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Een sterke nieuwe IVN-redactie
Een vertrekkend redactielid, een blijver, twee nieuwe leden en een extra meelezer! De oogst van onze dringende oproepen.
Naomi Mulder blijft op haar post. Nieuw zijn Loes van Zee, Mariëtta de Jonge en
Wim Voortman. Loes van Zee heeft schrijfervaring en was lang actief bij het IVN en
de AVN. ‘Als portefeuillehouder bij de AVN heb ik me intensief ingezet voor het
groen in ‘mijn’ gebied, Loosduinen.’ Ze heeft de gidsencursus gedaan in 20042005. ‘Die cursus heeft op veel vlakken mijn ogen geopend.’
Mariëtta doet nu de gidsencursus: ‘Jaren geleden was ik al actief bij de organisatie
van IVN-werkweken. Daarna druk met werk en gezin, maar sinds 2016 heb ik het
weer helemaal opgepakt.’ Ze wil samen met anderen vier keer per jaar een mooie
Ratelaar produceren.
Wim Voortman is een nieuwe kritische meelezer. Hij is docent in verschillende
IVN-cursussen.
Loes van den Bergh vertrekt na ruim vier jaar: ‘Ik heb het met plezier gedaan,
vooral de onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Ik hou wel van
een kritische noot.’
Ineke Gilbert blijft voor beide redacties (IVN en KNNV) de eindredactie en lay-out
doen.
De redactie doet het niet alleen. Ideeën, artikelen en foto’s van actieve IVN’ers
KNNV’ers en andere natuurliefhebbers zijn altijd welkom.
Namens de redactie - Naomi Mulder
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Van de bestuurstafels
Natuurpunt

De KNNV herkenbaar en vindbaar

‘Hebben jullie weer een nieuwe voorzitter? Ik ben laatst toch
nog op jullie jubileumbijeenkomst geweest op Ockenburg.’
Dat was de eerste reactie van wethouder Revis van Buitenruimte toen ik me aan hem voorstelde als voorzitter van IVN
Den Haag, bij de uitreiking van de Gulden Klinker aan de
werkgroep Ecologisch Beheer in het Westduinpark. ‘Dat was
het jubileum van de AVN, ik ben van het IVN,‘ zei ik.

Een vereniging verenigt mensen en om die mensen te
bereiken moet een vereniging herkenbaar en te vinden zijn. In
de beleidsraad, ons landelijk overlegorgaan, is dat een terugkerend onderwerp; vandaar dat er nu een project met dat
onderwerp is gestart.
Onze vereniging heeft mooie doelen, we hebben leden met
veel natuurkennis op allerlei gebied en kunnen gesprekspartners zijn in belangrijk overleg over de toekomst van
natuurlijk Nederland. Hoe groter de achterban van die
partners, onze leden, hoe meer gewicht hun woorden in de
schaal leggen.

Ik vertelde mijn fysiotherapeut laatst over mijn IVN-bestuursactiviteiten. ‘O, daar ben ik ook lid van, mooi blad trouwens.’
zei hij. ‘De Ratelaar?,’ vroeg ik. De keer erop zei hij: ‘Nee, niet
de Ratelaar, maar ik heb jullie blad wel bekeken op internet,
kan ik me daarop abonneren?’ ‘Ja, als je lid wordt.’

De KNNV heeft een landelijk bureau, dat ondersteunt het
landelijk bestuur, maar heeft nog veel meer taken. Zoals het
ontwikkelen van middelen als folders, banners en kleding,
het contactpunt zijn voor andere organisaties, het faciliteren
van de Beleidsraad en het voorbereiden van de
Vertegenwoordigende Vergadering. In het land zijn er de
afdelingen, werkgroepen, commissies en gewesten; samen
heten deze de geledingen.

Zij zijn niet enigen die moeite hebben met het overzien van
het groeneverenigingslandschap van Den Haag. Volgens een
trainster van Haag Atletiek, lid van de gehuldigde werkgroep
en donateur van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap:
‘Het beste zou zijn als we allemaal lid waren van één grote
groene vereniging. Eén grote vereniging die opkomt voor de
natuur en het landschap van de streek waar we wonen, zoals
Natuurpunt in Vlaanderen.
De interne organisatie van zo’n vereniging kan dan bestaan
uit gecoördineerde half-zelfstandige verenigingen met elk
hun eigen leden, die zich toeleggen op terrein- of natuurbeheer, educatie of natuurstudie.’

Vooral de afdelingen kunnen werken aan de herkenbaarheid.
Er zijn daarbij twee mogelijkheden:
- de activiteiten die door een afdeling zelf worden ontwikkeld,
excursies, cursussen e.d.
- aanhaken aan grote landelijke acties, zoals onlangs NLZoemt,
een weekend vol aandacht voor de wilde bijen. Onze afdeling
heeft dat weekend een excursie georganiseerd waarbij
DenHaag-FM aanwezig was. Zij hebben een leuke video
gemaakt.

Dus werk aan de winkel in het overleg van KNNV, AVN en IVN
en in de IVN-brainstormsessies over de vraag hoe vrijwilligers
en beroepskrachten gezamenlijk de band met de samenleving
kunnen versterken.
Chrit van Ewijk

In beide gevallen wordt herkenbaarheid vergroot door het
noemen van de naam en het in beeld brengen van het logo
van de KNNV. Mensen enthousiast over KNNV vertellen,
KNNV-kleding dragen, onze folder overhandigen zijn enkele
mogelijkheden.
Minicursussen blijken een succes bij andere afdelingen. Een
korte inleiding en daarna een excursie. Ook het landelijk
bureau werkt daaraan, vorig jaar is een tuinvogel cursus
beschikbaar gekomen en binnenkort een voor dagvlinders.
Wil je zelf zo'n cursus geven, heb je ideeën voor een
onderwerp, we horen graag van je!
Anna Kreffer

Foto: parelmoervlinder Henny Meyer
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Verrassende natuur in de Uithof
De Uithof is een groengebied dat me altijd al heeft geboeid.
Dicht bij huis, rustig en met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Het is een onderdeel van de groene buffer tussen de
stedelijke bebouwing van Den Haag Zuidwest en het kassengebied van het Westland. Ik heb er ook gegidst na mijn
natuurgidsencursus in 2004-2005.

Op het weide- en hooiland staat ook een ooievaarsnest. Dat
wordt niet elk jaar bezocht, maar dit jaar wel. Een prachtig
gezicht en het is leuk om het nestgebeuren te volgen. Er staan
overal bankjes in de Uithof en ook daar.

De Uithof heeft een bijzonder karakter door de bodem van
zeeklei en de focus op het opwaarderen en behouden van de
natuurwaarden. Geen keurige natuur, maar natuur zoals het
komt en gaat. Beheer en monitoring zorgen voor behoud als
natuurbos, met ruimte voor natuurgerichte recreatie.
Een lange dijk, compartimeringsdijk genoemd, slingert zich
door de Uithof en brengt wandelaars en fietsers langs de
verschillende kenmerkende natuurlandschappen. Daarnaast
zijn er ook tal van kleine paadjes die bezoekers met de
gevarieerde natuur in aanraking brengen.
Natuurbeheer is geen statisch gebeuren. Er wordt veel
uitgeprobeerd in de Uithof.
Foto: Sylvia van der Linden

Grote grazers en de aanleg van een waterplas in het riet- en
waterland
In het riet- en waterland langs de Wennetjessloot grazen
sinds een paar jaar Schotse Hooglanders. Dit niet alleen tot
groot plezier van de bezoekers van de Uithof, maar ook is
deze vorm van begrazing een succes. Overal zie je de sporen
van deze runderen. De witte Hooglander die op de foto staat,
is in de Uithof geboren.
In opdracht van het Hoogheemraadschap is in dit gebied in
2016 een waterplas aangelegd om het paaigebied voor de
vissen te vergroten. Er werd al jaren druk gepaaid in het
slootje door het weide- en hooiland. Een spectaculair gezicht.
Er was behoefte aan uitbreiding.

