen mensen gewend is - daardoor is hij
verre van schuw.
Deze prachtige verschijning heeft een rossig beigebruin verenkleed, met opvallende kuif. De brede staartpunt en de toppen van de handpennen zijn helder geel van kleur. Hij heeft een zwart
oogmasker en zwarte bef. In het verre verleden werd hij gezien als de brenger van onheil. Daar dankt hij zijn naam ook aan:
Pestvogel. Tegenwoordig weten wij wel beter.
Marcel van Rooijen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meekijken in het vogelbrein
Wie letterlijk wil kijken naar hoe de wipsnavelkraai, bijnaam 007, een puzzel oplost,
verwijs ik graag naar het filmpje dat BBC 2 op youtube zette. (zie onderaan).
Veel meer over de hersenen van vogels valt te lezen in “De genialiteit van vogels”.
Jennifer Ackerman voert je mee over de hele wereld om te laten zien hoe vogels
hun hersens gebruiken en zichzelf ontwikkelen. Het gebruik van werktuigen
bijvoorbeeld is niet algemeen, dus wat maakt die wipsnavelkraai anders dan andere
vogels? Dan blijkt dat die ook bepaalde fysieke aanpassingen heeft, zoals één oog
dat meer dominant is dan het andere en een rechte conische snavel. Dat
ondersteunt het werktuiggebruik, ook al weten we niet wat er eerder was: het
werktuig of de aanpassingen.
Wat te denken van navigeren in de driedimensionale ruimte waarvoor je bijna
meetkundige kennis nodig hebt? Ackerman wijdt er een apart hoofdstuk aan. De
zon, sterren, magnetische velden, landschapselementen, wind en weer: allen
werken mee in dit navigeren. Wel moet een vogel de baan van de zon leren kennen:
dit gebeurt door observaties gedurende een dag en zo weten ze hoe snel de zon
beweegt, nl vijftien graden per uur.
Het sociale leven van vogels is een grote bron van onderzoek vanuit de gedachte dat dit sociale bestaan het leervermogen van vogels
zeer beïnvloedt. Ackerman geeft veel verschillende soorten onderzoek weer zoals dat van onderzoekers van de universiteit van
Oxford. Die hebben een soort Facebook voor mezen samengesteld. In een grote populatie blijken vriendenverbanden te bestaan:
sommigen zijn steeds met dezelfden op stap en zoeken steeds samen naar voedsel. Met conclusies over sociale vermogens als
empathie en verdriet moeten we voorzichtig zijn. Al prent de grauwe gans wel bepaalde beelden in zoals Konrad Lorenz aantoonde.
De jonge ganzen die hij met de hand grootbracht volgden zijn rubberlaarzen en probeerden er later mee te paren..
Het boek bevat zoveel verschillende informatie dat het van de lezer wel het nodige vraagt. Maar: Met hoofdstukken die elk
verschillende aspecten van het vogelbrein belichten, is het lezen van een enkel hoofdstuk zeker ook een optie!
De genialiteit van vogels, Jennifer Ackerman, 2016 Prometheus Amsterdam ISBN 978 90 446 3255 2
Youtube filmpje slimme kraai: https://www.youtube.com/watch?v=AVaITA7eBZE
Marjo Hess
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IVN Den Haag Excursieprogramma 1de kwartaal 2018
JANUARI
datum

tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo 7-jan

14.00

Scheveningen-haven zeereep: Zand- en rotskust. Parkeerterrein aan het einde van de Houtrustweg bij
het zuidelijk havenhoofd Den Haag.

Wo 17-jan

14.00

Buitengebied Leidschendam: Winterse doorstapwandeling. Eindpunt lijn 6 De Haar/Dillenburgsingel
Leidschendam. Warme waterdichte kleding en schoeisel aan en verrekijker mee!

Zo 28-jan

14.00

Vlietland: Wintervogels. Parkeerplaats Kniplaan, hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam.

Do 1-feb

14.00

Sorghvliet: Sneeuwklokjes. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24 Den Haag.

Zo 4-feb

11.00

Meijendel: Winter in het duin. Bezoekerscentrum De Tapuit, tegenover de paardenstal. Wandeling over
onverharde paden (waterwingebied van Dunea).

Za 10-feb

10.00

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

Zo 11-feb

10.30

De Horsten: Doorstapwandeling. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Entree € 1.

