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Van de bestuurstafels
Groen lintje

Leefbare stad
Wat een droge, warme zomer hebben we gehad. Dit was een
zomer zoals we ze in de toekomst veel meer zullen zien,
afgewisseld met zomers waarin veel (extreme) buien vallen.
Den Haag is landelijk gezien ook nog eens de stad die de hitte
het meeste vasthoudt vanwege de vele bebouwing, hoewel
ons gemeentebestuur altijd spreekt van groene stad achter
de duinen.

GroenLinks Wassenaar heeft op 8 juni in Meijendel, voorafgaand aan een avondwandeling, aan de natuurgidsen van
IVN Den Haag en Omstreken een onderscheiding uitgereikt.
“Omdat zij jong en oud overal de natuur laten beleven en die
voor iedereen dichterbij brengt. De activiteiten van IVN zijn
vaak gratis zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel de
groene, als de sociale kant van de IVN activiteiten passen bij
onze aard”, aldus GroenLinks.

Het is een grote opgave om de stad leefbaar te houden en als
bewoners zullen we allen een steentje moeten bijdragen. Dat
kan in de tuin, door tegels te vervangen door “groen” of
gevels te bedekken met klimplanten. Regenwater opvangen
voor hergebruik en bufferen kan met regentonnen of
infiltratiekratten. Daken kunnen een groen-blauwe metamorfose ondergaan.
Als leden van een groene vereniging en natuurliefhebbers,
zijn wij ons vast meer dan anderen bewust van de noodzaak
van aanpassingen en kunnen we een goed voorbeeld geven.

Ik mocht namens de gidsen een lintje met oorkonde
ontvangen van de fractievoorzitter Aart van Sloten. “Het IVN
en al haar vrijwilligers zetten zich met een aanstekelijk
enthousiasme in om te laten zien hoe mooi en verrassend de
natuur in ons dorp en de regio is. Het lintje is dan ook meer
dan terecht” aldus de fractievoorzitter.

Als vereniging proberen we ook bij te dragen aan een stad die
op de toekomst is voorbereid. We vinden dat zoveel mogelijk
en gevarieerd groen een noodzaak is. Liefst aaneengesloten
en deels afgesloten voor mensen, met insectvriendelijk
beheer. Dit gaat helemaal in tegen de trend dat al het groen
belevingsgroen moet zijn, anders zou daarvoor geen
draagvlak te vinden zijn bij mensen. Waar we kunnen, praten
we mee in overleggen, maar het is een moeilijke weg.
Als voorbeeld de plannen voor Koekamp. Om onze stem voor
de natuur krachtiger te laten klinken, hadden we met diverse
andere groene- en bewonersverenigingen overleg om tot
gezamenlijke standpunten te komen. Meer dan twee jaar van
overleg is nu afgerond met een voorstel voor de gemeenteraad. Onze voorstellen en alternatieven zijn grotendeels
afgewezen, want daarin zou “de zwijgende meerderheid zich
niet kunnen herkennen”. De noodkreet van de natuur wordt
helaas niet gehoord door die zwijgende meerderheid.
Het voorstel Koekamp is op onze website te vinden.

Foto: Johan Apeldoorn

Een onderscheiding van buiten te krijgen voor onze activiteiten is toch bijzonder. Ik heb hen daarvoor bedankt en hen
een compliment gemaakt dat zij toch het oog op ons hebben
laten vallen hoewel wij meestal niet zo opvallen met onze
educatieve activiteiten aan de basis.
Wij lijken in dat opzicht wel wat op gras: het is overal maar
trekt weinig attentie.

Anna Kreffer

Vanaf Hoek van Holland liggen er twee formidabele obstakels
tussen de kust en de polders: eerst de glazen stad van het
Westland en dan de steeds compacter wordende bebouwing
van Den Haag.
Het is belangrijk dat de ecologische verbinding tussen kust en
polders, die er nu nog over de hele breedte van Wassenaar is,
open blijft. GroenLinks Wassenaar blijft zich daarvoor inzetten.
Chrit van Ewijk
2 augustus 2018
Foto: groen dak met sedum
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Bijzondere bomen

IVN-gids krijgt een
rondleiding

Bij een bijzondere boom denk je in eerste instantie aan een
monumentale boom of een boom die om een andere reden
opvallend is. In ieder geval aan een echte, levende boom.

Na een avondwandeling die ik gidste in het vrij toegankelijke
Park Schakenbosch in Leidschendam, kwam ik in contact met
twee jongedames, Eva en Sanne. Ze bedankten voor de leuke
rondleiding en merkten op dat ik voornamelijk de hoofdwegen had gelopen. Er waren nog meer leuke paadjes en
mooie bomen en ze boden aan om me die te laten zien.
Eva's vader werkte op Schakenbosch dus zij was er als het
ware opgegroeid. Ze werkt er intussen zelf al vanaf haar
vijftiende en begeleidt cliënten die werken op de dierenweide.
Op deze dierenweide vond Sanne een onderkomen voor haar
Indische loopeendjes en zo ontmoetten de twee elkaar.
Tijdens onze wandeling leerde ik van hen veel nieuws over de
geschiedenis en de tuin.

