IVN Ede op bezoek bij IVN Den Haag
Op zaterdag 21 oktober trekken een twaalftal “Edenaren” naar Den Haag waar in de
Pannenkoekenboerderij

Meyendel de gidsen Annamarie en Rob ons opwachten.

Na een kop koffie krijgen we een
introductie van het gebied. Hoe hier
grondwater wordt gewonnen terwijl
er water uit de Maas in het gebied na
behandeling wordt geïnfiltreerd.

Dan gaan we op weg.
Al snel zien we langs ons pad
prachtige paarse zwammen,
waarschijnlijk een
schijnridderzwam.

Meidoorns zien rood van de bessen.

De vrouwelijke duindoorns zitten
vol met overrijpe bessen. We zien
een koperwiek ervan eten.

De tocht gaat verder over smalle paadjes te
midden van struiken.

Langs een fietspad zien we een
reeks (groene) grondwaterputten.
In Meyendel wordt water van de
Maas na behandeling in de grond
gepompt.

Uitzicht vanaf het hoogste punt van Meyendel. In de verte een duinmeer. Op grote schaal heeft
kortgeleden een bulldozer de bovenlaag aarde weggehaald zodat het zand weer kan stuiven.

We worden welkom geheten in begrazingsgebied. De
runderen hebben we niet ontmoet, wel hun uitwerpselen.

Langs het ruiterpad zijn dode duindoorntakken in de
grond gestoken om de paarden op het pad te houden
Wanneer we onze boterham opeten bij het water zien we
heel veel heidelibellen vliegen. Dit gebied kreeg niet voor
niets de naam libellenvallei.
Langs het pad staan enkele planten met sterk stekelige
vrucht: doornappel. Nog in bloei treffen we de paarse
bloeiers Tijm, Slangenkruid en Duizendguldenkruid naast
de gele bloemen van Teunisbloem

We komen nog meer mooie paddenstoelen tegen. Op duindoorn zien we een mooie
duindoornvuurzwam en op de grond een wasplaat en een bovist te midden van konijnenkeutels.

Wanneer we doorlopen tot het
strand zien we in de verte de pier
van Scheveningen.

In Meyendel mogen Kardinaalsmuts, Berberis en Vlier blijven omdat zij om medische redenen
ingevoerd zijn. Abeel en Esdoorn zijn niet gewenst
.

Door een boomrijk gebiedje lopen we weer terug en bezoeken nog het informatie centrum waar het
grondwater geproefd kan worden. Het is nauwelijks te onderscheiden van het kraanwater.

Vervolgens gaan we met de auto naar park

Sorghvliet in Den Haag .

We worden welkom geheten door
gids Henk.
Hij maakt ons de naam Sorghvliet
duidelijk aan de hand van het gedicht
van Jacob Cats
Vervolgens wijst hij ons op de grote
lange abelen die hier op vruchtbare
grond en half zoute milieu goed
konden groeien. In Meyendel zijn de
abelen kronkelig en klein.
De bladeren zijn aan de onderzijde
prachtig wit.

In het park staan uitnodigend diverse banken. De Veldiep heeft een randje kurk op de stam die
beschermt tegen UV-straling. Het Lelietje van dalen draagt veel rode bessen. Ze oogt vriendelijk maar
is wel giftig. Op een boomstam komen via scheuren een massa honingzwammen te voorschijn.

Onder een markante Beuk als een landmark
op een askruis van 5 rechte lanen brengt de
gids een discussie op gang over de functies
van natuur.
Onder beukenbomen groeit weinig: het
beukenblad en ook de beukenootjes bevatten
de giftige stof cyaankali.

Nog meer paddenstoelen komen we tegen. Het prachtige gelobde Judasoor en Echte honingzwammen.

Een lindenlaan ontbreekt niet. Over de Haagse beek is een bruggetje aangelegd.

Rondom het gebied van ongeveer 500 bij 500 meter zijn 4 stuifdijken aangelegd waarop de dames konden
flaneren en waarbinnen het luwer was. Onder een dijk is een tunneltje gegraven. Tenslotte lopen we langs
een prachtig struweel met veel Kardinaalsmuts terug naar de poort die om 4 uur gesloten zal worden.

Het was een prachtige dag met veel dank aan IVN Den Haag.

Joke Veltkamp