Wo 14-feb

14.00

Park Rozenrust, Leidschendam: Vroege bloeiers en Valentijn. Veursestraatweg 102 A Leidschendam.

Zo 25-feb

10.30

Clingendael: Op zoek naar stinzenplanten.Hoofdingang Landgoed Clingendael, Wassenaarseweg, Den
Haag.

Zo 25-feb

14.00

Ter Heijde zandmotor: Kust- en duinvorming. Bij ingang Vakantiepark Kijkduin; einde Machiel
Vrijenhoeklaan Den Haag.

Za 3-mrt

13.00

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

Zo 11-mrt

10.00

Ockenburgh. Voorjaar! Brug aan het begin van de oprijlaan landgoed Ockenburgh vanaf de
Monsterseweg, Den Haag.

Zo 18-mrt

10.30

De Horsten: Eerste tekenen van lente? Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Entree € 1.

Zo 18-mrt

11.00

Westduinpark: Gaan de dagen weer lengen? De Savornin Lohmanlaan, hoek Laan van Poot Den Haag.
Over onverharde duinpaden!

Wo 21-mrt

14.00

Duivenvoorde: Lente. Parkeerplaats Laan van Duivenvoorde Voorschoten. Entree € 1, alleen pinnen.

Za 24-mrt

10.00

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

Zo 25-mrt

10.30

Centrum Den Haag: Monumentale bomen en gebouwen. Plein 1813 Den Haag. De wandeling eindigt op
de Joodse begraafplaats. NB: Voor heren is een hoofddeksel verplicht.

Zo 25-mrt

14.00

Vlietland: Maart roert zijn staart. Parkeerplaats Kniplaan, hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam.

Zo 25-mrt

14.00

Berkheide: Oppeppen van de natuurwaarden. Parkeerplaats bij Fletcher Hotel Duinoord aan de
Wassenaarseslag 26 Wassenaar.

FEBRUARI

MAART

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.

Vragen over de gratis publiekswandelingen:

OPROEP

info@ivndenhaag.nl of Rob Meyer 06-2056 8114.

Algemene ledenvergadering IVN afd. Den Haag e.o.
op donderdag 22 maart 2018, aanvang 20.00 uur

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,
bij groepen tot 30 personen zijn er twee gidsen nodig.
Per 1 januari 2018 is het tarief voor particulieren € 30,= per gids
en voor organisaties en bedrijven € 60,= per gids.

De leden van het IVN afd. Den Haag e.o. worden van
harte uitgenodigd de ALV 2018 bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden in het MEC
Zuiderpark.
U krijgt nadere informatie en de agenda per mail of
per post.
HET BESTUUR
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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 januari t/m maart 2018
EXCURSIES
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.
Aanmelden:
Anna Kreffer 06-2641 7137 of mail: voorzitter@den-haag.knnv.nl
Graag vermelden of je meeloopt of alleen in het restaurant bent om 12.00 uur.
ZATERDAG 27 JANUARI DAGEXCURSIE
Afhankelijk van het weer zoeken we de bossen op: Haagse Bos / Clingendael of de duinen richting Kijkduin.
Verzamelen:
Midden in de hal van station Den Haag Centraal om 9.30 uur.
Horeca:
Aanwezig.
Organisatie:
Mies Eveleens, tel. 015-2571535 en Okje van Drimmelen, tel. 070-3238629.
ZATERDAG 10 FEBRUARI DAGEXCURSIE DE UITHOF EN MADESTEIN
We kijken naar van alles: landschap, bomen, vogels, paddenstoelen. Als het heel koud is lopen we vanzelf door!
Verzamelen:
Op het perron van Randstadrail lijn 4. Den Haag Centraal om 9:15 uur.
Horeca:
??
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 0636504293 of 3867630. elsvanmaanen@tele2@.nl
ZATERDAG 24 FEBRUARI DAGEXCURSIE LANDGOED HEIDESTEIN EN BORNIA
Dichtbij Zeist op de Utrechtse Heuvelrug liggen landgoed Heidestein en landgoed Bornia. De wandelroute voert door het
afwisselende bos met karakteristieke dennen met overblijfselen van de historische landgoederen en heidevelden. Afhankelijk van
het weer lopen we 5,5 of 10 km.
Verzamelen:
9.00 u. Zwartelaan naast NS station Voorburg
Horeca:
aan het begin
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert inekegilbert@ziggo.nl - 06-440 69 099
Aanmelden:
vóór 18.00 uur op 23 februari
ZATERDAG 10 MAART
DAGEXCURSIE DE VUURSCHE
Landschappelijk een mooie wandeling van 9 km door bos, over statige en kronkelige beukenlanen en langs De Stulp, een mooi heide
gebied. We lopen van Baarn naar Lage Vuursche, eventueel naar Hollandsche Rading. Dan wordt het 13 km.
Verzamelen:
09:05u. in midden van de hal van station Den Haag Centraal. Trein vertrekt 09:23u.
Horeca :
aan het begin en eventueel aan het eind van de wandeling.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-3201485 en Els Kempen 070-4274818

