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Duurzaamheid is een landelijke organisatie
waarvan de leden zich daadwerkelijk inzetten
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Boswachter Fred Spreen
IVN-enquête ‘Activiteiten’
De nieuwste trend: ‘ploggen’
Mooi resultaat IVN-enquête ‘De Ratelaar’
IVN wandelingen april, mei en juni
KNNV excursies maart t/m juni
KNNV activiteiten en werkgroepen
Natuurgebied De Banken door IVN gidsen in opleiding
Boekbespreking Marjo Hess: De natuur van de kust
Excursie Scheveningen Haven
IVN-excursie Monumentale bomen en Historische gebouwen met
de Noordleliemolen
Voorjaarsweekend KNNV Landelijke Insectenwerkgroep
Foto’s en waarnemingen van leden

REDACTIELEDEN GEZOCHT!
Incidentele bijdragen zijn ook welkom.
www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag
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Van de bestuurstafels
Talenten

Karavanen
Karavanen staan model voor de binnenkort op te richten
themagroepen. Het idee is overgenomen van een Engelse
rockband. De leden van de band besloten om een eigen soort
progressieve rock te gaan spelen en de band te organiseren
als een karavaan. Zij noemden hun band naar dit organisatieprincipe: Caravan.

De doelen van de KNNV zijn natuurstudie, natuureducatie en
natuurbescherming.
In natuurstudie, zeg maar het inventariseren, is onze afdeling
sterk. In vergelijking met andere afdelingen hebben we veel
werkgroepen die allemaal actief zijn. Dat bleek in het
afgelopen jaar met onze nieuwe inventarisatie van De
Hertenkamp. In de aanloop naar het ‘5000 soortenjaar’ in
Nationaal Park Hollands Duin is vooraf gekeken naar het
aantal soorten die in dat gebied gezien zijn in de afgelopen
jaren. De Hertenkamp in 2017 sprong er duidelijk uit!
Niet zo vreemd want de werkgroepen hadden hun vondsten
geregeld via waarneming.nl gemeld.

Een karavaan werkt als volgt.
Vóór de overtocht door de woestijn verzamelen deelnemers,
afkomstig uit diverse richtingen, zich op een afgesproken
startpunt. Vanaf dat punt vertrekken zij dan gezamenlijk naar
een eindbestemming. Op tussenstops kunnen nieuwkomers
insteken, en degenen die een andere richting op willen of op
de bestemming zijn kunnen afhaken. De Caravan karavaan
trekt al meer dan 50 jaar en in heel verschillende
samenstellingen zijn er meer dan 40 albums gemaakt.
Wij, leden van het bestuur, horen dat veel leden naast hun
gids- en andere activiteiten graag iets gezamenlijks erbij
zouden willen doen. Themagroepen kunnen daarvoor een
oplossing bieden. Bij een themagroep vervult het thema de
rol van verre eindbestemming. Bijvoorbeeld het thema van de
themagroep Kust kan een aantal onderwerpen omvatten
zoals de ontwikkeling van kustflora en -fauna, de zeespiegelstijging en de gevolgen ervan, en de vormgeving van het
Nationaal Park Hollands Duin. Een themagroep organiseert
ook activiteiten en kan docenten leveren aan onze eigen
opleidingen en cursussen.

Onze werkgroep Paddenstoelen is 30 jaar geleden opgericht
en we gaan daar dit jaar graag wat extra aandacht aan geven.
Natuureducatie geven we door bij inventarisaties en excursies
onze kennis te delen met de deelnemers en als vereniging
door elk jaar tenminste één cursus te organiseren. Dit jaar is
dat de cursus Microscopie die net van start is gegaan en
waarvoor we de kennis en kunde van de NGVM, de vereniging
voor microscopie hebben ingeroepen.
Vorig jaar waren de deelnemers van de cursus Haagse Kust
heel enthousiast.

Een aantal thema’s, zoals ‘Kind en Natuur’, zijn landelijk. Dit
betekent enerzijds dat er afgestemd moet worden en
anderzijds dat er veel materiaal en ondersteuning beschikbaar komt. Het losse, open organisatieprincipe van de
karavaan past goed bij de tijdsbestedings- en interessepatronen van de huidige IVN-leden. De themagroepen staan
open voor leden van andere IVN afdelingen, bijvoorbeeld
Leiden.
Het bestuur heeft als organisatiemotto voor de afdeling: veel
handen maken licht werk. Themagroepen kunnen daar fors
aan bijdragen.
Chrit van Ewijk

Voor natuurbescherming hebben we een aparte commissie
waarin nu drie leden actief zijn. Omdat er in een grote stad
als Den Haag altijd veel speelt en de natuur constant onder
druk staat, hebben deze mensen daaraan hun handen vol.
We houden contact met andere groene verenigingen in de
stad, bijvoorbeeld via het Groenplatform.
Met de nieuwe besturen is er nu ook regelmatig overleg met
IVN en AVN. Met de nieuwe wet Natuurbescherming is de rol
van de provincies belangrijk geworden, ook met betrekking
tot de stad. Met andere afdelingen KNNV in de provincie Zuid
Holland verkennen we hoe daar op in te spelen. Natuur en
Milieufederatie Zuid Holland kan dan ook op onze steun
rekenen.
Naast het realiseren van onze doelen is er ook genoeg te
doen om de vereniging draaiende te houden. Mocht je je
talenten willen ontwikkelen? Bij ons is daar ruimte voor!
Anna Kreffer
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‘Het is leuk als je een landgoed mag beheren’
Boswachter Fred Spreen van de Stichting Zuid-Hollands landschap loopt
graag door Ockenburgh. “Een landgoed beheren is iets anders dan
bosbeheer, maar zeker niet minder leuk.” Behalve Ockenburgh en het
Hyacintenbos heeft hij nog zeven gebieden onder zijn beheer, waaronder
het Staelduinse Bos. Hij wijst op de mooie lindelaan langs de toegangsweg.
Het waait, een mager zonnetje zet de bomen in een lenteachtige gloed.
Ockenburgh is onderdeel van het Nationale Park Hollands Duin. Dit gebied
werd wat aan zichzelf overgelaten, het was een beetje vervallen. Ooit was
het maar eens per jaar open voor het gewone publiek. Nu is het permanent toegankelijk en is er evenwicht tussen natuurbeheer en bezoekers.
“De gemeente heeft een landschapsarchitect ingeschakeld, dat zie je bijvoorbeeld aan de indeling en de bankjes. Daar zitten mensen graag in de
zon. Villa Ockenburgh valt niet onder ons, maar we zijn blij dat het nu
opgeknapt wordt.” De historische buitenplaats Ockenburgh stamt uit
1653. Het ‘buiten’ werd gebouwd door medicus, dichter en natuurliefhebber Jacob Westerbaen.
Er zijn tamme kastanjes, eiken, rododendrons en klein groen. De beuk is
prominent aanwezig in de prachtige beukenlaan. De bomen zijn recht en
hoog, de kruinen reiken naar de zon, de takken passen zich aan de ruimte
aan. Eronder groeit bijna niets. Fred wijst op een monumentale solitaire
beuk, waarvan de takken wél naar alle kanten uitgroeien. “Die is zo’n
160 jaar oud. Beuken hebben een dunne schors. In de laan is er pas een
weggevallen, de volgende staat nu teveel in de zon. We houden die goed
in de gaten vanwege mogelijke zonnebrand.”