De beestenbomen in het nieuwe natuurgebied in de Poelzone
zijn geen echte bomen maar wel bijzonder te noemen. Hier
hebben de architecten het toepassen van landmarks
gecombineerd met een ecologisch doel: de beestenbomen.
Met veel ingebouwde elementen zijn de landmarks een ware
toevlucht voor veel verschillende soorten dieren geworden.
Op de bijgaande foto van de beestenboom kun je de gaatjes
onderin zien voor de insecten; er zijn horizontale openingen
voor de vlinders, verticale openingen voor kleine vogeltjes en
ook vleermuizen. Helemaal bovenin is een kast voor de
torenvalk die de kast ook al heeft gevonden, blijkt uit de
monitoring.
Een mooi voorbeeld van hoe je ecologie een plek kan geven in
de ontwikkeling van nieuwe gebieden.
Wilt u zelf de beestenbomen bekijken?
Ze staan aan het wandel-/fietspad in het nieuw aangelegde
natuurgebied in de Poelzone in het Westland. Dit is te vinden
aan de Vlotlaan in Monster. Op de fiets te bereiken via de
afslag naar het Gemaal Vlotwatering aan het fietspad langs de
duinen van Monster richting ’s Gravenzande. Met OV of de
auto bereikbaar via de route naar Themapark Westlandse
Druif.
Loes van Zee

We ontdekten uitbundig bloeiende brede wespenorchissen
(foto) en ik liet hen de vaantjesbomen, de honingboom en de
hemelboom zien. Daar wilde Eva later wel onder begraven
worden, zei ze, dan wist ze zeker dat ze in de hemel kwam.
Rondom de nieuwe paviljoens is het helaas niet zo groen
meer. Veel bomen zijn gekapt om plaats te maken voor de
nieuwbouw. Rond de vijver bij de dierenwei is gelukkig nog
wel een natuurlijke oever die veel vinders en libellen aantrekt.
Ik voldoe graag aan het verzoek van deze natuurliefhebsters
om in de herfst daar nog een keer een wandeling te plannen.
Foto:
Finbarr-McComb-Architect-Poelzone-Beestenboom

Ria Hoogstraat
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Wat zijn wadi’s?
Het woord wadi klinkt Arabisch en dat klopt. In de woestijn
zijn wadi’s de plekken waar water opgeslagen wordt in rivierbeddingen of doorlaatbare zandkuilen. Maar het betekent
ook ‘Water Afvoer Door Infiltratie’. Moderne wadi’s zijn nog
in een experimenteel stadium, maar we vinden ze in toenemende mate in Nederland en België. In Den Haag bij het
ecologisch woonproject ‘De Groene Mient’.

Groen en sociaal wonen in ‘De Groene Mient’
“Wij wilden altijd al wadi’s,” zegt bewoner Robbert Kruiniger.
De Groene Mient is een woonproject, dat gebouwd is in eigen
beheer, een zg. CPO-project. Dat maakt de betrokkenheid van
de bewoners groot. “Het werkt hier niet met grindkoffers; die
zijn niet nodig als de toplaag voldoende infiltrerend is. De
zandgrond hier geeft voldoende infiltratie. De infiltratiegraad
meet je voor je aan wadi’s begint. Het water moet nog weg
kunnen bij een extreme hoosbui. We hebben vier wadi’s,
eigenlijk gewoon kuilen die (licht) begroeid zijn. Ze maken op
een mooie manier deel uit van de tuin.”
Robert wijst hoe het hemelwater langs de huizen door
ondergrondse cementen buizen geleid wordt naar een
verzamelput en vandaar via slootjes naar de wadi’s. De put is
in tweeën gedeeld door een schot tot de hoogte van de rand
van de wadi’s. Komt het water hoger, dan stroomt het over
het schot en wordt het afgevoerd naar een sloot in de buurt.

De opgewarmde stenen stad
Onze steden bestaan vooral uit steen. Ieder plekje wordt
bebouwd, de tuinen zijn steeds vaker betegeld en parkjes en
groengebieden maken plaats voor parkeerplekken. Bij een
forse regenbui kan het regenwater niet weg en het riool kan
de aanvoer niet verwerken. Oververhitte steden, overstromingen en vervuild grondwater zijn toenemende problemen.
Wat doen we eraan? Enkele oplossingen: tuinen niet meer
betegelen, groene schoolpleinen, parken, doorlaatbare parkeerplekken, groendaken die regenwater absorberen, daktuinen, regentonnen en… wadi’s.
Robert: “Over het algemeen vangen de wadi’s het wateroverschot met gemak op en laten het binnen een dag in de grond
zakken. Je kunt ze op verschillende manieren beplanten, of
juist de bodem verdichten zodat het moerasachtig wordt. Je
kunt ermee spelen. Het draagt op deze manier bij aan de
biodiversiteit”. De wadi’s staan nu droog, met wilde bloemen
en spelende kinderen eromheen.