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!
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KNNV Kraanvogelweekend Diepholzer Moorniederung
2 t/m 4 november 2018
Op ca 120 km vanaf de Nederlandse grens ligt het natuurgebied
Diepholzer Moorniederung. Jaarlijks zijn hier tienduizenden kraanvogels om op te vetten alvorens door te trekken naar hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa. Tijdens hun verblijf vliegen de
vogels in de avond naar de natte hoogveenterreinen. In de vroege
ochtend vertrekken de vogels naar maïsakkers in de wijde omgeving. Vanuit vogelkijkhutten en vogelobservatietorens zijn we getuige van deze ochtend- en avondtrek. Uiteraard gaat de aandacht
ook uit naar andere vogels zoals Klapekster, Kleine Rietgans, roofvogels en zangertjes.
Vertrek vrijdag vanaf de Appelgaarde om 07.00 uur.
Na aankomst zullen we in de omgeving van het hotel de eerste
Kraanvogels zien.
Zaterdagochtend gaan we vóór zonsopgang (om 06.30 uur vertrek
vanaf het hotel) op weg om getuige te zijn van de ochtendtrek. Het
Kraanvogels op trek 1 november 2017
wordt een lange dag waarbij we pas om ca 19.00 uur ’s avonds
weer terug zijn in het hotel. Zondag bezoeken we nog diverse leuke vogelspots. In de vooravond zijn we weer terug op de parkeerplaats Appelgaarde in Voorburg. Tijdens het weekend verblijven we in het Dümmerhotel Strandlust in Lembruch.
De kosten voor het weekend bedragen op basis van 2x logies met ontbijt, 2x lunchpakket en 2x een 3 gangen-diner:
2-persoonskamer comfort, 2-persoonsbed met 2 losse 1-persoonsdekbedden € 142,-- ; 1-persooonskamer € 168,--. p.p.
Consumpties onderweg en drankjes in het hotel zijn voor eigen rekening. De reiskosten zullen ongeveer € 70,-- p.p. bedragen, contant af te rekenen tijdens het weekend.
INSCHRIJVEN uiterlijk t/m 3 januari 2018, aangezien wij het hotel zeer vroegtijdig moeten reserveren. Het maximale aantal deelnemers is 12. Denk zelf eventueel nog even aan een reis- en annuleringsverzekering.
Het inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag onder gelijktijdige overmaking van € 142,-- of
€ 168,-- op bankrekening NL76 INGB 0000 144637 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den Haag o.v.v. KNNV Kraanvogelweekend 2018 en
de naam van de deelnemer aan het weekend.
Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. De inschrijving staat alleen open voor leden van de KNNV afdeling Den Haag.
Deelnemers ontvangen ca. 2 weken vóór het weekend nadere informatie.
Organisatie en informatie: André Kommer (mob. 06 411 53 365) Muriel Kommer (mob. 515 39 821 of privé 070 391 35 91)

Vogelweekend 2017 20 t/m22 oktober
Op vrijdag 20 oktober vertrekken wij naar Hurdegaryp in
Friesland.
Onze eerste stop is het Kotterbos bij de Oostvaardersplassen.

objecten staan die onderzocht zijn voordat het waterproject
daadwerkelijk gebouwd is.
De volgende dag gaan wij richting Lauwersmeer. Er worden
veel soorten vogels gezien maar de regen en wind zitten ons
aardig dwars.
De laatste dag breekt aan en gaat via de Afsluitdijk richting
Den Haag. Onderweg worden weer aardig wat vogels gezien .
Zelfs nog een visdief. Wij hebben heerlijk genoten ondanks de
regen en wind. Op naar het volgende weekend.
Jaap Zoet