De oude boomgaard
De boomgaard in de Uithof is een van de oudste
gemeentelijke boomgaarden in Nederland. In de loop der tijd
ook wat vervallen geraakt. Toen het ernst werd met de
bouwplannen in de Uithof, dreigde de boomgaard aan die
plannen opgeofferd te worden. Dat is gelukkig niet gebeurd.
De nieuwe wijk is er gekomen, maar de boomgaard werd
gered door een grote opknapbeurt. Hij staat er nu weer heel
mooi bij. Aanvankelijk was de opgeknapte boomgaard vrij
toegankelijk, maar dat bleek niet houdbaar wegens
vandalisme. De boomgaard is nu afgesloten en wordt op
gezette tijden voor het publiek opengesteld. De bewoners uit
de nieuwe wijk werken samen met de gemeente in een
participatieproject. Ze letten op de boomgaard en helpen de
plukkers. De bijzondere boomgaard kan zo in stand gehouden
worden en het publiek kan van de oogst van de fruitbomen
genieten. Dit jaar zijn er voor het eerst schapen in de
boomgaard uitgezet. Eens kijken hoe dat uitpakt.
De Uithof is echt een aanrader!
Loes van Zee

Foto: Sylvia van der Linden

Galloways en ooievaars
Het weide- en hooiland ligt lager dan het riet- en waterland
en wordt begrazen door Galloways. Het is een kleinere
rundersoort dan de Schotse Hooglanders en meer geschikt
voor deze ondergrond. Als de grond te nat wordt, worden ze
tijdelijk weggehaald, anders zouden ze te veel vernielen. Als
het heel warm is, is hun favoriete plek de sloot rondom het
weide- en hooiland. Het gebied waar de Schotse Hooglanders
grazen, ligt hoger en is minder kwetsbaar. Zij blijven daar het
hele jaar.

Foto: De Uithof in april – Kees Pinster
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‘Stadsgroen is mijn passie’
IVN- Bestuurslid Linda
gemeente) of het opzetten van verschillende nieuwe
buurtwandelingen en ook aanhaken bij verschillende al
bestaande initiatieven. Want er is al veel in Den Haag en
omstreken. En we hoeven hiervoor niet altijd het wiel
opnieuw uit te vinden.
Samen met Tonja van Gorp van IVN ZH en Jan Elsinga van
bewonerscommissie ‘Rondom het Plein’ startte Linda op
25 mei tijdens Fête de la Nature, de eerste van een reeks van
vijf interactieve wandelingen met het thema Hoe groen is
het Haagse centrum?
‘Bij deze wandelingen denken wij na over onze woon- en
werkomgeving en welke rol wij hierin spelen. In sommige
straten is geen grassprietje te bekennen. Loop maar eens over
de kunststof vloer van het CS naar de Turfmarkt met aan één
kant een aantal berken in grote witte bakken. Dat geeft toch
stof tot nadenken. Stadsnatuur heeft al een tijd Linda’s
aandacht. Zo gaf zij de laatste les van de Groene cursus, de les
‘Lente om de hoek’, over bomen en straatplanten, echt haar
stokpaardje.
De natuur gaat zijn gang in de duinen.
Het Westduinpark was Linda’s adoptiegebied tijdens haar
cursus in 2013-‘14 en zij gidst er nog steeds. Het Europese
plan ‘Natura 2000’ bracht hier grote veranderingen. De
zuidwest hellingen werden afgraven en planten en bomen
zoals de woekerende rimpelroos werden rigoureus
weggehaald om een meer oorspronkelijk duinlandschap te
verkrijgen. Dat leidde tot veel discussie.
‘Ik ben het landschap hierna echt meer gaan waarderen. De
natuur kan nu meer zijn gang gaan, kleine plantjes zoals
verschillende sedum soorten zijn er nu weer waar ze eerst
niet konden groeien omdat die plaats door andere grote
planten in werd genomen. De tweede helft van juni is een
leuke tijd. Er groeit dan bv. bezemkruiskruid, jacobskruiskruid
en muurpeper, die kun je zelfs proeven. Iemand vertelde
tijdens een excursie dat hij vroeger bij zijn ouders muurpeper,
i.p.v. gewone peper in de keuken had staan. Leuk dit soort
weetjes’, vindt Linda.
Zelf heeft zij een fulltime baan. De IVN activiteiten voelen als
een soort bijbaan waar ze veel plezier uit haalt.
Zie ook : www.ivn.nl/meiwandelingdenhaag

Linda’s achternaam Thorarinsdottir is te herleiden naar haar
IJslandse afkomst, dochter van Thorarinn, een IJslandse vader
en een Nederlandse moeder. Naar IJsland gaat ze niet meer zo
vaak; bij een vakantie in 2016 schrok ze: er leken meer
toeristen dan IJslanders. ‘Toch zit het land in mijn genen. Je
vindt er rust, ruimte en schone lucht. Dat zoek ik nu in
Solleveld dat met een beetje fantasie op IJsland lijkt’.
IVN en overleggen
Linda zit namens het IVN in het Groenplatform en het
Stedelijk Groenoverleg. Bij het eerste overleg komen natuuren milieuorganisaties samen om informatie uit te wisselen,
initiatieven te bespreken en dit is ook een overleg ter
voorbereiding van het Stedelijk Groenoverleg dat meestal
drie weken later plaatsvindt en door de gemeente Den Haag
wordt geïnitieerd. Bij dit overleg worden vaak ook externe
partijen uitgenodigd. Het is belangrijk dat het IVN aanwezig is
bij diverse fora; wij zijn nu ook vertegenwoordigd bij het
Platform Groen in Rijswijk.
Themagroepen en Hoe groen is ons stadscentrum?
Er was een goede opkomst voor de themabijeenkomsten van
15 en 17 maart. Linda’s themagroep is Natuur in de buurt. Er
kunnen hierdoor zulke leuke dingen verwezenlijkt worden
zoals een braakliggend terrein adopteren en er een prachtige
tuin van maken (natuurlijk wel in samenspraak met de

Linda Thorarinsdottir en Loes van den Bergh
Foto: Gerda Idsinga

IVN THEMAGROEPEN voorzichtig van start
Er heeft wat uitwisseling van ideeën plaatsgevonden bij de themagroepen Natuur en gezondheid, Natuur in de buurt, Kind en
natuur, de Fotogroep en de themagroep Kust. Kind en Natuur heeft een activiteit met kinderen opgepakt bij de Boerderij in
Madestein. En natuurlijk bij de Slootjesdag.
Je kunt je op elk moment aansluiten bij een themagroep. Heb je belangstelling?
Benader dan een van de bestuursleden. Hij of zij brengt je in contact met de coördinator van de desbetreffende groep.
Gerda Idsinga

5

Zuid-Hollandse zwamdag 2018
Voor de meeste lezers klinkt dit als een kletspraatje over
paddenstoelen. Niets is minder waar, edoch een echt
zwamverhaal wordt regelmatig gehouden.