Belangrijk dat mensen begrijpen waar je mee bezig bent.
Hij wijst op een gekapte eik op de grond: “Zie de gaten door de spechten. Deze
boom was van binnen helemaal rot. Dan moet je kappen en dat vinden mensen
moeilijk; ze zijn vaak aan een boom gehecht. We zetten er nu vooraf een bordje
bij met uitleg.”
Er is veel hulp van vrijwilligers. “Zij korten de rododendrons tot kniehoogte,
dan lopen ze weer mooi uit. Helaas moeten regelmatig vernielingen hersteld
worden. Vandalen krijgen een boete, maar dat is gelukkig niet mijn taak. Ik
voed mensen liever wat op om de natuur te beschermen”.
De Zwitserse partij is een oud duin, dat werd gebruikt door sporters en crossers. “Hij raakte beschadigd en kaal. We geven het gebied nu rust met een
tijdelijk hek. In het voorjaar zie je het groen alweer opkomen”.
Fred leest veel, boeken en kranten, alles over de natuur.
“Het boek van Koos van Zomeren over vogels is prachtig.
Ik hou ervan om aan de keukentafel te zitten met boeken om me heen. Liever bladeren dan opzoeken op de
computer.” Hij heeft mappen vol artikelen, keurig naar
jaar gerangschikt. “Maar het moet natuur zijn die dichtbij is. Het gaat niet om olifanten, maar om mijn dagelijkse omgeving.”
Hij is nu bijna 25 jaar boswachter. “Mensen hebben een
romantisch idee bij boswachter zijn, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar ik hou van dit weer, een beetje
ruig, meer dan van de zomertemperatuur.”
Zie ook: www.zhl.nl/steun-de-natuur
Loes van den Bergh
De historische buitenplaats Ockenburgh
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IVN-enquête wijst uit:
Behoefte aan gezamenlijke activiteiten
Geweldig dat zoveel leden hebben gereageerd op de ledenenquête. Ruim 35% gaf gehoor aan de oproep en dat is een mooi resultaat, want gemiddeld ligt de respons bij enquêtes tussen 10 en 20%. Met de reacties kunnen we richting geven aan de activiteiten
van onze afdeling in 2018. De resultaten zijn eind november 2017 toegelicht in een presentatie aan de leden, maar zijn ook te
downloaden via: https://www.ivn.nl/afdeling/den-haag/ledenenquete-2017
Werken in de natuur en inzetten van ervaringsdeskundigen
21 respondenten hebben aangegeven belangstelling te hebben om in de natuur aan het werk te gaan. Zoals het aanleggen van
moestuinen in de stad of het werken in de duinen. 33 leden zouden zich op ad-hoc basis in willen zetten om activiteiten te ondersteunen. Ook zijn er veel ervaringsdeskundigen waar we zo nodig een beroep op kunnen doen. Hiervan zullen we graag gebruik
maken.
Een aantal respondenten gaf aan ook overdag op werkdagen aan activiteiten te willen deelnemen. Dit is een verrassende uitkomst
waar we rekening mee gaan houden.
Themagroepen
Een van de conclusies is dat er behoefte is aan gezamenlijke activiteiten.
Het bestuur stelt voor dit vorm te geven rondom een vijftal thema’s en
daarmee als eerste van start te gaan:
1.Natuur in de buurt
2.Kust (strand en duinen) / Het Nationale Park Hollandse duinen
3.Natuur en gezondheid
4.Kind en natuur
5.Fotogroep
Een paar voorbeelden: gezamenlijk activiteiten voor elkaar en of publiek
organiseren en uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een cursus, workshop, wandeling of kinderactiviteit; bijscholing voor IVN-leden organiseren; een tuin of
park te onderhouden.

Foto: IVN-KNNV Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Startbijeenkomsten
Belangstellenden hebben we al uitgenodigd voor een startbijeenkomst op donderdagavond 15 (19.30 – 22.00) of zaterdagochtend
17 maart (10.30-13.00). De bijeenkomsten vinden plaats in de O.G. Heldringschool, IJsvogelplein 10 Den Haag. Dan is er gelegenheid
met elkaar kennis te maken, ideeën uit te wisselen en plannen te maken. De enquête gemist? Aanhaken bij één van de themagroepen kan op elk moment. Wilt u er de 15e of de 17e ook bij zijn, neem dan contact op met één van de bestuursleden.
We kunnen als IVN Den Haag gebruik maken van het MEC in het Zuiderpark of aan de Reigersbergerlaan. Deze locaties zijn in de
wintermaanden niet aantrekkelijk om ’s avonds bijeen te komen. Daarom kijken we uit naar alternatieven, zoals vergaderruimten bij
scholen of verzorgingscentra. Zijn er leden die hier ervaring mee hebben? We horen het graag.
Marjanne Dominicus