Schoner grondwater en betere opname, elke druppel telt
Regenwater dat van de daken stroomt wordt bij nieuwbouw
sinds kort afgekoppeld van de riolering. Dit voorkomt overstroming met vervuild water. Wadi’s in de tuin kunnen het
hemelwater opvangen. Een wadi heeft een beplante
bovenlaag met doorlaatbare bodem en bestaat meestal uit
meerdere lagen. De toplaag (mulden) heeft een zuiverende
werking. Onder deze laag bevindt zich een ruimte of
verzamelput, die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of
gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het regenwater vertraagd kan afstromen.
Een instelbare vlotterklep voorkomt overstroming bij hevige
regenval. Wadi’s geven verkoeling in de zomer. Ze zijn ook
beloopbaar.

In Enschede heeft de gemeente in de ecologische wijk Oikos
het wadisysteem geïntegreerd in de nieuwbouw. Het staat
model voor een andere aanpak van de stedelijke waterhuishouding. Wie volgt?
Zie: www.degroenemient.nl
Loes van den Bergh
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Strandavontuur met kinderen
Vanaf begin dit jaar wordt er iedere eerste zaterdag van de
maand een natuurbelevingsactiviteit georganiseerd bij Pluk
Den Haag (bij Heempark H.J. Bos) voor kinderen van 6-10 jaar.
Vanuit de natuurgidsenopleiding van IVN Den Haag hebben
Max Leerentveld, Roy van Hutten en Harrie Ozinga hiertoe
het initiatief genomen in samenwerking met José Hamer en
Hanneke Maaskant van Pluk Den Haag.

Daarna was het tijd voor nog meer actie! Hiervoor hadden we
Chrit van Ewijk uitgenodigd. Hij had een kornet meegenomen
om met de kinderen te gaan vissen. Twee kinderen werden in
een tuigje gehesen om het sleepnet enkele honderden
meters door de branding te trekken. De andere kinderen
trokken fanatiek mee. Nieuwsgierig bekeken we de vangst:
twee kleine visjes en een heremietkreeftje. Onder de ogen
van de kinderen wist het kreeftje een van de visjes te grijpen.
Een reddingspoging van Max kwam helaas te laat. Een
demonstratie eten en gegeten worden in de praktijk.

Als feestelijke afsluiting voor de zomervakantie heeft het
natuuravontuur van juli aan het Zuiderstrand in Kijkduin
plaatsgevonden. Zestien kinderen meldden zich om 13.30 u
met hun (groot-)ouders bij strandopgang 2A. Traditioneel
start een avontuur met een spannend sprookje dat op
meesterlijke wijze wordt verteld door Max. Dit keer het
sprookje Van de visser en zijn vrouw van de gebroeders
Grimm.
Vervolgens trok de karavaan bepakt en bezakt door de duinen
het strand op. Op het strand moesten we door een binnenmeertje waden om bij de zee te komen. Onderweg pakten de
kinderen al het afval dat ze zagen vakkundig met afvalknijpers
op en stopten het in een linnen tasje. Een meisje ontdekte dat
je met een afvalknijper ook mooi kunt tekenen in het zand.
Toen we op het strand waren aangekomen, was het tijd voor
de eerste activiteit: schelpen zoeken. Roy had voor de
gelegenheid een zoekkaart gemaakt met tien verschillende
soorten schelpen die je op het Zuiderstrand kunt vinden.
Geestdriftig gingen de kinderen aan de slag om mooie en
bijzondere schelpen te zoeken. De gevonden ‘schatten’
konden de kinderen bewaren in lege eierdozen en later aan
elkaar presenteren. Max wist over iedere schelp iets leuks te
vertellen.

Navraag bij enkele kinderen en ouders leerde dat ze allemaal
met volle teugen hadden genoten van het avontuur. Dus moe
maar voldaan en vol indrukken naar de parkeerplaats. En na
de zomer op naar een volgend avontuur…
Het volgende Natuuravontuur staat gepland voor 6 oktober
bij Pluk Den Haag. We kunnen hier nog hulp bij gebruiken.
Wil je ook graag een bijdrage leveren aan een Natuuravontuur,
neem dan contact op met Harrie Ozinga (06-11316606 of
ozinga@casteller.nl).
Tekst en foto’s: Harrie Ozinga
Meer info over het Natuuravontuur bij Pluk is te vinden op de
website van IVN Den Haag https://www.ivn.nl/afdeling/denhaag/ga-je-mee-op-natuuravontuur

6

Groene Cursus Najaar 2018
De nieuwe Groene Cursus voor het najaar komt er weer aan. Dit is een basiscursus over de natuur rond om ons heen en vereist geen
echte biologische voorkennis, wel interesse in alles wat er in de natuur te beleven valt.
Locatie
Het leslokaal van het Milieu Educatief Centrum in Mariahoeve “de Reigershof” bij de T-kruising Reigersbergenweg/ Finnenburg/
Boekweitkamp (Goed bereikbaar met tram 6 en bus 24)
Programma
De cursus bestaat uit lesavonden (van 20:00 uur tot 22:00 uur) en excursies.
Maandag 1 oktober:
Vleermuizen
Maandag 8 oktober:
Strand en kust
Zaterdag 13 oktober:
Ontdek het strand (excursie)
Maandag 15 oktober:
Herfst in het bos
Zaterdag 20 oktober:
Bomen, blaadjes en bessen (excursie)
Maandag 22 oktober:
Paddenstoelen
Zaterdag 27 oktober:
Paddenstoelen (excursie)
Maandag 29 oktober:
Vogeltrek
Maandag 5 november: Overwinteren in de natuur en afsluiting
Kosten.
De kosten voor de cursus bedragen € 60,-- inclusief koffie/thee en cursusmateriaal. U kunt zich opgeven door het invullen van het
cursusformulier op de website van IVN: www.ivndenhaag.nl en het overmaken van € 60,-op rekening NL91TRIO0391174568 t.n.v. Penningmeester IVN Den Haag e.o.
Voor nadere inlichtingen: Rob Meyer 06-20568114/070-3681400 of info@ivndenhaag.nl