Hier is een nieuwe uitkijkbult aangelegd met een mooi
uitzicht over het gebied. De herten zitten nog in de bronst en
dat is duidelijk te zien en te horen.
Na een bezoek aan enkele andere punten gaan wij naar
Vollehoven waar een bezoek gebracht wordt aan het
waterloopbos. Dit is een natuur-/kunstbos waar diverse
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Wespje dat wantseneitjes parasiteert,
nieuwe soort voor Nederland
Als je de natuur bestudeert kan het je zomaar overkomen: het
vinden van een nieuwe soort. In Sumatra blijkt nog een derde
soort orang-oetang te leven, is onlangs ontdekt. In de
regenwouden wordt af en toe een nieuwe amfibie gevonden.
Maar ook in ons land kan het je overkomen, zelfs in je eigen
tuin.

dagen van huis, dus het uitkomen zelf heb ik niet meegemaakt.

Weer thuis wachtte een verrassing: in plaats van wat rustige
wantsen zat het bakje vol met kleine zwarte drukbewegende
wespjes, parasieten dus. Ik heb ze niet kunnen tellen door het
drukke bewegen, maar het waren er meer dan het aantal
wantseneitjes, per ei dus twee of meer wespjes.

Eind mei was ik de braam van mijn tuinburen aan het snoeien;
de takken hingen over het hek. Op de achterkant van een van
de blaadjes zag ik een groepje eitjes. Ik herkende ze als eitjes
van een schildwants. Het soort eitjes vond ik wel vaker, altijd
van de groene schildwants en op liguster. Ze hadden wel een
wat andere kleur.

Theo Peeters heeft ze voor me bekeken. Ze zijn van de familie
Scelionidae en het genus Trissolcus. Dat genus staat nog niet
in de lijst van het NL-soortenregister, dus is het een nieuwe
soort voor Nederland. Welke soort het precies is, wacht nog
op bevestiging.
Op internet staat een filmpje van een wespenvrouwtje dat
eitjes keurt en er een eigen ei in legt met een korte legboor.
Ze is half zo groot als het ei en doet veel moeite een goed ei
uit te kiezen; ze jaagt een ander vrouwtje weg.
https://www.youtube.com/watch?v=rbdXiiM538I
Anna Kreffer

Zulke eitjes komen makkelijk uit en dat proces is leuk om te
volgen. Net uitgekomen schildwantsjes blijven rustig op of bij
de lege eikapsels zitten. Ze gaan niet onmiddellijk rondlopen
of op voedsel uit; dat gebeurt vaak pas na een eerste
vervelling. Dus alle tijd om ze na het uitkomen weer buiten uit
te zetten. Vlak voor het uitkomen krijgen de eitjes een soort
gezichtje, twee zwarte puntjes en een rood gebogen streepje.
Dat gebeurde ook zo met deze eitjes. Helaas moest ik twee
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Cursus Haagse Kust 2017
Ik heb dit najaar meegedaan aan de cursus Haagse Kust. Het
was ontzettend leuk en ik heb er veel van opgestoken. De
excursies bij het Havenhoofd waar we geteisterd werden door
een behoorlijke wind en die op de regenachtige zandmotor
waren bijzonder leerzaam. De cursus werd gegeven door Wim
en Johan. Zij waren heel enthousiast en vulden elkaar prima
aan. Ik weet nu iets van de getijdenstromen en hoe de
zandmotor werkt. Ook het ontstaan van de duinen, de
pionierplanten en het herkennen van de zeereep hebben we
met eigen ogen mogen zien.

Hoewel de weersvoorspellingen wisselvallig zijn begint de dag
veel belovend maar het trekt langzaam dicht. Als we Kijkduin
naderen begint het te spetteren en als we even later de auto
parkeren is het opgehouden met zachtjes regenen. Maar dat
mocht de pret niet drukken.