Voorbeeld van
tuinonderhoud uit 2015:
IVN-ers hielpen indertijd
mee met snoeien e.d.
in de Vlindertuin bij
de volkstuinen
in Reigersbergen
(Den Haag, Haagse Hout)
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Bescherm de natuur in je eigen omgeving
De nieuwste trend: Ploggen
Al van gehoord? Ploggen is ontstaan in Zweden en een
combinatie van de woorden plocka (oprapen) en joggen. Zou
toch zo een IKEA product kunnen zijn, maar het is zwerfafval
rapen tijdens het hardlopen. Extra beweging tijdens het
joggen: stilstaan, door de knieën, rekken en strekken,
oprapen, deponeren in een zak en verder maar weer. Als je
veel afval tegenkomt nog wat gewichttraining voor de armen
ook. Betere conditie en de natuur knapt ervan op, win – win.
De KNNV heeft komende drie jaar als thema “Bescherm de
natuur in je eigen omgeving”. Het is geen nieuw thema. Al in
1926 bedacht de ANWB de spreuk “Laat niet als dank voor
het aangenaam verpoozen de eigenaar van het bosch de
schillen en de doozen”. In 1938 nam de, toen nog NNV, het
initiatief tot oprichting van de Bond tegen Verontreiniging van
Natuur en Stad, later de Bond van Natuurbeschermingswachten. Mensen zijn altijd al makkelijk geweest en namen
hun afval niet altijd mee. Maar de bedreigingen waren toen
nog van een andere orde dan nu. De spullen van menselijke
makelij zijn tegenwoordig niet tot zeer moeilijk op natuurlijke
wijze afbreekbaar en laten blijvend vaak giftige sporen achter
in de bodem. Dat maakt dat het probleem van het zwerfafval
van een andere orde is geworden.

Gebruik buiten geen rietjes. Foto museum: Linde Brinkhorst
Op een leuke en originele manier kennis maken met
zwerfafval kan dichtbij huis. Aan de Zeezwaluwstraat 152, Den
Haag is het museum van TrashUre Hunt te vinden. TrashUre
Hunters zijn schatzoekers, alles wat niet in de natuur thuishoort zijn de schatten. Ze nemen kinderen en volwassenen
mee op avontuur en maken tegelijk het strand schoon. Ze
sorteren het afval, stellen een deel ten toon in het museum,
je kijkt er je ogen uit. Op een positieve manier redden ze (zee-)
dieren en geven voorlichting.
We hebben als teamuitje een middag geruimd op het strand,
heel leuk om samen met collega's zo bezig te zijn. Vorig jaar is
er zo 3.288 kilo afval verzameld en zijn er 31.712
sigarettenpeuken geraapt, 1 peuk vergiftigt 8 liter water
waardoor 253.696 liter zeewater is gered.
Bron: https://trashurehunt.org/

Een paar voorbeelden van benodigde afbreektijd: een
sigarettenpeuk heeft twee jaar nodig, kauwgum 20 jaar, blik
50 jaar, chipszakjes 75 jaar, aluminium “blikjes” 200 jaar,
petflessen 500 jaar, glas 1 tot 2 miljoen jaar, batterijtjes
eeuwig – het omhulsel breekt wel af, maar de chemicaliën
daarin, zinkchloride, lood, kwik en cadmium niet. Plastic in
alle vormen, zakjes, bekers, schaaltjes versnipperen alleen
maar. De plastic deeltjes worden steeds kleiner en komen in
de voedselketen terecht of zweven door de lucht en kunnen
ingeademd worden. Klokhuizen, bananenschillen, papier en
karton verteren wel makkelijker, tenminste als er lucht en
vocht bij kan komen, niet in de bodem, maar geven bemesting, iets waar de natuur van nu geen nood aan heeft.

Anna Kreffer

Een manier om de natuur in eigen omgeving te beschermen is
zwerfafval rapen. Je hoeft niet te ploggen; je kan ook
plandelen. Gebruik de zijvakken van je rugzak of neem een
extra tasje (liefst composteerbaar) mee als je gaat
inventariseren of op excursie. We komen in prachtige
gebieden waar nooit een straatveger zal komen. Als alle
Nederlanders elke dag een stuk zwerfafval oprapen, is ons
land binnen de kortste keren schoon. Je kan ook helpen het
afvalprobleem te voorkomen.
Vermijd plastic, koop mogelijk onverpakte waar, kies voor glas
als verpakking en steun de beweging voor het invoeren van
statiegeld.
Op Instagram tonen ploggers onder hashtag #plogging hun
vangst, mede daardoor is het een trend aan het worden.

Het afval verzamelen kun je op een hoger plan tillen. Henk
Tetteroo uit Delft houdt sinds 2003 een afvaldagboek bij. Hij
noteert wat hij vindt: het aantal geraapte items is enorm.
Begin 2015 48.000 blikjes, 16.000 plastic flesjes en 250
statiegeldflessen. Van de gevonden flessen is dus maar 1,5%
een statiegeldfles en als je alle drankverpakkingen telt is het
aandeel met statiegeld maar 0,51 %. Deze cijfers uit Delft
komen overeen met landelijke schattingen.

Hierbij de foto #pannekoekenwandeling de vangst van Els en
Anna uit het Haagse Bos op 28 december 2017.
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Mooi resultaat enquête De Ratelaar
Vijf jaar geleden besloten IVN en KNNV het gezamenlijke kwartaalblad aantrekkelijker te maken: A4-formaat, kleurendruk waardoor foto’s beter tot hun recht komen, en met veel aandacht voor
de inhoud. De huidige redactie probeert een evenwicht te vinden
tussen informatie over IVN-activiteiten, beschrijvingen van de
natuur, beleidskwesties en duurzaamheid. Bij dat laatste hoort
ook af en toe een kritische noot.
Is het blad interessant? 91 IVN-leden reageerden.
64 respondenten lezen het blad helemaal, en dat is een heel goede
score; bepaalde rubrieken worden door 18 mensen gelezen, en
door 9 niet of nauwelijks.
Er is vooral belangstelling voor de volgende rubrieken: Natuurbeschrijvingen (79); Excursies en programma’s (73) en verenigingsnieuws (46); natuureducatie en activiteiten van IVN-ers en KNNVers (63) ; Milieu, duurzaamheid en natuurbeleid (57); Fotomateriaal, puzzels e.d. (31); Boekenrubriek (28).
Stimulerende ideeën en wensen, doe mee!
Genoemd werd o.a.: verhalen vanuit het perspectief van doelgroepen (ouderen, kinderen); uitwisseling met gelijksoortige organisaties, ook buiten Den Haag; klimaatverandering en ecologie;
stadstuinen en groene daken; vooruit kijken liever dan verslagen
achteraf; mooie foto’s; tips en trucs voor verbetering excursies, en
een natuurapp.
De reacties zijn stimulerend voor de redactie. Maar het blad kan
niet alleen door ons worden gemaakt, we hebben de bijdragen van
leden hard nodig. Dus laat je stimuleren en schrijf een mooi artikel,
lever een bijzondere foto of kom met een interessant onderwerp.
De nieuwe themagroepen kunnen een bron van inspiratie zijn.