IVN-natuurgidsen ontvangen diploma
Sinds 30 juni 2018 heeft Den Haag er flink wat natuurgidsen
bij. Op die datum hebben 22 cursisten van het IVN Den Haag
e.o. hun diploma als natuurgids in ontvangst genomen. Hun
opleiding was begonnen in september 2016 en het zware
programma omvatte 30 lesavonden en 22 zaterdagen met
een excursie. De deelnemers hebben samen ook twee
weekenden doorgebracht: eerst een kennismakingsweekend
in oktober 2016 in Oostvoorne en in juni 2017 een weekend
in Hei- en Boeicop, met als thema water.

werd de aspirant natuurgidsen geleerd een excursie voor te
bereiden en kregen ze didactische vaardigheden en kennis
over werkvormen aangereikt. Dit alles in dienst van de
belangrijkste taak van een natuurgids: mensen enthousiast
maken voor de natuur.
De deelnemers kregen onder meer de opdracht een
natuurdagboek bij te houden, waarin ze gedurende een
kwartaal een gebied observeerden en beschreven. Verder
kregen ze een verdiepingsopdracht naar eigen keuze. In
groepjes werden de deelnemers ook gekoppeld aan een
‘adoptieterrein,’ een gebied dat ze een jaar lang volgden. De
resultaten daarvan kwamen in een verslag, dat onder meer
vermeldde wat er groeide, en wat voor bijzondere kenmerken
zo’n gebied had.

Het studieprogramma omvatte een grote diversiteit aan
onderwerpen: zo kwamen naast verdieping van de kennis
over flora en fauna en landschappen ook vraagstukken betreft
milieu en duurzaamheid uitgebreid aan de orde. Al vrij snel

De laatste maanden van de opleiding stonden
vooral in het teken van de eindexcursie. Voor hun
examen moesten de cursisten een excursie geven
ten overstaan van algemeen publiek en uiteraard
van examinatoren van het IVN. De kandidaten
organiseerden daarvoor oefenexcursies in hun
eigen adoptieterrein, waar de andere cursisten
feedback op konden geven. Ook het geven van die
terugkoppeling was een goede oefening.
De pas gediplomeerde gidsen staan nu te popelen
om hun kennis en vaardigheden in de praktijk te
brengen. Een groot aantal heeft zich inmiddels
aangesloten bij regionale themagroepen, zoals
Natuur in de buurt, Strand en duinen, Natuur en
gezondheid, Natuur en kind, en Fotografie.
Foto: Dirk Polder

Roy van Hutten
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IVN-publieksexcursies 4e kwartaal 2018
Datum
Za 6-okt
Zo 7-okt