De Zwamdag werd altijd in “De Boshoek” door Grieta
georganiseerd maar nu heeft Kees Pinster het initiatief
genomen om de Zwamdag te organiseren. Ik wil dan ook
graag gebruik maken van deze gelegenheid om Kees te
bedanken voor zijn initiatief! Op zaterdag 17 maart om 10.00
uur werd gestart in het Veldwerkcentrum van het MEC in het
Zuiderpark te Den Haag. Werkgroepen uit Zoetermeer,
Noordwijk, Oud Beijerland en Ridderkerk werden verwelkomd
door Kees Pinster. Kees vertelde over de paddenstoelenwerkgroep van KNNV Den Haag.
Na Kees kwam Edwin Maasen uit Noordwijk om over hun
vondsten van de laatste tijd te vertellen. Daarna liet Hanneke
Westrik met veel enthousiasme de vondsten zien uit
Zoetermeer en omgeving. Tijdens de middagpauze was er
voor de ‘diehards’ een wandeling door de heemtuin. IJzig
koud was het die dag.

Even een stukje geschiedenis: De eerste Zwamdag die werd
georganiseerd was in 1997 door Grieta Fransen van de
paddenstoelenwerkgroep KNNV Schiedam. Beter bekend als
afdeling Waterweg-Noord. Hij werd gehouden in “De Boshoek”
e
te Schiedam. Vorig jaar presenteerde zij nog de 20 editie.
Haar plotselinge overlijden op 6 april 2017 kwam als een
schok voor iedereen. De meeste paddenstoelenliefhebbers
onder ons hebben Grieta wel gekend.
Grieta organiseerde ook de eerste Zuid-Hollandse Zwamdag
(Coolia 40, 1997 p. 280) een jaarlijkse contactdag waar
beginners en gevorderden hun resultaten konden laten zien
vanuit hun werkgroepen. Oud-Beijerland en Zoetermeer
werden vanaf de eerste Zwamdag gesteund door Grieta. Als
lid van de planten werkgroep KNNV Waterweg-Noord heb ik
Grieta ontmoet. Zij was voor mij degene die mij nieuwsgierig
heeft gemaakt in de wereld van de paddenstoelen (met al die
moeilijke (niet te onthouden) wetenschappelijke namen).
In de herfst en winter gingen we eenmaal in de maand naar
het “Volksbos” in Vlaardingen om te inventariseren. Weer of
geen weer, de inventarisatie ging altijd door. Elke keer weer
glibberend de dijk op en af om in het bijna ondoordringbare
struikgewas te zoeken naar deze frummeltjes.
De bijzonderste presentatie die ik in de Boshoek heb meegemaakt ging over paddenstoelen in dierlijke uitwerpselen.
De goedgeluimde man had niet alle dia’s op een rijtje, hij had
schijt aan geordende diaraampjes en pakte tijdens zijn
presentatie naar willekeur een dia waarover hij dan het een
en ander vertelde.

Foto: aardster- Marjo Hess
Na de pauze was het de beurt aan Ruud Wielinga die een
prachtig verhaal vertelde over Aardsterren. We werden nog
getrakteerd op een overzichtstabel van alle aardsterren in
Nederland. Als kers op de taart kwam Lenie Bakker met een
presentatie over de vondsten van de Paddenstoelen
Werkgroep Wassenaarse Parken (PWWP).
Als de PWWP op pad gaat en tijdens hun zoektocht in het
veld niet precies weet wat voor soort paddenstoel het is,
wordt het gevonden exemplaar in een doosje gestopt door
Kees. Diezelfde dag brengt Kees gevonden exemplaren naar
Lenie zodat zij onder de microscoop de soort juist op naam
kan brengen. Wat een adequate samenwerking! Vooral van
de myxomyceten (Slijmzwammen), Lenies specialiteit, worden
bijzondere soorten gevonden.
De leukste en mooiste vondst was toch nog wel het Rafelig
wasje Phlebiella fibrillosa. Van deze bijzondere vondsten heeft
Lenie foto’s gemaakt en een prachtige presentatie laten zien.
Tevreden terugkijkend op een enerverende dag, trotseerden
we de bijna Siberische kou en reden we naar alle uithoeken
van Zuid-Holland, in afwachting van een zwoelerige zweterige
Zwamdag.
Karel Gort
namens de PWWP

Foto: dooiergele mestzwam - Ruud Wielinga
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Windowfarming met een basisschoolklas
Toen ik begin februari als groepsleerkracht op de basisschool
De Drie Linden in het Valkenboskwartier in Den Haag aan de
slag ging, had ik meteen een klik met de kinderen. Ze zijn net
als ik gek op biologie.

Aan de slag
De kinderen hoorden elke dag mijn verhalen over wat ik in de
cursus geleerd had, en zo heb ik ze langzaamaan aan het idee
laten wennen: wij zouden met zijn allen ook plantjes gaan
kweken. En dat gewoon zo in de klas. Dit was voor hen
natuurlijk één groot feest! De kinderen en ik hebben eerst de
flesjes met een sjabloon uitgesneden. Daarna heeft iedereen
geholpen met het inrichten van de flesjes en ze in de klas
geplaatst.

Foto: website Windowfarms Nederland
Via Windowfarms Nederland heb ik de cursus Windowfarming gevolgd. Hier leerde ik verticaal tuinieren: een tuin
die je voor je raam hangt. Met niet meer dan een plastic
flesje, wat aarde, een dikke draad garen en zaden zouden de
kinderen en ik eigen windowfarms kunnen maken.
En we hadden geluk: Windowfarms Nederland was juist op
zoek naar een enthousiaste juf om hun low tech windowfarms
in een klas te testen. Zodoende kon ik tegen een symbolisch
bedrag 24 windowfarms in de klas plaatsen.

Heb ik al meer blaadjes aan mijn plant?
Sindsdien is het eerste wat de kinderen bij binnenkomst op
school doen, hun plantjes bekijken. Ik hoor ze zich afvragen:
‘Is hij al gegroeid?’ of ‘Heb ik al meer blaadjes aan mijn plant?’
Eén leerling vroeg zelfs: ‘Mag ik hem in de tuin van de school
zetten?’
Ik merk in de klas vooral op sociaal-emotioneel gebied een
positieve verandering. Is er een van de leerlingen ziek, dan
oppert een ander meteen: ‘Ik verzorg zijn plant wel!’
Ik ben trots op mijn leerlingen én op onze plantjes.
Tekst en foto’s Liselotte Piek
(Liselotte is ook de oprichtster van plantenasiel Piekfijn.)

Foto van Liselottes leerlingen, bezig met zaailingen
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IVN Den Haag Excursieprogramma 3de kwartaal 2018
JULI
datum

tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo 1-jul

10.00

De Horsten. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Toegang €1,-/ €0,50.