Het eerste nummer van De Ratelaar in kleur in het nieuwe A-4
formaat.

Dringend nieuwe redactieleden gezocht
We hebben op dit moment een redactie van 2 personen voor IVN en een gezamenlijke eindredacteur. Er is dringend behoefte aan
versterking met 2 à 3 leden, zowel bij IVN als KNNV. We schrijven zelf artikelen of interviewen personen, maar het streven is vooral
om ook anderen aan het woord te laten. Redactie- of schrijfervaring is welkom, maar kan ook al doende ontwikkeld worden.
Naomi Mulder en Loes van den Bergh

IVN-wandelingen op aanvraag:

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

Voor de meeste gebieden in en rond Den Haag kunt u
wandelingen met een natuurgids aanvragen voor een
eigen groep op een zelf gekozen tijdstip. 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,
wandelingen in de privésfeer € 30,- per gids, en voor
verenigingen, 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, ingang Vreeswijkstraat, Den Haag.
U krijgt nadere informatie en de agenda per mail of
per post.

Info: Gerda Idsinga
mail: bestuurslidgi@ivndenhaag.nl of bel 070-393 3616.

HET BESTUUR
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IVN Den Haag Excursieprogramma 2de kwartaal 2018
APRIL
datum

tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo 1 apr

14.00

Heimanshof. Stinzenplanten en andere lenteboden. Stadsboerderij Herweijerhoeve, ingang Zuiderpark
aan de Vreeswijkstraat Den Haag.

Za 7-apr

10.00

Laarzenpad Noortheylaan Leidschendam. Vogels kijken. Warme waterdichte kleding en schoeisel,
verrekijker mee. Hoek Veursestraatweg/Noortheylaan Leidschendam.

Zo 8-apr

10.30

Landgoed Te Werve. Voorjaar. Van Vredenburchweg 105, 2283 TC Rijswijk (bij de oude brug).

Zo15-apr

10.00

Zo 22-apr

14.00

De Horsten. Vogels kijken. Neem een verrekijker mee! Zuidelijke ingang Horst- en Voordelaan
Voorschoten. Entree € 1.
Vlietland. Vogelzang. Parkeerplaats Kniplaan hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam.

Zo 22-apr

14.00

Scheveningen-haven zeereep. Zand- en rotskust. Strandopgang einde Houtrustweg (bij zuidelijk
havenhoofd).

Wo 25-apr

14.00

Zo 29-apr

11.00

Sorghvliet. Blauwe bloemetjes? Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24 Den Haag. OV tramlijn 1
halte A. Goekooplaan. Moeilijk parkeren.
Westduinpark. Is het al voorjaar in het Westduinpark? Eind De Savornin Lohmanlaan/hoek Laan van Poot
Den Haag.

Zo 29-apr

10.30

Zo 29-apr

10.00

Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Bomen en bijzondere graven. Op deze oude en grootste begraafplaats
van Den Haag staan veel monumentale bomen, die nu volop in blad staan. U ziet bijzondere plekken en
hoort verhalen over bekende Nederlanders, die op Oud Eik en Duinen zijn begraven. Ingang
begraafplaats Laan van Eik en Duinen Den Haag.
Ockenburgh. Brug aan begin van de oprijlaan landgoed Ockenburgh vanaf de Monsterseweg Den Haag.

MEI
Za 12-mei

13.00

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

Za 12-mei

11.00

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

Zo 13-mei

10.00

De Horsten. Moederdagwandeling met Lelietjes-van-dalen. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Entree € 1.

Wo 16-mei

14.00

Duivenvoorde. Bloeiende bomen en vogelzang. Kinderen van harte welkom. Parkeerplaats, Laan van
Duivenvoorde Voorschoten, t.o. woning beheerder. Entree € 1.

Za 19-mei

10.30

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

Zo 20-mei

14.00

Ter Heijde, Zandmotor. Kust- en duinvorming. Strandpaviljoen Flamingo bij strandslag 1. Te bereiken
vanaf ingang recreatiepark Kijkduin, einde Machiel Vrijenhoeklaan Den Haag.

Zo 20-mei

14.00

Heimanshof. De Nederlandse landschappen om de hoek. Stadsboerderij Herweijerhoeve, ingang
Zuiderpark aan de Vreeswijkstraat Den Haag.

Za 26-mei

10.00

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

Za 26-mei

10.30

Volkstuincomplex Zonnegaarde. Langs de projecten van natuurlijk tuinieren. Erasmusweg 872, 2542 RK
Den Haag.

Zo 27-mei

14.00

Vlietland. Jong gesnater. Parkeerplaats Kniplaan hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam.

Zo 3-juni

10.00

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

Vr 8-juni

19.30

Meijendel. Avondwandeling in het duin over onverharde paden. Bij het informatiepaneel t.o. buitenbak
paardenstal, Meijendel Wassenaar (waterwingebied Dunea).

Zo 10-juni

11.00

Westduinpark. Welke bloemen zien we nu in het Westduinpark? Eind De Savornin Lohmanlaan/hoek Laan
van Poot Den Haag.

Zo 10-juni

11.0016.00

Slootjesdag Den Haag. Schepnetjes in de aanslag! Leer alles over waterdiertjes tijdens de IVNSlootjesdag! Locatie: langs de Segbroeklaan (Doctor van Dijkpad) t.o. het Segbroekcollege Den Haag.
Moeilijk parkeren.