Tijd
10.00
10.00

Zo 7-okt

14.00

Zo 14-okt

11.00

Di 16-okt
Za 20-okt

14.00
10.00

Zo 21-okt

10.30

Zo 21-okt

11.00

Wo 24-okt

14.00

Do 25-okt

10.00

Zo 28-okt

14.00

Za 3-nov

13.00

Zo 4-nov

10.00

Zo 4-nov

10.30

Wo 7-nov

10.00

Zo 11-nov

10.00

Zo 11-nov

13.00

Zo 11-nov
Wo 14-nov

14.00
14.30

Do 15-nov

14.00

Za 17-nov

10.00

Zo 18-nov

10.30

Zo 18-nov

14.00

Zo 25-nov

11.00

Wo 28-nov

14.00

Zo 2-dec

14.00

Zo 9-dec
Wo 12-dec

10.30
14.00

Za 15-dec

11.00

Zo 16-dec

10.30

Vr 21-dec

14.00

Do 27-dec

14.00

Waar, thema en verzamelpunt
Park Schakenbosch. Herfst. Ingang Veursestraatweg 185 Leidschendam.
Meer en Bos. Herfst in het bos. Ingang Laan van Meerdervoort, ter hoogte van halte tram 3
Heliotrooplaan Den Haag. Bij regen kunnen sommige paden modderig worden en dan zijn rubber
laarzen erg prettig. Neem je verrekijker mee!
Ter Heijde Zandmotor. Kust- en duinvorming. Strandpaviljoen Flamengo’s bij strandslag 1. Te
bereiken vanaf einde Machiel Vrijenhoeklaan Den Haag.
Oud Eik en Duinen. Monumentale bomen en historische graven. Ingang begraafplaats aan de
Laan van Eik en Duinen Den Haag.
Sorghvliet. Herfst in het park. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24 Den Haag.
Meijendel. Herfst in het Vogelbos. Bezoekerscentrum De Tapuit. Neem je verrekijker mee!
(waterwingebied van Dunea)
De Horsten. Herfstwandeling. Let op: Zuidelijke ingang Horst- en Voordelaan Voorschoten.
Parkeren: links, vlak na de spoortunnel. Toegang € 1,-.
Puinduinen en Ockenburgh. Verrassende geschiedenis in twee bijzondere gebieden. Voor
restaurant de Haagsche Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175 Den Haag.
Duivenvoorde. Herfstkleuren. Parkeerplaats Laan van Duivenvoorde Voorschoten. Toegang € 1,-.
Kinderen welkom, verboden voor honden.
Scheveningen-haven zeereep. Zand- en rotskust. Strandopgang einde Houtrustweg bij het
Zuidelijk Havenhoofd. Korren met een garnalennet. Kinderen zijn van harte welkom.
Ter Heijde Zandmotor. Kust- en duinvorming. Strandpaviljoen Flamengo’s bij strandslag 1. Te
bereiken vanaf einde Machiel Vrijenhoeklaan Den Haag.
Westduinpark. Verschillende duinzones. Einde De Savornin Lohmanlaan/hoek Laan van Poot Den
Haag, over zandpaden (geen honden).
H.J. Bos Heempark. Herfst. Ingang Pluk!, Loosduinse Hoofdstraat 1184A Den Haag, doorgang
tegenover Tuincentrum Ockenburgh.
Centrum Den Haag. Monumentale bomen en bijzondere graven. Plein 1813 Den Haag. Langs
oude kastanjes en beuken wandelen we naar de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg.
Heren dienen daar hun hoofd te bedekken.
Haagse Bos. Na de grote kap. Er zijn 1200 bomen gekapt, de zomer was veel te droog, wat zien
we hiervan in het bos? Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naar Huis ten Bosch
Den Haag.
Ockenburgh. Samen zoeken naar sporen van de herfst in het bos. Brug aan het begin van de
oprijlaan landgoed Ockenburgh vanaf de Monsterseweg Den Haag.
Scheveningen-haven zeereep. Zand- en rotskust. Strandopgang einde Houtrustweg bij het
Zuidelijk Havenhoofd. Korren met een garnalennet. Kinderen zijn van harte welkom.
Vlietland Leidschendammerhout. Herfst. Oostvlietweg tussen nrs. 28B en 29 Leidschendam.
Meer en Bos. Bomen. Ingang Laan van Meerdervoort, ter hoogte van halte tram 3 Heliotrooplaan
Den Haag. Bij regen kunnen sommige paden modderig worden en dan zijn rubber laarzen erg
prettig. Neem je verrekijker mee!
Meijendel. De winter komt eraan. Naast bezoekerscentrum Dunea, t.o. paardenstal. Wandeling
over onverharde (zand)paden.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet,
Scheveningseweg 24 Den Haag.
De Horsten. Weer-of-geen-weer-wandeling over het landgoed. Hoofdingang Papeweg Wassenaar.
Toegang € 1,-.
Heimanshof. Bomen die van ver komen. Stadsboerderij Zuiderpark. Ingang Vreeswijkstraat Den
Haag.
Westduinpark. Blaast de koude novemberwind door onze haren in het Westduinpark? Einde De
Savornin Lohmanlaan/hoek Laan van Poot Den Haag.
Duivenvoorde. Kale bomen. Parkeerplaats, Laan van Duivenvoorde Voorschoten. Toegang € 1,-.
Kinderen welkom, verboden voor honden.
Berkheide. Oppeppen natuurwaarden. Parkeerplaats bij Fletcher Hotel Duinoord aan de
Wassenaarseslag 26 Wassenaar.
De Horsten. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Toegang € 1,-.
Duivenvoorde. Kerstbomen en wintergroen. Parkeerplaats, Laan van Duivenvoorde Voorschoten.
Toegang € 1,-. Kinderen welkom, verboden voor honden.
Meijendel. Winter in het duin. Naast bezoekerscentrum De Tapuit Dunea, t.o. paardenstal.
Wandeling over onverharde (zand)paden. (waterwingebied van Dunea)
Landgoed Te Werve. Doorstapwandeling langs de interessante punten. Van Vredenburchweg
105, 2583 TC Rijswijk (bij de oude brug).
Meer en Bos. Winterwandeling. Ingang Laan van Meerdervoort, ter hoogte van halte tram 3
Heliotrooplaan Den Haag. Bij regen kunnen sommige paden modderig worden en dan zijn rubber
laarzen erg prettig. Neem je verrekijker mee!
Clingendael. 3e-kerstdagwandeling: Groen in de winter. Hoofdingang Landgoed Clingendael,
Wassenaarseweg Den Haag.