Chrit begint alvast met een introductie in afwachting van
Johan waarna we de wandeling aanvangen. Allereerst
bekijken we de duinenrijen: de waker, de slaper, de dromer
(het weer is intussen een nachtmerrie) en vertellen Johan en
Chrit van de ontstaansgeschiedenis. Vol goede moed en zin
gaan we daarna richting het strand, regelmatig halt houdend
omdat vragen beantwoord moeten worden of omdat Johan
sowieso weer wat kwijt moet over een helm, een reep of een
boerderij. Het is inmiddels bijna droog als we de zandmotor
betreden, een met schelpen bedekte zandvlakte met overal
toeven helm op zandhopen. Een fascinerend landschap
waarover de mannen veel weten te vertellen. De meeste
kiters houden het voor gezien; er staat nauwelijks wind. Voor
ons wel fijn, nu stuift het ook niet zo. Of heeft dat een andere
reden? Na twee en een half uur zijn we weer terug op het
vertrekpunt, nat maar met een hoofd vol kennis en
ervaringen.

Bij het havenhoofd hebben we een zandkrab, makreeltje en
diverse begroeiingen op de stenen gezien.

Al met al een bijzondere cursus.
Cobi Gijsen
e

Zaterdag, 4 november. Vandaag is het de dag voor onze 2
excursie van de cursus Haagse kust. Johan en Chrit nemen ons
deze keer mee naar de zandmotor waar het proces van
duinvorming prachtig te zien is.

Johan, Chrit en ook Wim, bedankt voor jullie enthousiasme
en het plezier waarmee jullie je kennis met ons leken (nu
spreek ik even voor mezelf) willen delen. We wonen al ons
hele leven aan de kust maar er is nu toch een wereld voor ons
open gegaan. Maar Johan, hoe zat het nu ook alweer met die
boerderij….
de
2 tekst en alle foto’s Maarten Rader
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Genieten
Wat kan ik genieten van klein grut. Dan bedoel ik niet zozeer
kleine kinderen. Maar klein grut en kleine details, die ik in de
natuur tegenkom. Bij de paddenstoelenwerkgroep ligt daar
mijn focus. Hoe kleiner hoe leuker.
Recent een mini vondst in de Hertenkamp: namelijk het
'bleek nestzwammetje' (Cyathus striatus). Niet zo heel klein
maar wel bijzonder. Tijdens de Natuurfeestdag in Meijendel
had ik het 'geel nestzwammetje' (Crucibulum crucibuliforme)
gevonden, ietsje kleiner formaat, nog geen cm groot. (zie foto)

Helvella crispa – witte kluifzwam
Met al dat gebuk is het natuurlijk vragen om een oud
gebocheld vrouwtje van 90 jaar te worden. Om het in
evenwicht te houden, ben ik ook lid van de bomenwerkgroep.
Wel het tegenovergestelde van klein grut. Maar een
uitstekende remedie tegen krom worden, want daar moet je
zowat achterover buigen om de takken en bladeren te kunnen
bekijken.
Voor beide werkgroepen heb ik een loep nodig.
Uiteraard bij paddenstoelen om kleine zwammetjes op hout
te ontdekken.
Bij de bomenwerkgroep komt de loep ook goed van pas.
Meestal tijdens de determinatie als het gaat om een soort te
bepalen met een vraag zoals: zitten er sterharen op het blad.
STERHAREN, ik had er nog nooit van gehoord, laat staan
gezien. Zo zou er op het blad van 'n Deutzia volgens de
determinatie, sterharen zitten, dan zou dat 'n D. scabra zijn.
Mijn eerste vondst van sterharen was een feit.

Na een bezoek aan mijn tandarts duik ik meestal, als prettig
toetje, Clingendaal in (ligt op enkele minuten afstand). Een
mooi gebied voor paddenstoelen, bomen en af en toe een
eekhoorn.
Zo liep ik na een bezoekje rond te snuffelen en dacht dat ik
heel misschien wel een kluifjeszwam zou tegenkomen. De
gedachte was nog niet koud of binnen de 2 meter zag ik er
een staan. Die dag heb ik er tientallen gezien. Uiteraard ook
mini's, zoals het suikermycena (Mycena adscendens). (zie
foto)

Verder nemen we bladlittekens, knoppen, bladnerven enz.
ook vaak, letterlijk en figuurlijk, onder de loep.
Bomen zijn fascinerend. Hoeveel organismen zijn niet
afhankelijk van bomen, dood of levend. Paddenstoelen +
vogels + insecten + zoogdieren (denk aan vleermuizen en de
mens) enz. Ze geven voedsel, materiaal, zuiveren de lucht
voor ons en reikend naar de hemel leveren ze vaak een
prettig beeld op. Een straat zonder bomen ziet er raar uit.
Ook kunstenaars maken er graag gebruik van als onderwerp
in de schilderkunst, fotografie en beeldhouwwerk.
Kortom: in een werkgroep zitten is genieten. In twee
werkgroepen zitten, is dus dubbel genieten.