Wo 4-jul

19.00

Vr 6-jul

19.30

Za 7-jul

11.0016.00

Zo 8-jul

14.00

Wo 11-jul

14.00

Park Schakenbosch. Zomeravondwandeling. Ingang GGZ Rivierduinen, Veursestraatweg 185
Leidschendam.
Centrum Den Haag. Monumentale bomen. Avondwandeling langs bijzondere bomen en gebouwen in het
centrum van Den Haag. Poffertjeskraam Malieveld Den Haag.
Voorburg molen De Vlieger. Een kijkje in de sloot. Essepad 3 Voorburg. Als onderdeel van de molendag
gaan we waterdiertjes vangen en bekijken en kunnen er diverse proefjes m.b.t. water gedaan worden. En
een bezoek aan de molen is echt de moeite waard.
Scheveningen-haven spuikom/ voorhaven. Struinen in de haven. Pleintje bij de Spuisluis; Dr.
Lelykade/hoek Datheenstraat Den Haag.
Sorghvliet. Gele bloemetjes. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24 Den Haag.

Za 14-jul

10.00

Za 14-jul

13.00

Wo 18-jul

19.30

Za 21-jul

11.00

Zo 22-jul

14.00

Wo 25-jul

19.30

Zo 29-jul

10.00

Meijendel. Zomer in Meijendel. Een wandeling door het Vogelbos. Bezoekerscentrum Dunea, De Tapuit.
Graag de verrekijker meenemen! (waterwingebied van Dunea)
Westduinpark. Eind De Savornin Lohmanlaan/hoek Laan van Poot Den Haag. Verschillende duinzones,
over zandpaden (geen honden).
Westduinpark. Zomeravondwandeling. In de avond genieten van de mooiste tijd van het jaar in het duin.
Eind De Savornin Lohmanlaan/hoek Laan van Poot Den Haag.
Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten in het duin. Hoek Alkemadelaan/Pompstationsweg Den Haag.
Heimanshof-Zuiderpark. Zomer in de Heimanshof. Stadsboerderij Herweijerhoeve, ingang Zuiderpark
aan de Vreeswijkstraat Den Haag.
Clingendael. Avondwandeling over het landgoed. Hoofdingang landgoed Clingendael, Wassenaarsweg Den
Haag.
De Horsten. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Toegang € 1 /€ 0,50.

AUGUSTUS
Wo 1-aug

19.00

Zo 5-aug

14.00

Zo 12-aug

11.00

Za 18-aug

10.00

Zo 19-aug

14.00

Wo 29-aug

19.30

Buitengebied op de grens van Leidschendam en Voorschoten. Zomeravondwandeling. Hoek
Veursestraatweg/ Noortheylaan Leidschendam.
Vlietland. Wat vliegt daar? De brug aan het Frans Hals-plantsoen Voorschoten.
Westduinpark. Zomerduinwandeling. Ontdekplekjes en onverharde paadjes. Eind De Savornin
Lohmanlaan/hoek Laan van Poot Den Haag.
Meijendel. Nazomer in Meijendel. Een wandeling door het Vogelbos. Bezoekerscentrum Dunea, De Tapuit.
Graag de verrekijker meenemen! (waterwingebied van Dunea)
Berkheide. Oppeppen natuur-waarden. Parkeerplaats bij Fletcher Hotel Duinoord aan de Wassenaarseslag
26 Wassenaar.
Clingendael en Oosterbeek. Avondwandeling over de landgoederen. Hoek Wassenaarseweg/Thérèse
Schwartzestraat Den Haag.

SEPTEMBER
Za 1-sep

11.00

Za 1-sep

13.00

Zo 2-sep

14.00

Za 8-sep

10.00

Wo 12-sep

14.00

Zo 16-sep

14.00

Zo 23-sep

10.00

Zo 23-sep

14.00

Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten in het duin. Hoek Alkemadelaan en Pomp-stationsweg Den
Haag.
Westduinpark. Eind De Savornin Lohmanlaan/hoek Laan van Poot Den Haag. Verschillende duinzones,
over zandpaden (geen honden).
Heimanshof-Zuiderpark. Vruchten en zaden. Stadsboerderij Herweijerhoeve, ingang Zuiderpark aan de
Vreeswijkstraat Den Haag.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24
Den Haag.
Duivenvoorde. Nazomeren. Parkeerplaats, Laan v. Duivenvoorde, t.o. woning beheerder Voorschoten.
Toegang 1 euro, pinnen of betalen aan de gids. Kinderen welkom.
Scheveningen-haven boulevard. Genieten van de natuur van de boulevard. Eindpunt lijn 11 aan de
boulevard.
Heemtuin H.J. Bos. Landschappen en flora. Bij de ingang van de Pluk! Loosduinse Hoofd-straat 1184A
Den Haag. Op circa drie hectare voormalige tuinbouwgrond in Madestein is sinds 1983 dit unieke
heempark te zien. Wandel in nog geen anderhalf uur door 12 verschillende Zuid-Hollandse landschappen
en maak kennis met de bijzondere planten, struiken en bomen.
Poldergebied. Fietstocht door de polder. Damhouderstraat 2 Leidschendam.

Data en tijden onder voorbehoud. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website www.ivndenhaag.nl.
De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Aanmelden hoeft niet, tenzij anders vermeld.

Wandelingen op aanvraag:
Info: Gerda Idsinga, mail: bestuurslidgi@ivndenhaag.nl of bel 070-393 3616.
Voor een groep tot 15 personen is er één gids nodig, à 30 euro.
Bij groepen tot 30 personen zijn er twee gidsen nodig en dan zijn de kosten 60 euro.
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Geen lid? Ga eens mee om kennis te maken.
N.B.
-Meerijden in auto? Afrekenen met chauffeur aan einde excursie à € 0,08 per km.
-Deelname altijd op eigen risico.
-Meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.
-Info: Els van Maanen-van Wijlen, 070-3867630 of elsvanmaanen@tele2.nl

PROGRAMMA KNNV JULI t/m SEPTEMBER 2018
ZATERDAG 30 JUNI
DAGEXCURSIE
MUNNIKENLAND BIJ SLOT LOEVESTEIN
Uiterwaardengebied met de daarbij behorende vogels en
planten. Afstand 12-13 km Voldoende horeca aanwezig.
Verzamelen:
8.45 uur Den Haag Centraal in het midden
van de hal. Trein vertrekt 8.53 uur.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-257 1535
en Okje van Drimmelen, 070-323 8629
DONDERDAG 12 JULI
AVONDEXCURSIE BOMEN
We wandelen in het Stadhoudersplantsoen waarvan in 2016
de beplanting geheel gerenoveerd is. De oude populieren zijn
gekapt en er zijn verschillende soorten bomen voor terug
gezet.
Verzamelen:
19.00 uur op de hoek Pres.Kennedylaan/
Stadhouderslaan bij het Gemeentemuseum.
Bereikbaar met OV: buslijn 24, tramlijn 16,
halte Gemeentemuseum. Betaald parkeren
in alle omliggende straten
Organisatie:
Bomenwerkgroep o.l.v. Hilde Küpfer
ZATERDAG 14 JULI
DAGEXCURSIE
ZEVENHUIZERPLAS, ROTTEMEREN EN BENTWOUD
Verzamelen:
8.30 uur NS Mariahoeve Appelgaarde-zijde.
Horeca:
aanwezig
Organisatie:
Vogelwerkgroep
Aanmelden:
Vóór 18.00 uur 13 juli i.v.m. plaats in auto
070-387 1187 - marijkeam2015@gmail.com
ZATERDAG 28 JULI
MIDDAGEXCURSIE INSECTEN
Duur excursie ca. 2 uur.
Verzamelen:
14.00 uur op de hoek Ruychrocklaan/Cees
Laseurlaan. Bereikbaar met bus 23, halte
Ruychrocklaan
Organisatie:
Insectenwerkgroep (Alexander Deelman)
DONDERDAG 16 AUGUSTUS
OCHTENDEXCURSIE
WESTDUINPARK
Het is nog volop zomer. Er bloeit het een en ander en ook
zullen er al veel zaden en bessen zijn. Als het niet regent of