Vragen over de gratis publiekswandelingen: info@ivndenhaag.nl of Rob Meyer, 06-2056 8114.
Wandelingen op aanvraag: Gerda Idsinga, wandelingen@ivndenhaag.nl of bel 070-393 3616.
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.
Het tarief voor particulieren, wandelingen in de privésfeer is € 30,= per gids, en voor verenigingen, organisaties en bedrijven € 60,=
per gids.
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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 september t/m december 2018
ZATERDAG 22 SEPT.
DAGEXCURSIE NOORDKANT VAN HET NAARDERMEER
Een wandeling van ongeveer 7 km vanaf station Bussum-Naarden 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:
09.10 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna.
Horeca:
Bezoekerscentrum boerderij Stadzigt.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070-321485 en Els Kempen 06-45833327
ZATERDAG 6 OKTOBER DAGEXCURSIE LANGS DE DOMMEL
We wandelen van station Den Bosch naar station Vught: mooie route langs de Dommel,
de Vughtse heide en de Lunetten. Eerder liepen wij deze route in de zomer, nu in de herfst.
Mogelijk paddenstoelen. Lengte 10 km.
Verzamelen:
08.45 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna
Horeca:
Aanwezig.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Okje van Drimmelen, 070-3238629.
ZATERDAG 20 OKTOBER DAGEXCURSIE LANDGOEDEREN LEYDUIN, VINKENDUIN EN WOESTDUIN
Tegenover de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen (Oase) bevinden zich drie landgoederen.
In deze oude landgoederen zullen, naar we hopen, veel paddenstoelen te vinden zijn. De mooie wandeling is 5 à 6 km lang.
Verzamelen:
09.35 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna.
Horeca:
Aanwezig.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070 3201485 en Els Kempen 06 45833327
ZATERDAG 3 NOVEMBER MIDDAGEXCURSIE WAALSDORPERVLAKTE
Een middag struinen door de duinen van dit natuurgebied met prachtig uitgegroeide eiken.
Verzamelen:
13:00 uur bij parkeerplaats/fietsenstalling tegenover TNO. Oude Waalsdorperweg. Den Haag.
Horeca:
Eventueel aan het eind in de toneelspelerswijk.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 0636504293. elsvanmaanen@tele2.nl
ZATERDAG 17 NOVEMBER DAGEXCURSIE WASSENAARSE LANDGOEDEREN
We maken een wandeling van ongeveer 11 km vanaf station Den Haag Centraal door het Haagse Bos en de Wassenaarse landgoederen. We verwachten mooie herfstkleuren in deze tijd van het jaar. In Wassenaar gaan we met de bus terug naar het station.
Verzamelen:
09.30 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna.
Horeca:
Ongeveer halverwege de wandeling.
Organisatie:
Renée Lankhorst 070-3585647 en 06-33682974 en Arja van Putten 070-3555325.
ZATERDAG 1 DECEMBER DAGEXCURSIE KAAPSE BOSSEN
Beschutte wandeling van 10 km over heuvelige bospaden; eventueel een kortere van 5 km,
afhankelijk van het weer.
Verzamelen:
09.00 uur bij Station Voorburg, Zwartelaan.
Horeca:
Horeca aan het begin en op 2/3 van de route bij Helenaheuvel
Organisatie:
Ineke Z. en Ineke G. inekegilbert@ziggo.nl - 06-440 69 099
Aanmelden:
Vóór 18.00 uur op 30 november voor een plek in de auto.
DONDERDAG 13 DECEMBER OCHTENDEXCURSIE WESTDUINEN
Inmiddels zijn de meeste loofbomen kaal en laten hun karakteristieke ‘skeletten’ zien.
Maar zie eens hoeveel groen er nog over is! De duindoorn en de hulst dragen bessen die de overwinterende vogels graag eten.
Mogelijk zien we paddenstoelen en als het zacht weer is sneeuwklokjes.
Duur:
ca 3 uren. Er is onderweg geen horecagelegenheid.
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp), Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Organisatie:
M.O.
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VRIJDAG 28 DECEMBER PANNENKOEKENWANDELING Pan van Persijn
Het Panbos of de Pan van Persijn is genoemd naar de edelman Persijn. Het is een onderdeel van het
natuurmonument Berkheide: zeewering en drinkwatervoorziening. Verschillende soorten bomen:
eiken, iepen en kastanjes; vijvers; reeën, eekhoorns, konijnen, egels en vossen; roodborst en
winterkoning, de groene en bonte specht, roofvogels als torenvalk, sperwer, bosuil en buizerd.
Verzamelen:
09.50 uur station Den Haag Centraal op het BUSPLATFORM. Bus 90 brengt ons
in een half uur naar Persijnbos,
of 10.30 uur op de parkeerplaats Panbos Wassenaarseweg 152A 2223 LD Katwijk.
Horeca:
vanaf 12.30 uur, Pannenkoekenboerderij Wassenaarseweg 79, 2223 LA Katwijk.
Organisatie:
Anna Kreffer voorzitter@den-haag.knnv.nl of 06 2641 7137
Aanmelden:
nodig om het aantal eters in de pannenkoekenboerderij te reserveren.

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

- 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. A. Delfos
Mw. M. Herenius
Mw. H. v.d. Krans
Mw. R. Krijnen
Dhr. P. Venema
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!