Wo 13-juni

14.00

Park Rozenrust, Leidschendam. Allemaal beestjes. Speciaal voor gezinnen met kleine
kinderen. Veursestraatweg 102 A, Leidschendam.

Zo 17-juni

10.00

De Horsten. Vaderdagwandeling. Vogels, bloemen, bomen, alles eigenlijk! Hoofdingang Papeweg
Wassenaar. Entree € 1.

Zo 24-juni

14.00

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

JUNI

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:
info@ivndenhaag.nl of Rob Meyer 06-2056 8114.
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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 maart t/m juni 2018
EXCURSIES
ZATERDAG 24 MAART
DAGEXCURSIE STOETWEGENPAD, OMGEVING BUNNIK, ZEIST EN DRIEBERGEN
Dit klompenpad gaat door oud agrarisch gebied, aangelegde parkbossen, historische landgoederen en langs het jaagpad van de
Kromme Rijn. We hopen dat de stinzenplanten al bloeien. 11 km.
Verzamelen:
9.15 uur Centraal station Den Haag, in het midden van de hal.
Horeca:
In Bunnik en Driebergen.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-257 1535 en Els van Maanen, 070-386 7630 of 06-3650 4293.
DONDERDAG 29 MAART OCHTENDEXCURSIE WESTDUINEN
Het voorjaar nadert! De heggenmus zingt alweer, er komen planten op, de bomen staan volop in knop en sommige al in bloei.
Ca. 3 uren.
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt lijn 12, Markenseplein Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Mogelijk is er een strandtent open voor de koffie.
Organisatie:
M.O.
ALLE DONDERDAGEN IN APRIL 5, 12, 19 EN 26 VROEGE VOGELEXCURSIES
Deze excursies door de Haagse Vogelbescherming zijn ideaal om vogels en hun geluiden te leren kennen.
En op tijd terug om weer te werken.
Verzamelen:
6.30 uur. Hoek Laan van Poot/Fuutlaan. Tot 08.00u
Organisatie
Ton Haase.
ZATERDAG 7 APRIL
DAGEXCURSIE Grienden van Zuid Holland
De Rhoonse en Carnisse Grienden zijn Zuid-Hollandse natuurgebieden die bestaan uit zeldzame zoetwatergetijdegrienden, deels
verwilderd en deels in cultuur gebracht. Ze liggen langs de rivier de Oude Maas. We hopen dat we de spindotter kunnen zien bloeien.
Naast gewone dotterbloemen groeien er namelijk ook spindotters. Dit is een vorm die aan sterk wisselende waterstanden is aangepast.
Verzamelen:
9.00 uur P bij RR4 halte Uithof
Organisatie:
Ineke Gilbert en Ineke Zwarekant. Ineke G. tel. 070-211 8254 of inekegilbert@ziggo.nl
Aanmelden:
bij Ineke G. vóór 18.00 uur op 6 april i.v.m. plaats in auto.
ZATERDAG 21 APRIL
DAGEXCURSIE PARKEN VAN RIJSWIJK
Een landgoedwandeling door de groene buffer tussen Rijswijk en Den Haag. Zien wij nog stinzenplanten?
Verzamelen:
9.40 uur Centraal Station Den Haag, midden in de hal.
Horeca:
Onderweg voldoende.
Organisatie:
Mies Eveleens, tel. 015-257 1535 en Okje van Drimmelen, tel. 070-323 8629.
ZATERDAG 5 MEI
KIJFHOEK EN BIERLAP
In dit niet vrij toegankelijke natuurgebied kent Kees Pinster de weg als geen ander. Duinbos, stuifzand en duinmeren garanderen
een mooie excursie. Kees zal ons van alles laten zien, paddenstoelen, korstmossen en natuurlijk de bloeiende meidoorn en duinplanten.
Verzamelen:
11.00 uur bij infobord parkeerplaats Kievitsduin aan de Meijendelseweg in Wassenaar.
Ook bereikbaar met bus 43, halte Kievitsduin. Dan nog 15 minuten lopen.
Duur:
Minstens 4 uur, dus lunchpakket mee. Toegangskaartje € 2,00. Kees heeft op de vertreklocatie kaartjes
beschikbaar.
Horeca:
Boerderij Meijendel.
Organisatie:
Kees Pinster, 06-3377 3176 of pinster@ziggo.nl
WOENSDAG 9 MEI
OCHTENDEXCURSIE RONDJE BROEKSLOOT VOORBURG
De Haagse zijde van de Broeksloot heeft natuurvriendelijke oevers. Met een grote verscheidenheid aan plantensoorten en bomen is
het een interessante route.
Verzamelen:
10.00 uur op de hoek van de Maanweg/Westenburgstraat. 6 minuten lopen vanaf station Voorburg.
Organisatie:
Els van Maanen, 070 386 7630.
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ZATERDAG 19 MEI
DAGEXCURSIE DE RIETPUTTEN EN MAASLAND
Wij maken een rondwandeling door het natuurgebied "De Rietputten" bij Maassluis. Hier kunnen wij o.m. de Blauwborst en het
Baardmannetje aantreffen. Na de koffiestop in het nabijgelegen restaurant rijden wij naar Maasland voor een polderwandeling.
Verzamelen:
9.00 uur parkeerterrein De Uithof bij eindpunt RR 4.
Horeca:
Halverwege.
Organisatie:
Marijke Ammerlaan en Ineke Zwarekant. Marijke: 070-387 1187 of marijkeam2015@gmail.com
Aanmelden:
Bij Marijke vóór 18.00 uur op 18 mei i.v.m. plaats in auto
ZATERDAG 2 JUNI
DAGEXCURSIE KENNEMERDUINEN
Het is alweer drie jaar geleden dat we in deze duinen naar de kust wandelden. Vandaag wordt het een wandeling van 9,5 km langs
de binnenduinrand door duinstruweel en duinbos. En natuurlijk de bloeiende meidoorn en duinplanten.
Verzamelen:
9:00 uur in de hal van station Den Haag Centraal bij spoor 10. Trein 9:18 uur.
Horeca:
Begin van de wandeling .
Organisatie:
Els Kempen, 070-4274 818 en Jola Gerbrands, 070-3201 485
ZATERDAG 16 JUNI
DAGEXCURSIE VIA DE TIENDWEG VAN GOUDA GOVERWELLE NAAR HEKENDORP
We lopen midden tussen de weilanden over een smalle tiendweg naar Hekendorp. Via een andere tiendweg verder naar Oudewater. Met bus en trein terug. Ca. 9 km.
Verzamelen:
9.00 uur Centraal station Den Haag, in het midden van de hal.
Horeca:
In Hekendorp en Oudewater.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-386 7630 of 06-3650 4293.