waait, verwachten we veel insecten.
Verzamelen:
10.00 uur eindpunt tramlijn 12, Markenseplein Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Strandtent
Meenemen:
Bijv. verrekijker, vogel-, planten-, insectenboek, eventueel brood en drinken.
Organisatie:
M.O.
ZATERDAG 25 AUG.
DAGEXCURSIE NAAR WOLFHEZE
Afwisselend gebied: bossen, beken en heide. Wellicht paddenstoelen. Afstand ongeveer 10 km. Horeca aanwezig.
Verzamelen:
8.45 uur Centraal Station in het midden van
de hal. Trein vertrekt 8.53 uur.
Organisatie:
Jola Gerbrands, 070-320 1485
en Mies Eveleens, 015-257 1535
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
DAGEXCURSIE
BOSWACHTERIJ AMERONGEN
Wandeling van 10,5 km over de Amerongse berg (69 m boven
NAP). Laatste deel door de Amerongse Bovenpolder met
mogelijke beklimming van een uitkijktoren met uitzicht op de
uiterwaarden.
Verzamelen:
9.00 u Station Voorburg, kant Zwartelaan.
Horeca:
ruim aanwezig
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert
inekegilbert@ziggo.nl - 06-4406 9099
Aanmelden:
vóór 7 sept. 18.00 uur i.v.m. plaats in auto
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
DAGEXCURSIE
NOORDKANT VAN HET NAARDERMEER
Een wandeling van ongeveer 7 km vanaf station BussumNaarden via het bezoekerscentrum Stadzigt aan de rand van
het Naardermeer. Vandaar gaat de wandeling langs plas, bos
en open vlaktes. We hopen veel paddenstoelen te zien.
Verzamelen:
9:10 uur Hal van Den Haag Centraal
bij NS-infokiosk
Horeca:
Bezoekerscentrum boerderij Stadzigt
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-320 1485
en Els Kempen 06-4583 3327.

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

- 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

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

Nieuwe leden KNNV
Mw. van den Broek
Mw. van der Linden
Dhr. Loeve
Mw. Mens
Mw. Overbeek
Dhr. van Velzen
Mw. Westerik
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.

Weekend mycologische kroonjuwelen Drenthe 5 t/m 8 oktober
Drenthe bezit veel bijzondere en rijke paddenstoelenterreinen. Dat wordt duidelijk als je de ‘Ecologische atlas van Paddenstoelen in
Drenthe’, een recente uitgave van drie prachtige naslagwerken, doorneemt en leest dat er ruim 2300 soorten in deze provincie te
vinden zijn. Dat is bijna de helft van alle soorten in Nederland. Dus Drenthe is een prima plek om paddenstoelen te zoeken en
bestuderen.
Omdat onze paddenstoelenwerkgroep 30 jaar bestaat is het tijd voor iets
bijzonders en dat wordt dus een paddenstoelenweekend in Drenthe van vrijdag
5 oktober t/m maandag 8 oktober. We vertrekken vrijdagochtend en komen
maandag eind van de middag weer thuis, dus bijna vier dagen.
Het onderkomen is ‘Lotus Lodge’, een hoeve in het buurtschap Ten Have,
behorend bij het dorp Wapse in zuidwest Drenthe. Zie de website
www.lotuslodge.nl. Het ligt op loopafstand van het Drents-Friese Wold en zeer
nabij is ook het nationaal park Dwingelder-veld; terreinen waar meerdere
mycologische kroonjuwelen te vinden zijn.
De accommodatie is ruim opgezet en heeft 7 slaapkamers voor maximaal 16
personen. Een belangrijk doel is om de mycologische kennis van deelnemers te
vergroten en mede daarom is er ruimte om met zg. sleutels en met de
microscoop soorten te determineren. We streven ernaar om lokale mycologen
Foto: Heideknotszwam
bij het weekend te kunnen betrekken.
De catering, dus ontbijt, lunch en diner, wordt geheel verzorgd en de prijs voor het weekend, exclusief vervoer, is € 190,Opgeven kan vanaf 1 juni via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag en graag vóór 15 juli.
Leden van onze paddenstoelenwerkgroep hebben voorrang bij de inschrijving. Betaling van het weekend na bericht van de
penningmeester. De reiskosten worden ter plekke contant afgerekend.
Kees Pinster ..

Kinderen ontdekken groen om de hoek
Hoewel in beginsel bedoeld voor beleidsmakers op allerlei plaatsen, breng ik graag de
Natuur in de straat hier onder de aandacht. Het doel van het boek is ideeën aan te
reiken om kinderen in de stad in de dagelijkse leefomgeving meer met groen in aanraking te brengen. Niet alleen omdat het gezonde beweging en kennis oplevert, maar
ook om hen pleitbezorgers te laten worden voor een duurzaam milieu. In de praktijk
heeft het IVN vaak een aandeel. De provincie Noord-Brabant start dit jaar met het
veranderen van stenen schoolpleinen in tuinen; de branchevereniging die dit ontwikkelt, doet dat in samenwerking met het IVN. *
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft het boek, tegelijk met een actieplan, uitgebracht. Uiteindelijk gaat het om de
ideeën en tips die zo breed mogelijk moeten worden uitgedragen. Ze hebben overigens niet altijd rechtstreeks betrekking op natuurervaringen voor kinderen, zoals begroeiing van daken, het aanbrengen van pannen- en daklijstnesten voor gierzwaluwen en
huismussen.
Gewoon een hoop stenen laten begroeien of het neerzetten van zogenaamde folly’s (een bouwsel dat met opzet nutteloos of bizar
is) in parken zijn dat wel. Spannende verstopplaatsen die onderdak bieden aan insecten, varens en ander klein spul. Klimbomen,
waterplekken, een omgeving waar je kunt oogsten. Misschien zelfs her en der gesnoeide hoogstamfruitbomen plaatsen in de stad
zodat iedereen ziet hoe fruit groeit. Jaren geleden is een project Hangplekken Naturally Cool opgezet: hangjongeren bedachten
onder begeleiding hun eigen groenplek. Het leidde ertoe dat de Stichting Aarde een concept voor een geurplek ontwikkelde.
Mij brengt het in ieder geval op genoeg ideeën voor de komende bewonersinspraakavonden met de gemeente nu onze (Bezuidenhout-Oost) straten worden heringericht.
Marjo Hess
Natuur in de straat, Jaap Dirkmaat, Beek-Ubbergen, 2011 Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
ISBN 978-90-817927-0-7
* http://degroenestad.nl/groene-schoolpleinen
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U kunt in deze rubriek kennismaken met leden van onze
KNNV-afdeling. De rubriek wordt verzorgd door
Samantha van der Wolf.