Paddenstoelenwerkgroep 30 jaar
In 1988 start Reitze ten Cate samen met Frans Ligtenberg de paddenstoelenwerkgroep. Drie jaar later bestaat de werkgroep
uit zes mensen. Enkele leden waren al vóór 1940 bezig met de mycologie. Over paddenstoelen in Wassenaarse parken zijn al
notities bekend vanaf 1965.
Sinds 2001 verschijnt jaarlijks een zogenoemde streeplijst met alle voorkomende paddenstoelen in de bezochte gebieden.
Deze lijst vormt de basis bij het inventariseren.
In 2001 doen Reitze ten Cate en Kees Fokkens verslag van de werkgroep van paddenstoeleninventarisaties op Landgoed de
Wittenburg in Wassenaar. De rapportage sluit af met een beheeradvies.
Activiteiten staan op de website. Wilt u meedoen, of hebt u vragen? Bel gerust!
In de periode 2001 t/m 2015 verscheen van de hand van Jaap Mennema jaarlijks een overzicht van de waargenomen
paddenstoelen, de veranderingen hierin per gebied, de opvallende zaken, het aantal Rode Lijst-soorten en een beoordeling
van de mycologische waarden.
In 2003 verschijnt een rapportage van een specifieke groep paddenstoelen, Agricales,
in de Haagse en Wassenaarse Parken opgesteld door Kees Fokkens.
Tot 2011 gaat de werkgroep eenmaal per twee weken op dinsdagochtend op pad in één van de Wassenaarse of Haagse
parken. De daarop volgende woensdagmiddag kwam de werkgroep bij elkaar in een daartoe door de gemeente Wassenaar
beschikbaar gesteld lokaal om de soorten die niet direct in het veld op naam gebracht konden worden, met microscopen en
boeken van de leden te determineren.
Na 2011 gaat de werkgroep in hetzelfde ritme door, maar vindt determinatie
met microscoop thuis plaats door enkele leden van de werkgroep.
In 2013 is een cursus georganiseerd door Ruud Wielinga, Lenie Bakker, Peter
Peperkamp en Kees Pinster, waardoor de werkgroep uitgebreid is.
Sinds enkele jaren bestaat de werkgroep uit 27 leden, waarvan in wisselende
samenstellingen 10-15 leden de inventarisaties uitvoeren.
Op 10 juli 2018 heeft het bestuur Lenie in de bloemetjes gezet. Tijdens een lunch
met de werkgroep kreeg zij een KNNV-speld. Haar medeleden (en oud-leden)
hebben haar bovendien een mooie loep met verlichting geschonken.
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“Naast tijd en enthousiasme is ook geduld nodig.”
Interview met Lenie Bakker n.a.v. jubileum paddowerkgroep
30 jaar paddenstoelenwerkgroep! Daar zijn we best trots op.
Alle aanleiding om daar even bij stil te staan. Als relatieve
nieuwkomers in de groep zijn Anna Kreffer en John van
Wensveen eens op bezoek gegaan bij het langst actieve lid
van de werkgroep, Lenie Bakker. Lenie loopt niet meer mee,
maar krijgt aan het eind van elke excursie moeilijke exemplaren op haar bordje om te determineren. Slijmzwammen en
korstzwammen zijn haar specialiteit. Maar ook andere lastige
soorten brengt zij op naam. Hoe is zo’n kei nu verzeild geraakt
bij de werkgroep? Wat is er nu zo leuk aan die soorten
paddenstoelen? Hoe ziet Lenie de toekomst voor de
werkgroep?

was de oprichter van de groep en was vooral organisator.
Corrie wilde nooit aan de microscoop. Frans was een
ongelofelijk slimme man. Binnen de kortst mogelijke keren
wist hij paddenstoelen op naam te brengen. “Corrie en ik
zeiden vaak tegen elkaar, hoe verzint hij het allemaal. Wij
hadden er geen idee van.”

Reuzenzwam
Lenie is al heel lang lid van de KNNV. In het begin keek zij
vooral naar plantjes. Toen waren er nog geen paddenstoelen
in het vizier. Ze kende alle planten, maar een keer wandelde
Lenie met haar hondje in het park De Pauw en zag een stronk
van een beuk met een schitterende reuzenzwam. Thuis heeft
zij haar camera gehaald en deze zwam gefotografeerd. En
toen keek ze rond en zag nog veel meer paddenstoelen. “Wat
zal ik daar mee doen?”, vroeg ze zich af.

Fotomateriaal van Lenie
Kleine dingen
Paddenstoelen trokken haar in de volle breedte. Ze wilde er
alles van weten. Bij het Herbarium hebben ze haar daar heel
goed mee geholpen. Daar hebben ze haar vervolgens gewezen op de nieuw opgerichte werkgroep van Dr. Reitze ten
Cate in Wassenaar. “Frans Ligtenberg was heel goed in het
werken met determineersleutels. Na zijn overlijden in 1995
heb ik zijn taak overgenomen.” Toen had ze inmiddels vier
jaar meegelopen. “Reitze was erg goed in het organiseren,
maar niet echt goed in het op naam brengen, vooral van
kleine dingen. Laat ik nou van begin af aan die kleine dingen
zo leuk vinden! Net als Frans.” Toen is zij er helemaal in gedoken. “Ik begon met kijken hoe determineersleutels in elkaar zitten. Gewoon uitproberen, het is echt leuk. Naast tijd
en enthousiasme is ook geduld nodig.” Sinds die tijd determineerde Lenie alles. Alles ging mee naar huis om op naam te
brengen! Eerst gebruikte ze een simpele microscoop, later
kocht ze heel goede microscoop.
Vanzelfsprekend bleef haar belangstelling voor de paddenstoelen niet onopgemerkt in het gezin. Als Lenie met het
gezin ergens aan het rijden was, kon het gebeuren dat zij
tegen haar man riep “Wacht, wacht!”. Dan moest haar man
stoppen om een plantje of een paddenstoel te zien. En hoorde je achterin de auto: “Ma-am!”. Haar man was altijd bereid
om te stoppen.