Werkgroepen van de KNNV afdeling Den Haag
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280 386
kfokkens@fokkens.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

Nieuwe leden
KNNV afd. Den Haag

- 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
nachtvlinders@den-haag.knnv.nl

Dhr. R. Tolk
Dhr. J.W. van der Werff
Mw. S. Kers
Dhr. Ph. de Heer
Mw. F. De Heer-Goldhoorn
Dhr. A. Kapteijns
Wij heten u van harte welkom en
hopen dat u zich spoedig thuis voelt
in de vereniging.
We maken graag kennis met u op
onze excursies, in de werkgroepen, of
bij andere activiteiten.

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

KNNV bestuur

KNNV hesjes

Voor grotere zichtbaarheid biedt de KNNV hesjes
aan. Het kan handig zijn om als KNNV-er
herkenbaar te zijn bij het monitoren of bij
We willen graag onze vereniging levendig houden en zijn benieuwd naar
excursies.
jullie ideeën. We komen niet iedereen tegen bij onze (werkgroep-)
De hesjes zijn tweezijdig bedrukt met aan de
activiteiten en nodigen jullie daarom uit om eens vrijblijvend naar een
voorzijde het logo van de KNNV, aan de achterbestuursvergadering te komen. We bespreken allerlei onderwerpen
zijde de letters KNNV uitgeschreven.
aangaande onze afdeling, plannen voor de komende tijd en ook
Zie hieronder het hesje, zonder de bedrukking.
landelijke onderwerpen komen aan bod.
De hesjes komen in verschillende maten:
Activiteiten staan op de website. Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!S –XXXL.
Het bestuur komt samen op dinsdag 27 maart, donderdag 3 mei en
In de maatgeving van de hesjes is er al rekening
dinsdag 5 juni. Om het voor jullie aantrekkelijk en mogelijk te maken is
mee gehouden dat men er een jas onder draagt.
de keuze ochtend, middag of avond aan jullie.
Dus dames met maat M,
dragen ook een hesje
De plaats van samenkomst is ook in overleg: Den Haag Zuid, Leidschenmaat M. Heren met
dam of MEC Zuiderpark, wat het beste uitkomt.
maat XL een hesje XL.
Meer informatie en aanmelden bij de voorzitter (verplicht)- je krijgt dan
Werkgroepleden en
ook de agenda.
excursieleiders kunnen
Anna Kreffer,
een hesje aanvragen
voorzitter@den-haag.knnv.nl
bij Kees Pinster
of 06-2641 7137
pr@den-haag.knnv.nl
Meedenken en -praten over de KNNV? Kom naar een vergadering!
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IVN/KNNV-weekend in de Wieden en de Weerribben
Op 15, 16 en 17 juni 2018
Het natuurgebied rond de Wieden en de Weerribben is bij sommigen onder ons al goed bekend. Zeker de moeite waard om er nog
eens heerlijk doorheen te varen en rond te struinen. Schitterende natuur met plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden
vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen. Dat is wat je kunt verwachten met ons afdelingsweekend.
Louise Ras en Rob Meyer hebben al in een vroeg stadium de nodige reserveringen gemaakt.
Met de hulp van de regionale afdelingen van IVN en KNNV hebben we een programma samengesteld in een streek, die altijd de
moeite waard blijft. Een vaartocht met de fluisterboot van Natuurmonumenten is een van de hoogtepunten.
Het weekend wordt georganiseerd door lokale gidsen, dus betere specialisten kun je niet vinden.
Onze locatie voor deze zomer is
De Kraggehof in Belt Schutsloot,
in de buurt van Giethoorn, maar
in een veel rustiger omgeving.
De voormalige boerderij ligt aan
het water en in Belt Schutsloot is
er geen doorgaand verkeer. Op
de website van de Kraggehof
vind je alle informatie.
Het programma in het kort:
Op vrijdagavond een
presentatie/lezing over de streek,
op zaterdag de vaartocht door
de Wieden en Weerribben en op
zondag een natuurwandeling in
dit boeiende landschap.
De prijs zal rond de € 130,-uitkomen, alles inbegrepen.
Iets hoger dan verleden jaar,
want een boot is duurder dan
een fiets. Zoals je wellicht weet,
tellen we alle kosten, zoals
accommodatie, catering,
vaartocht en overige kosten op
en delen dit dan door het aantal
deelnemers. Hoe we het met de
catering gaan doen, weten we
nog niet, maar we gaan niet zelf
de keuken in.
Het weekend is populair dus als je mee wilt, moet je snel het volgende doen:
Een e-mail sturen naar Rob: info@ivndenhaag.nl
Bellen mag ook: Louise 06 55162471 of Rob 06 20568114.
Vervolgens een aanbetaling doen van € 50,-- op rekening no. NL91TRIO0391174568
t.n.v. Penningmeester IVN Den Haag onder vermelding van IVN/KNNV Weekend 2018.
Wacht niet te lang, want het maximale aantal deelnemers is 24.
Voor zowel IVN-ers als KNNV-ers geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Deelnemers ontvangen circa 2 weken vóór 15 juni bericht met de laatste praktische informatie.
Uit praktische overwegingen hebben we ervoor gekozen aanmelding en betaling centraal te houden. Dus geen aparte aanmelding en
betaling voor IVN-ers en KNNV-ers.
De aanbetaling van € 50,-- geldt als definitieve aanmelding.
Rob Meyer
Louise Ras
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‘Iedereen zou De Banken moeten bezoeken’
IVN-gidsen in opleiding kiezen een natuurgebied dat zij grondig leren kennen, met vaak boeiende excursies als gevolg. Dorien
Busscher, koos samen met drie medecursisten een nog onbekend gebied: De Banken te 's-Gravenzande.
Dorien: Vol enthousiasme gingen wij op zoek. Onze voorliefde voor rust, ruimte, kustgebied en niet te vergeten de zee maakte onze
zoektocht niet gemakkelijk. De diversiteit in flora en fauna is prachtig om te zien en na een bezoek aan het gebied waren we het eens:
het duinplassengebied ‘De Banken’ is een mooi stuk kustnatuur vlak onder Den Haag waar een ieder eens naar toe zou moeten.
Op het parkeerterrein valt direct op dat er veel grasland is. Vanaf het pad het duin op is er een ruime blik over het Westland mogelijk,
met zijn kassen, de torens van Monster en Poeldijk, in het zuidwesten Hoek van Holland en daarachter de tweede Maasvlakte. In het
duingebied zelf zijn de plassen te bewonderen. De rugstreeppad, zandhagedis, lepelaar, tapuit en vos zijn hier vaak geziene gasten.
Er komen veel watervogels tijdens de trek foerageren en in de rietkragen ontdekten we zelf al eens dodaars, kemphaan en ijsvogel.
Ook de diversiteit aan planten en paddenstoelen is ongekend in deze kustreep.
In het Westlands museum te Honselersdijk staan De Banken al op de kaart genoteerd vanaf de 16e eeuw. Zij maken deel uit van de
Kapittelduinen met twee laaggelegen kalkrijke duinvalleien. Het 90 hectare grote gebied is beschermd onder ‘Natura 2000’ en
aangewezen als compensatiegebied voor de 2e Maasvlakte. Dit geeft veel ruimte tot herstel en terugkeer voor de flora en fauna van
onze Nederlandse kust. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het benoemd tot ‘een waterparel’.
Wanneer we de slag van Beukel oplopen, zien we duidelijk de grens waar de duinen vroeger overgingen in strand maar waar nu een
nieuwe duinreep is aangegroeid door het regelmatig opspuiten van zand ter bescherming van het achterliggende land. De
Zandmotor, tussen Ardensduin en Ter Heide, is zichtbaar bij mooi weer. Strandvondsten zijn door invloed van dit opgespoten zand,
het getij en scheepvaart anders dan wanneer we een zoektocht doen op een ander strand. Van boormossels, kokerwormen,
slangsterren tot zee-egels en -appels.
Het is een prachtig gebied voor een ieder om te ontdekken.
Dorien Busscher
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Wind en water: kijken naar de kust
Het lied “Terug naar de kust “ van Maggie MacNeal bezingt een gevoel van geborgenheid bij de kust. We kennen echter ook de
gevaren, tegelijk met die ongelooflijke schoonheid van het kustlandschap. Hoe zorg je ervoor dat zowel die unieke schoonheid blijft
bestaan en tegelijkertijd onze veiligheid blijft gewaarborgd? Hoe die ecologische en veiligheidsdoelen kunnen samengaan, is terug te
vinden in het boek “ De natuur van de kust”. Experts van OBN (Kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer Natuurkwaliteit) geven hun visie
op beheer en beleid rond de kust.
De sleutel is kennis van de natuurlijke processen: een project als de Zandmotor is er een voorbeeld van. Wind en water en transport
van zand en ander sediment: getijden, de vormende kracht van golven, het grondwater: ze krijgen allen een plaats in de beschrijving
van de werking ervan in drie gebieden: het Waddengebied, de gesloten duinenkust (gebied tussen Den Helder en Hoek van Holland)
en het Zuidwestelijk Deltagebied. Dat gebeurt via de beschrijving
van onderzoeksbevindingen en een enkele tabel, en vooral met
veelzeggende beelden van kustlijn en flora en fauna. De auteurs
beschrijven wat zandsuppletie doet met de geochemie van het
gebied: dat is nogal gespecialiseerd en vraagt een daarin
geïnteresseerde lezer. Vanuit ecologisch opzicht maken de
schrijvers bij zandsuppletie enige kanttekeningen. Bij blijvende
suppletie krijgt afslag steeds minder kans. Afslagkliffen zijn naar
hun mening nodig om natuurlijke kuilen, kerven en microparaboolduinen te vormen. Zo zouden nieuwe duinvalleien
gunstig kunnen zijn voor de vegetatie, waaronder wellicht voor
de Groenknolorchis.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de auteurs eindigen met een
pleidooi voor een periodieke afwisseling van opbouw- èn afbraakprocessen in natuur- en kustbeheer.
Marjo Hess
“De natuur van de kust, tussen aangroei en afslag”, Evert Jan
Lammerts & Anton van Haperen, uitgeverij Natuurmedia, 2014
ISBN 9789082043686