Foto’s en tekst: Marieke Bos
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Het harde leven van een stadsflorist
De meeste lezers van dit blad, zo niet alle, zijn geïnteresseerd
in de natuur. Meestal heeft men een voorkeur voor een
bepaald onderdeel van die natuur. De één houdt van planten,
de ander van vlinders etc. Vaak zijn mensen binnen zo’n groep
vaak ook weer verder “gespecialiseerd”. Men richt zich
bijvoorbeeld vooral op orchideeën, of op nachtvlinders. Zelf
ben ik als plantenliefhebber vooral gericht op stadsplanten. Ik
noem mij dan ook tegenwoordig stadsflorist. Dat is geen
makkelijke hobby. Het leven van een stadsflorist is hard. Het is
een leven met veel bergen en dalen.
Natuurlijk heeft stadsflorist zijn ook grote voordelen. Ik hoef
niet ver te reizen om planten te gaan zoeken en bekijken. Als
ik mijn portiek uitstap, kom ik al een aantal plantensoorten
tegen: diverse soorten Basterdwederik, Klein kruiskruid,
Vogelmuur, Akkerkers, Gewone melkdistel etc. Dit zijn geen
echte stadsplanten, je vindt ze ook volop buiten de stad.
In een straal van een paar honderd meter kom ik wat meer
“echte” stadsplanten tegen. Alle soorten Fijnstralen van het
geslacht Conyza: de Hoge, Canadese, Gevlamde én Ruige
fijnstraal. Daarnaast enkele Raketten, Bleekgele droogbloem,
Klein glaskruid, Gele helmbloem, Hertshoornweegbree etc.
Deze planten zou je ook buiten de stad kunnen aantreffen
maar ze voelen zich toch het meest thuis in een stedelijke
omgeving.
Als je geluk hebt, bevindt er zich binnen de stedelijke
omgeving een braakliggend bouwland. Dat is echt feest want
dan vind ik soorten waarvoor ik anders bijvoorbeeld naar
Scheveningen moet, zoals Zeeraket, Smal vlieszaad,
Doornappel maar ook Goudknopje en verschillende soorten
Tandzaad. Maar het mooiste is toch als ik ergens in een
hoekje van de stad een plant tegenkom die zeldzaam is.
Zo vond ik laatst op een hoop zand de Liggende ganzenvoet.
Dan is het leven van de stadsflorist zeer aangenaam.
Maar waarom is het leven van de stadsflorist dan hard zou u
zich kunnen afvragen? Dat komt omdat de stadsplant een
bedreigde plant is. Hij wordt bedreigd door de mannen met
de oranje hesjes die de stad kaal maken met hun bosmaaiers.
De ene dag staan de planten nog prachtig te bloeien, de
volgende dag zijn ze volledig verdwenen. Stadsnatuur is bijna
altijd tijdelijke natuur. Voor veel mensen zijn stadsplanten

onkruid dat bestreden moet worden. Men houdt van netjes,
en netjes is steen en geen groen. Groen moet “binnen de
perken” blijven.

Foto 1. Liggende ganzenvoet, een plant die, voor zover ik kan
nagaan, nooit is gemeld vanuit Den Haag.
Gelukkig is er tegenwoordig wat meer aandacht voor
stadsplanten. Er is een blog (www.stadsplanten.nl) waarop
zeer regelmatig verhalen verschijnen over stadsplanten. Ik
ben één van de auteurs van dat blog. Daarnaast is er de
Gewildgroei beweging (www.gewildgroei.nl) die zich inzet
voor biodiversiteit ín de stad.
Het leven van de stadsflorist zal voorlopig wel hard blijven.
Gelukkig zijn er lichtpuntjes en mooie ontdekkingen. Daar
moet ik het als stadsflorist mee doen.
Tenslotte: ik noem mijzelf stadsflorist maar zou eigenlijk meer
“stadsflorist in opleiding” moeten heten. Ik ben nog lang niet
op het niveau waarop ik als plantenkenner zou willen zijn.
Planten die ik in mijn woonplaats Rijswijk heb gezien, staan
op mijn webpagina www.phegi.com/rijswijk.
Voor Den Haag-Laak is dat www.phegi.com/laak.
Peter Hegi