LEDEN IN DE KIJKER

goede kennissen om het veld mee in te gaan.
Tijdens onze eerste kampeervakantie met de KNNV van ca.
vier dagen waren er wel 45 'man' aanwezig. Het begon allemaal zeer primitief met een diepe kuil als sanitair met een
tentje er over heen. En ergens 1 kraantje met koud water om
je te wassen. Door de jaren heen is het wel wat luxer geworden, maar primitief of niet, het was altijd met plezier en genieten.
Toen kwam in 1995 een verzoek om penningmeester te worden, om het stokje over te nemen van Peter van Drimmelen.
Die had het goed voor elkaar, alles goed georganiseerd, het
was een gespreid bedje als het ware. Bovendien had ik al
ruim ervaring opgedaan met boekhouding en kascontrole bij
een Marinebedrijf. Ik vond het altijd al leuk , een soort sport,
om het helemaal kloppend te maken. Zo heb ik twee termijnen vol gemaakt van 1995-2005. Daarna nog vijf jaar de kascommissie gedaan van de Landelijke, aanzienlijk omvangrijker. Tevens de ledenadministratie van de afdeling van 20052018. Daartussen nog een tijd voor de website gezorgd, later
overgedragen aan Dick Gerbrands.

Op een mooie woensdagavond in een groenrijke buurt mocht
ik mij laven aan een interview met Bert van Maanen, 77 jaar.
Hij heeft bij de ALV in maart jl. zijn taak als ledenadministrateur overgedragen - een van de vele functies die Bert voor de
KNNV heeft vervuld. Daarvoor ontving hij een KNNV-speld.
Omdat ook Els veel voor de afdeling gedaan heeft, kregen zij
tweeën een lunch aangeboden door het bestuur.

Foto: Anna Kreffer

Ondertussen zijn er circa vier stuks Flora versleten, is er eentje blijven liggen in het veld en ben ik inmiddels bezig aan een
tweede exemplaar van de nieuwe Heukels (23ste /2005)
waarin ook het DNA-onderzoek is opgenomen. Hiermee zijn
voorgaande drukken sterk verouderd en eigenlijk niet meer
relevant.

Waar is de liefde voor planten begonnen?
Ik ben niet van jongs af aan natuurhistorisch geïnteresseerd
geweest. Dat is pas later gekomen toen Els (v. Maanen) destijds reageerde op een functie als voorzitter van de Jeugdnatuurwacht. Tijdens de vervulling van deze functie, die zich
richtte op het 7de en 8ste jaar van de lagere school, ben ik
haar eigenlijk gaan helpen. En zo waren er ook vakanties die
naast de grote liefde voor literatuur zich ook lieten kneden
om "aan de plantjes te ruiken". Met name toen ik tijdens een
vakantie in Leusden een oude flora zag liggen, er door heen
bladerde en het semi-wetenschappelijke aspect mij zeer
aansprak. Het nodigde uit om wat plantjes uit de tuin te halen en te bekijken. Het eerste plantje had maar 3 bloemblaadjes. Al snel kwam ik er achter dat het de Eendagsbloem
moest zijn (ze blijven maar 1 dag open), de Tradescantia virginiana. In de volksmond 'Mozes-in-het-biezen-mandje' genoemd. Zo was het begin gemaakt voor nog heel wat moeilijkere ontdekkingen als beginneling. Bijvoorbeeld Hengel (Melampyrum pratense) een halfparasiet van de bossen en drogere zandgronden. Uit winkelen gingen ook meerdere plantjes van langs de stoep mee naar huis. En zo doe je al gauw
wat ervaring op.

Zijn er nog opmerkelijke ervaringen die je bij zijn gebleven
tijdens het determineren in het veld?
De nieuwe soorten in de stedelijke omgeving. Zo ontdekten
we ooit Kransmuur (Polycarpon tetraphyllum), deze komt uit
het Middellandse Zeegebied; in de jaren negentig werd de
plant gesignaleerd in de Randstad. Door het determineren ga
je veel beter kijken en valt iets je beter op. Nu zien we het op
allerlei plekken al groeien. Onze stadsbiotopen zijn eigenlijk
rotslandschappen waar nieuwe soorten zich kunnen ontwikkelen, het urbane district, dat kan heel spannend zijn. Echt
invasieve exoten zijn van een mindere allure omdat het de
lokale flora kan bedreigen. Zoals de uitgezette aquariumplanten, bijvoorbeeld grote waternavel, waterteunisbloem. Soms
duurt het lang voor er een natuurlijke vijand ontstaat, zoals
bijvoorbeeld voor de Amerikaanse Vogelkers. Nu die er wel is,
blijkt uit onderzoek dat het zich stabiliseert.
Bert: NB. Uitgebreid onderzoek is o.a. gedaan door Menno
Schilthuizen-hoogleraar evolutie en biodiversiteit aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Veldonderzoek o.a. in Meijendel gaf
inzicht in de diversiteit van de insectenbevolking op Amerikaanse en inheemse vogelkers. Op de invasieve exoot zaten
ruim twee keer zoveel soorten insecten als op inheemse
vogelkers. Niet alleen stappen sommige insecten over van
andere plantensoorten naar de Amerikaanse vogelkers maar
bovendien lijkt er zelfs sprake te zijn van een begin van het
ontstaan van nieuwe soorten.

Hoe zag en ziet in grote lijnen je KNNV- of veldbiologische
leven eruit?
Els wilde ook graag meer kennis op doen en daarom besloten
we lid te worden van de IVN en daar de natuurgidsencursus
te doen. Voor IVN is Els later actief geweest als gids. Toen
hoorden wij via via over het bestaan van de KNNV en de mogelijkheid om dieper in bepaalde materie te duiken. Zo werden we beiden lid van de KNNV in 1990 en betreurden het
meteen dat we dit niet eerder hadden ontdekt! Door gezamenlijke interesse is het makkelijk aan te sluiten bij de werkgroepen en op de KNNV-weekenden maakten we al snel
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Broedvogelonderzoek in Haagse Bos toont afname van 19% in broedterritoria
Staatsbosbeheer en de Haagse Vogelbescherming werkten samen aan een
onderzoek naar de ontwikkelingen in aanwezigheid en verspreiding van broedvogels in het Haagse Bos. Hun rapport is duidelijk: het staat er slechter voor
dan ongeveer 25 jaar geleden. Er zijn in 2016-2017 in totaal 496 territoria vastgesteld, verdeeld over 40 soorten. In vergelijking met tellingen in 1992-1993 is
het aantal territoria met 19% afgenomen.
Sperwer, groene specht en nachtegaal als broedvogel verdwenen
In 2002 voerde SOVON een broedvogelkartering uit. Hoewel dit
onderzoek niet goed met de tellingen van 2016-2017 te vergelijken is, is wel
aangetoond dat sperwer, groene specht en de nachtegaal als broedvogel geheel uit het Haagse Bos zijn verdwenen. De grauwe vliegenvanger werd wèl als
broedvogel vastgesteld. Deze vogel staat vermeld op de Rode lijst (van Kleunen
et al. 2017) dus een positief bericht.
Broedvogels in het Haagse Bos in 2016-2017;
Frederik Hoogerhoud, Wim Kooij & Casper Zuyderduyn, Staatsbosbeheer en
Haagse Vogelbescherming, 2018
Naomi Mulder

Geboorte van een vogelaar
Als stadskind voor het eerst erbij
Met de natuurvriendengroep
Een vroege morgen in de voorjaarswei
In de lucht kieviten en grutto’s met hun roep
Eierlegsels in het gras
Een donker glimmend oog
Als enig teken van een jong
Dat onder een graspol
Verborgen was
Kemphanen dansend in hun kring
Kritische hennen daar rondom
Er omheen een bloementapijt
Juichend feest van vitaliteit