Zand- en rotskust Scheveningen-haven
Deze excursie wordt altijd
gedaan bij laagwater, zodat
je uitgebreid kunt struinen
tussen de stenen van het
Zuidelijk Havenhoofd (aan het
einde van de Houtrustweg).
In de oksel van het havenhoofd gaan we ook korren
met een garnalennet. Allemaal ook leuk voor kinderen.
Verder aandacht voor het
strand en de zeereep.
Zondag 7 januari was het
koud en zonnig weer. De opkomst was goed, veel jonge
mensen en kinderen. Genoten
van de vondsten en de uitleg
van de IVN-gidsen Chrit van
Ewijk en Johan Apeldoorn.
Cia Schraven
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Landgoederen Bornia en Heidestein
Deze algemene excursie vond plaats op 24 februari jl. Het was
koud maar helder weer en het licht was prachtig. De vogels
vonden het zonnetje blijkbaar ook fijn want we hoorden en
zagen er heel wat.
Er loopt een route in de vorm van een 8 door de aan elkaar
grenzende landgoederen. Die was uitgekozen vanwege de tijd
van het jaar. Als het weer onaangenaam was, konden we het
bij de eerste lus van 5,5 km houden. Maar dat was niet nodig
want we liepen voor het grootste deel van de tijd in de luwte
van de bomen.

maart 2017 waarin een lezing van Henny Brinkhof over de
zwarte specht wordt aangekondigd, georganiseerd door de
werkgroep Landschapsbeheer Groesbeek.