Foto 2. Dezelfde plek, met een paar weken tussentijd. De gemeente heeft het weer netjes gemaakt. Gelukkig heeft men de
muurplanten laten zitten.
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De veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa)
Mijn inspiratie voor een stukje over iets in de natuur ontstaat
vaak, doordat er meerdere invalshoeken of confrontaties van
hetzelfde onderwerp samen komen. Dat was het geval bij de
veenmol.

het meteen een ‘oerbeest’.
Het is geen mol maar een insect en valt onder de sprinkhanen en krekels. Ze zouden op de rode lijst staan. De
volwassen veenmol kan wel tot 6 cm groot worden en lijkt
een ‘gepantserde graafmachine’, volgens Menno.

Ik was namelijk mijn boekenkast aan het opruimen en kwam
daarbij een boekje tegen dat ik ooit van een buurvrouw kreeg.
Haar man had het beroepshalve gekregen. De titel is: ‘ De
fabel van de fabelachtige veenmol’, uitgegeven destijds door
Veenman Wageningen. Het verhaal had echter niets met de
eigenschappen van de veenmol te maken. Het diertje had een
hoofdrol in het verhaal over de ontwikkeling van drukkerijen
en drukwerk, met name het letterzetten.

Met de voorpoten, die er als graafklauwen uitzien, duwt hij
de grond opzij. De veenmol heeft ook twee paar vleugels,
waarmee hij kan vliegen. Maar dat doet hij weinig.
Aardappels, bietjes, radijsje enz., worden als door een
appelboor aangevreten. Hij zou enkel plantmateriaal eten. Er
staat een leuk filmpje van een gravende veenmol op
uitzending gemist van Vroege vogels. Echter in Wikipedia
staat ook dat ze regenwormen en insecten eten. Ook zou daar
het staan op de rode lijst in twijfel getrokken worden.
Het mannetje tjilpt in de paartijd in een zelf gegraven holletje
om een vrouwtje te lokken. Dat geluid lijkt op dat van de
nachtzwaluw. De paring vindt in het holletje plaats. Het
vrouwtje maakt een kraamkamer en legt wel 300 eieren. Zij
bewaakt de eieren en de jongen. Ze worden ongeveer twee
jaar oud.
Om te voorkomen, dat de veenmol alle wortels in de
moestuin aanvreet zijn er verschillende oplossingen.
Sommige tuiniers graven een emmertje water in als een val.
Of ze bouwen een dijkje met water om de tuin. Op mijn
tuincomplex wordt aangeraden de jonge plantjes in een
plastic bloempotje zonder bodem in de tuin te zetten.
Fien Aleman.
Bronnen: Kampioen Natuurgids 1994, Wikipedia,
Vroege vogels uitzending van 17 sept. 2017.

Nu ken ik die veenmol wel, want ik heb jaarlijks een buurttuintje via de Gemeente op het complex aan de Kornoeljestraat in de Vruchtenbuurt in Den Haag. Daar hebben we er
veel overlast van, want ze vreten de wortels van onze plantjes
aan. En ik heb er al eens een gevangen en op de foto gezet.
Zo toevallig. Ik luister op zondagochtend altijd naar ‘Vroege
vogels’. In de uitzending van zondag 17 september jl. werd er
aandacht besteed aan de veenmol. Nu werd het toch eens
tijd om wat meer over dit diertje te weten te komen. De
interviewer Menno bezocht daarvoor de moestuin bij Gasterij
Stadszigt in Naarden en sprak er de beheerder Maria Fennis.
Ze spotten er een ‘veenmol baby’ van 3 cm. Menno noemde
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Verzendadres:
Van Halewijnplein 40, 2274 VC Voorburg

Port betaald

WINTERPLAATJES
Foto’s van Marijke Ammerlaan
1. Klapekster in de Ganzenhoek
2. Pestvogels in Voorburg
3. Rijp op bezemkruiskruid
4. Blad op bevroren bospad
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