Foto: vrouwtje vink – Joost van der Sluijs

Vogelpret
Ik heb mijn computer zo staan, dat ik een volledig uitzicht
heb op de tuin. Wat ik allemaal meemaak van achter het
scherm! Vechtende kauwen, ruzie tussen een roodborst en
een zwartkop, parende pimpelmezen, en nu dus een heel
paringsritueel van pa en ma vink, die er echt een schitterend
dansje van maken. Hij dan. Hij kruipt snel zigzaggend over
de grond en springt dan vlak voor haar snavel op om met
een zijwaartse salto op haar achterkant te belanden. Zij zit
intussen rillend van geluk tegen de grond gedrukt, met haar
staart alvast efficiënt opzij. De paring zelf duurt twee
seconden, maar ma blijft maar rillen en trillen dus het hele
ritueel wordt wel vijf, zes keer herhaald. Dat ik dat zomaar
pal voor mijn neus voorgeschoteld krijg!
De koolmezen maken de vreemdste geluiden, van zaagje tot
mondharp, en in het vogelbadje spettert een winterkoning.
Het pimpelpaartje heeft mijn nestkastje uitgekozen en de
merels zijn aan het bouwen in mijn laurierkers.

Dit alles zo nieuw, zo blij
Het is mijn mooiste herinnering
De vuurdoop van een nieuweling
Op een stralende ochtend in Mei

Lodewijk Dokters

Maart 2018

Lisette van Pelt
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IVN-bestuurslid
Annemarie van der Rest: De natuur bestuderen en begrijpen
Er zijn twee momenten geweest waarop ik vond dat ik meer
van de natuur moest gaan begrijpen. In mijn laatste baan als
manager Veiligheid, Gezondheid & Milieu voor Shell in
Nederland had ik te maken met milieu-effect rapportages.
Deze beschrijven de invloed van een nieuwe fabriek op het
milieu. Ik heb chemische technologie gestudeerd, dus met
het doorgronden van het technische gedeelte, waarbij de
uitstoot van de nieuwe fabriek wordt beschreven, had ik geen
moeite. Maar de bijbehorende vraag was in hoeverre het
ontvangende milieu blijvende schade zou ondervinden van
die nieuwe fabriek. Om dit te kunnen beoordelen moest ik
een echte bioloog/ecoloog raadplegen. Het interessante dat
ik toen ontdekte, was dat ook zij denken in technologische
termen van massa- en energiebalansen. Ik nam me toen voor
om later de biologie en ecologie nader te zullen bestuderen,
om zodoende de natuur om mij heen beter te kunnen
begrijpen.
Het tweede moment was tijdens vrijwilligerswerk in de
duinen. Wij moesten abelen uit de grond trekken, om te
voorkomen dat het duin dicht zou groeien. Naast de vraag
waar al die abelen vandaan kwamen, vond ik dat een
vreemde opdracht, omdat ik ooit een film over Meijendel had
gezien waarin het ruisen van de wind door de abelen juist
werd verheerlijkt. Blijkbaar is de mening over natuurbeheer
in de loop van de tijd nogal veranderd. Wanneer dit is
gebeurd en waarom, is zo’n vraag die me bezighoudt.

naast de theorie, samen met anderen de natuur in te trekken
en met elkaar te delen wat je allemaal ziet. In juni hoop ik
mijn gidsendiploma te halen.
Daarnaast zit ik sinds een jaar in het bestuur. Tijdens mijn
loopbaan bij Shell heb ik in veel besturen gezeten. Ik vind het
leuk om oplossingen te verzinnen voor lastige problemen;
gegevens verzamelen en analyseren, feiten op een rij zetten
enz. Ook vind ik het stimulerend om in een team te werken,
discussies brengen je altijd tot een betere oplossing. Wel vind
ik het belangrijk om aan een onderwerp te werken waarmee
ik aan iets zinnigs kan bijdragen. Ik ben dan wel met pensioen,
maar ik vind nog steeds dat ik mijn tijd nuttig moet besteden.
In mijn eerste bestuursjaar was ik verantwoordelijk voor
educatie. Samen met een groep docenten hebben we criteria
voor het aanstellen van docenten opgesteld. Met Ingrid Piek
ben ik bezig om voor volgend jaar een cursus Wilde Planten
op te zetten. Nu ben ik penningmeester. Ik heb daar geen
ervaring mee, maar dat lijkt me nu een leuke uitdaging om
onder de knie te krijgen.
Naast mijn activiteiten bij IVN ben ik nog vrijwilliger in de
duinen bij Dunea, en zit ik nog in twee besturen die allebei te
maken hebben met energietransitie en verduurzaming. Ik ben
getrouwd met Paul, en we hebben twee volwassen kinderen.
Annemarie van der Rest

Gespot
Bijgaande foto is van een marmerkreeft op mijn hand. Die is
op 21 april 2018 in Voorburg tijdens de slootexcursie van de
Groene cursus gevangen door een van de deelnemers.
Er ontbreekt een schaar en een groot deel van een voelspriet. Ik doe al jarenlang slootexcursies met schoolkinderen
in Leidschendam-Voorburg en zie regelmatig kreeften, maar
deze soort had ik nog nooit gezien.
Corry van Leeuwen

Foto: Gerda Idsinga
Iets zinnigs bijdragen in het IVN
Daarom ben ik ook de gidsencursus bij IVN gaan volgen, met
daarnaast veel zelfstudie om de verroeste kennis van de
biologie weer wat op te halen. En wat is er dan heerlijker om
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Nieuwe boeken van de KNNV-uitgeverij
Handboek Natuurfotografie+
Het bestverkochte standaardwerk over
natuurfotografie nu weer leverbaar als
paperback.
Deze praktische gids laat zien dat
natuur dichtbij huis begint en hoe je
daar boeiende beelden van maakt, van
landschaps- tot macrofotografie.
Prijs 19,95

Bergplaas - paperback NL
Midden in Zuid-Afrika ligt de
halfwoestijn de Karoo. Ruim 15 jaar
geleden kocht Irene van Lippe
Biesterfeld hier een gebied van ruim
5000 hectare. Ze zette zich in voor
herstel van de oorspronkelijke
natuur, en ontwikkelde o.a.
initiatieven waarbij mensen hun
relatie met de natuur kunnen
herwaarderen. Bergplaas is haar
persoonlijke verhaal over deze
bijzondere plek. Met inspirerende teksten, authentieke
dagboekfragmenten en eigen tekeningen, beschrijft ze de
totstandkoming van Bergplaas, de pijnlijke confrontaties, de
gevolgen van natuurgeweld maar vooral de schoonheid en
puurheid van het harde Zuid-Afrikaanse landschap. Prijs 17.95

Veldgids Korstmossen
Het boek is gericht op herkenning in
het veld. De beschrijvingen
behandelen behalve de kenmerken
ook de ecologie, en voor de hand
liggende verwisselingsmogelijkheden.
Samen met de gedetailleerde
kleurenfoto's en kaartjes met de
verspreiding in Nederland is het ook
voor beginners mogelijk de soorten
snel en betrouwbaar op naam te
brengen.
Prijs 42,95