In die bomen zagen en hoorden we vaak groepen sijsjes. Ze
laten zich duidelijk horen, want ze vliegen al kwetterend van
de ene boom naar de andere.
Halverwege was een aardig hek waarop we konden zitten om
wat te eten en drinken. Het was bovenop een heuvel dus we
waren prettig verrast dat we er nauwelijks wind voelden.

Foto: Henny Brinkhof
Maar Renée Lankhorst heeft naderhand wel vogels op de foto
kunnen zetten. Op de heenweg hadden enkele deelnemers al
de grote kruisbek gehoord, maar op de terugweg toen we
weer richting van de plas liepen, zagen we een flinke groep
mensen staan met telescopen en verrekijkers. Daar zaten zelfs
meerdere kruisbekken. Iedereen heeft de kans gekregen ze
met de verrekijker te bekijken. En toen heeft Renée een
mannetje (boven) en een vrouwtje (rechtsonder) grote
kruisbek op de foto weten te zetten.

En het werd nog beter: ook daar kwamen de sijzen ons
gezelschap houden, naast koolmezen en vinken. Als klap op
de vuurpijl kwam een zwarte specht luid roepend overvliegen
en streek neer in het topje van een boom tegenover ons
lunchplekje. Hij bleef er keurig zitten tot ook degenen die niet
zo handig met een verrekijker omgaan hem ook gezien
hadden. Maar niemand had hem op de foto gezet. De
bijgaande foto komt uit Gemeentenieuws Berg&Dal van

Foto’s: Grote kruisbekken en lunchplek Renée Lankhorst
Voor mij waren dit de eerste kruisbekken die ik zelf heb
gezien. Ik kende ze alleen op de plaatjes. Nu hoop ik nog op
een persoonlijke kennismaking met pestvogels!
Ineke Gilbert
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De Noordleliemolen in de Zeestraat
Monique van den Broek en ik geven regelmatig excursies vanaf Plein 1813, door de Sophialaan,
via de Zeestraat naar de Scheveningseweg en vervolgens de Joodse Begraafplaats tegenover
het Vredespaleis als eindbestemming.
Onze excursie heeft dan ook als thema: Monumentale Bomen en Historische gebouwen.
Genoeg om over te vertellen. Bij mijn naspeuringen over deze wijk kwam ik erachter, dat op de
hoek van de Zeestraat en de Sophialaan, waar nu Hotel Ambassador is gevestigd een molen
heeft gestaan, De Noordleliemolen ofwel de Noordmolen. Verder las ik dat bij de bouw van de
villa’s aan Plein 1813 in de tuin van no. 1 een steen was gevonden die ingemetseld had gezeten
in deze molen.
Al in de Middeleeuwen werd de molen op de hoek van het Noordeinde en de Molenstraat (!)
afgebroken en is er later op de hoek van de Zeestraat en de Sophialaan een nieuwe molen
gebouwd. Deze houten molen, die het water van de Haagse Beek in goede banen moest leiden
e
is in de 17 eeuw wegens slechte staat ook weer afgebroken en er is toen een nieuwe stenen
molen gebouwd in 1668. Deze is in 1798 verhoogd en in 1830 aangekocht als korenmolen door een aantal Haagse bakkers, onder
wie de bekende heer Nicola. Echter in 1858 is deze molen verkocht aan de Gemeente Den Haag en direct daarna gesloopt. Er moest
namelijk een mooie wijk ontstaan, het Willemspark.
De villa aan Plein 1813 is momenteel de residentie van de Britse
Ambassadeur. Ik heb een verzoek gestuurd aan de ambassadeur en
ontving een uitnodiging om eind december naar de residentie te komen
en een foto te maken van deze steen.
De tekst is moeilijk leesbaar, maar vermeldt naast een korte historie van
de molen ook de namen van de zes bakkers.
Nieuwsgierig?
Kom dan naar onze excursie op zondag 25 maart om 10.30 uur
Rob Meyer

Voorjaarsweekend: KNNV Landelijke Insectenwerkgroep
In het weekeinde van vrijdag 4 t/m zondag 6 mei 2018 houdt de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de KNNV haar voorjaarsweekend in de groepsaccomodatie Klein Drenthe, Schoolstraat 18, Holsloot. Holsloot heeft een mooie ligging ten opzichte van veel
verschillende terreintypen. Zowel droge zand- als natte veengebieden, zoals het Mantingerzand en Bargerveen, kunnen op relatief
korte afstand gevonden, wat interessant is voor veel verschillende insectengroepen.
Vrijdagavond om 20.00 uur wordt het weekeinde geopend, met een (digitale) dialezing en is er verder gelegenheid ervaringen uit te
wisselen en/of kennis met elkaar te maken. Op zaterdag en zondag worden omliggende gebieden bezocht. Gezien de ligging van de
het verblijf zullen zowel nattere als droge gebieden bezocht worden. Op zaterdagavond kunnen de vangsten en foto's van die dag
gedetermineerd en bekeken worden. Het weekeinde eindigt op zondag 15.00 uur.
De kosten voor het weekend bedragen € 50,00. In deze kosten zijn inbegrepen: 2 overnachtingen, 2x ontbijt, avondeten zaterdag,
koffie en thee. Ook niet-leden van de LIW mogen een keer deelnemen zonder de verplichting lid te worden.
Voor nadere informatie en/of opgave kunt u terecht bij:
Arjan van der Veen: liw@knnv.nl, tel. 0320-246631 of Koos van Brakel: tel. 0348-417032
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Verzendadres:
Buizerdlaan 275, 2261 CV Leidschendam

Port betaald

Op 6 februari 2018 zag ik 8 woerdjes mandarijneend in de
vijvers van het Segbroek-plantsoen. Enkele dagen eerder al een
woerd plus een moer.
Wordt de mandarijneend een nieuwe exoot? Jan Engelenburg
Foto Ruud Wielinga

Westduinpark december 2017 – foto Naomi Mulder

Naomi ontdekt een piepkleine paddenstoel op een dennenappel. Het
betreft de gewone dennenkegelzwam Strobilurus stephanocystis.

De vele gezichten van het
Hollandse klimaat!
Een interessante waarneming en/
of een leuke foto?
Stuur hem naar:
Red.ratelaar@gmail.com
of
redactieratelaar@ivndenhaag.nl
Sorghvliet 30 april 2017 – boshyacinten Naomi Mulder
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