Crossbill Guide Dordogne
De Dordogne in Zuidwest Frankrijk is
beroemd om zijn lieflijke landschap,
maar biedt ook ruige en bijzondere
natuurgebieden. Rivieren en
moerassen, rotspartijen en
getijdengebieden gelegen tussen de
kalkheuvels.
Deze gids bevat meer dan 20 wandelen autoroutes en speciale plekken
waar je natuur, flora en fauna zelf kunt
ontdekken.
Prijs 28,95

Crossbill Guide Southern Portugal
Zuid-Portugal is een schitterende
natuurreisbestemming in ieder
jaargetijde voor iedere vogelaar en
plantenliefhebber. Deze Engelstalige
reisgids beslaat het gehele gebied ten
zuiden van de lijn Lissabon – Moura,
met andere woorden de Tejo en
Sadobaaien, de zuidelijke Alentejo en
de gehele Algarve.
Prijs 28,95

Zeldzame vogels van Europa
Een topgids voor vogelaars!
Zeldzame vogels van Europa is een
omvangrijke fotogids met 2000
foto’s van ruim 460 (zeer) zeldzame
vogelsoorten van Europa en een
groot deel van de Western
Palearctic.
Per soort biedt deze gids een
heldere beschrijving met
diagnostische kenmerken van het
verenkleed, aangevuld met
informatie over gedrag, roep en
habitat.
Prijs: 39,95

Basisgids composieten
Een handzame fotogids om
composieten te determineren. De
zoeksleutel gebruikt kenmerken als
kleur, grootte van de bloem, de
lengte van de stengel en de eerste
bloeimaand
 140 soorten composieten: zelf
herkennen op soortniveau
 Per soort gemiddeld zes foto’s en
heldere beschrijvingen
 Zoeksleutel op basis van goed
zichtbare kenmerken

Deze en andere boeken van de KNNV-uitgeverij kunt u met 10% korting en zonder
verzendkosten bestellen bij Kees Pinster – 06 3377 3176 of via pr@den-haag.knnv.nl
En ….. onze afdeling verdient er ook nog iets aan!
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Van sieralgen tot sjoemelhoning
de wondere wereld van de microscopie
‘Wat prachtig, er gaat echt een wereld voor je open!’- ‘Jeetje,
bizar, zoiets heb ik nog nooit gezien!’-‘Dit lijkt wel een soort
Barbapapa, oh, nu zwemt ‘ie zo mijn beeld uit!’
Zo maar wat kreten die konden worden gehoord bij de
basiscursus microscopie, die in maart en april werd
aangeboden door de KNNV Den Haag en werd verzorgd door
het NGVM (Nederlands Genootschap voor Microscopie).

het leven op aarde: zonder de blauwalg geen leven; deze
produceert namelijk een aanzienlijk deel van de zuurstof op
onze planeet.
Bij de vierde bijeenkomst kwam een bevlogen vlinderspecialist (foto) ons verrassen met een hoeveelheid dode,
maar daarnaast gelukkig ook levende, vlinders (de laatste
vervoerde hij in een kooi van gaas en hij liet ze suikerwater
drinken van zijn hand). Het dode materiaal mochten we
bekijken onder de microscoop. Behalve van de doorlichtmicroscoop, waarvoor preparaten werden gemaakt van
stukjes vlindervleugel, werd deze avond ook gebruik gemaakt
van stereomicroscopen, waarmee je de vlinder in 3D en intact
kon zien, dus niet geplet tussen twee glaasjes. Het voordeel
van de laatste microscoop was eveneens dat de vaak
schitterende kleuren van de vleugelschubjes prachtig te zien
waren. Ook zagen we dat de roltong van een vlinder niet hol
is en eigenlijk uit twee tongen bestaat, die als het ware aan
elkaar geritst zijn. Het dier zuigt de nectar dan ook niet echt
op, hij absorbéért deze meer met zijn tong.

Met 15 cursisten en een handvol docenten/assistenten, was
het MEC Zuiderpark op de vijf zeer afwisselende cursusavonden goed gevuld met nijvere enthousiastelingen. Het
leuke was dat wij cursisten in elke les, steeds na een gedegen
presentatie over het thema van die avond door verschillende
specialisten, zelf aan de slag mochten met het maken en
bekijken van preparaten. Die preparaten varieerden, al naar
gelang het onderwerp van de avond. Na een leerzame
introductieles door de deskundige cursusleider over het
gebruik van de microscoop, waarbij men kennismaakte met
o.a. harsgaten van naaldbomen en tuurde naar insectenvleugels en vliegenpoten, volgden vier lessen met elk een
eigen thema en docent.

Bart Coppens

De laatste cursusavond werd verzorgd door twee imkers /
pollenexperts. We zijn bezig geweest met het onderzoeken
van stuifmeel in honing én direct uit bloemen. De pollenkorrels, die in korfjes aan de achterpoten van foeragerende
bijen mee worden gedragen, bevatten per stuk ongeveer 2
miljoen (!) stuifmeelkorrels en worden door de imker
afgevangen met een speciale pollenval. Ze zijn o.a. bij
biologische winkels te koop. De hoeveelheid pollen varieert
per soort honing. Als er te weinig in zitten is er misschien wel
sprake van ‘sjoemelhoning’, een goedje dat kennelijk aangevuld wordt met bietsuiker. Om honing bijv. lindehoning te
mogen noemen moet minstens 20% van de daarin aanwezige
pollen van de linde afkomstig zijn. Microscopische pollenanalyse is dus een manier om de samenstelling en de
botanische oorsprong te kunnen controleren.
Al met al was deze basiscursus microscopie een boeiende,
professioneel opgezette en zeer gevarieerde cursus: warm
aanbevolen als deze nog eens wordt aangeboden!
Annemarie de Bree

Zo leerden de cursisten de halmen van helmgras (foto) te
couperen en hoe deze te behandelen met kleurstoffen en
alcohol, zodat de verschillende cellen van de plant beter
waarneembaar werden. Onder de microscoop werden de
pionierskwaliteiten van deze plant mooi benadrukt;
verschillende verdedigingsmechanismen tegen weersinvloeden, zout en insecten werden zichtbaar onder de microscoop,
zoals de dikke waslaag op de huid van de halmen, die tegen
de elementen beschermt.
In een volgende les kwam een expert van alles vertellen over
micro-organismen in het water en gingen de cursisten in de
weer met het door de microscoop bekijken van druppels
slootwater, die werkelijk krioelden van het leven. Door wat
vaseline onder de hoeken van de dekglaasjes te smeren was
er genoeg ruimte tussen objectglas en dekglas om de microorganismen te laten ‘zwemmen’. Raderdiertjes, pantoffeldiertjes en sieralgen passeerden de revue en uit deze les
bleek ook maar weer eens dat bacteriën onmisbaar zijn voor
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Verzendadres:
Buizerdlaan 275, 2261 CV Leidschendam

Port betaald

Twee foto’s van de bloemen van de geelhout,
die op Oud Eik en Duinen staat.
Volgens de beheerder is het de eerste keer dat
hij zich kan herinneren dat deze boom bloeit.
Rob Meyer

Microscopiecursus: vatenbundels in twee ringen van de
buitenhalmen van helmgras.- Rob van Es

Een interessante waarneming
en/of een leuke foto?
Stuur hem naar:
Red.ratelaar@gmail.com
of
redactieratelaar@ivndenhaag.nl
Microcopiecursus: roeipootkreeftje – M.Stahlie
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