In die tijd werkte Lenie als vrijwilligster bij het
Rijksherbarium. Dat heeft zij 13 jaar gedaan. Daar plakte ze
varens op voor de collectie. “Ik heb wat met lagere planten “,
stelt zij vast. “Varens hebben altijd al mijn belangstelling
gehad. In mijn jeugd in Indonesië, toen ik twaalf jaar was, had
ik al een varentuin aangelegd. Een hele mooie collectie. Dat
was in mijn dorp bekend. Op een dag kwam een bioloog langs
met de vraag of hij haar varens mocht zien.”
Terug in Nederland na haar HBS-tijd werd Lenie lid van de
KNNV. Op het Herbarium zei iemand: “Moet jij ook niet eens
naar paddenstoelen kijken?” Met de reuzenzwam in haar
achterhoofd ging zij dat doen en werd steeds enthousiaster.
“Ik vond het geweldig!”
Lenie heeft geen idee hoeveel soorten paddenstoelen zij
heeft gezien, maar het moeten er duizenden zijn. Niet alleen
in de parken van Wassenaar en Den Haag; ze is ook mee
geweest op de werkweken en -weekenden in Nederland en
het buitenland. In Duitsland, maar ook in Frankrijk en België,
in de hoge alpen en ook een paar maal in Ierland. Dr. Reitze
ten Cate, Corrie den Hollander, Frans Ligtenberg en zij. Reitze

Sleutels
“Documentatie is ontzettend belangrijk! Ik heb in het begin
heel veel boeken verzameld, o.a. op de jaarlijkse bijeenkomst
van de Mycologische Vereniging. Op een zeker moment heb
ik alle oude boeken weer weggedaan. Nu heb ik alleen een
hele collectie van nieuwere boeken; inmiddels was er
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zoveel veranderd. Het enige wat je altijd moet hebben, is
Breitenbach*, ter inspiratie en naslag. Dan moet je nog heel
veel determineersleutels hebben. Daarvoor gebruikt zij de
Nordica* en ook sleutels op het internet. Het gebruik van
sleutels is lastig: erg technisch en in een vreemde taal, maar
daar wen je aan. Voor korstzwammen is Hermien Wassink
mijn vraagbaak. We hebben een goed contact; zij is ook
geïnteresseerd in het kleinere materiaal.”

Staatsbosbeheer
Lenie is ook zeer te spreken over de actieve rol van Kees
Fokkens bij het inspreken over plannen die de natuur in de
Haagse omgeving kunnen aantasten. “Dit is hard nodig in een
tijd waarin de natuur steeds meer op de achtergrond lijkt
te komen staan. Het lijkt net of Staatsbosbeheer van alles
bedenkt om de natuur te vernietigen! Je mag best vermelden
dat ik ook erg boos ben over het kappen van zoveel naaldbomen. Zeker vanwege de myxomyceten; er zijn zoveel soorten die prachtig zijn op naaldhout. Die zie je nu nooit meer.
Het kappen omdat de bomen niet van oorsprong in de duinen
voorkomen is zo’n onzin! Wat is nou ‘van oorsprong’, zo belachelijk!”

Paarse korstzwam
De natuur is er slecht aan toe.
Op grond van de opgedane kennis trekt Lenie de conclusie
dat de natuur in de parken en bossen er slecht aan toe is. “Als
je naar de paddenstoelen kijkt dan valt het wel mee, maar de
achteruitgang van de slijmzwammen is verschrikkelijk. Deze
zijn erg gevoelig. Ze bestaan al zo lang, daarom is het een
schande dat we er zo slecht mee omgaan. In onze omgeving
zijn ze drastisch achteruitgegaan. Het verdwijnen van bos en
vooral het opruimen van dood hout. Waren we goed op weg
om de natuur meer zijn gang te laten gaan, wordt nu hout
verzameld voor productie van biomassa.” Lenie geeft het
voorbeeld van bosjes met sterk vergane blokken hout. “Op
een dag was alles weggehaald. Niet alleen op dit hout, maar
ook tussen de blokken kwamen allerlei interessante paddenstoelen op. Een hele zwammencultuur in de verschillende
opvolgingsstadia, in één keer verdwenen! Eerst krijg je hele
primitieve schimmels, dan krijg je de ascomyceten (zakjeszwammen), dan krijg je de korstzwammen die heel gedifferentieerd zijn in structuur en in het laatste stadium komen de
paddenstoelen. Hout moet dus echt lang liggen wil je paddenstoelen zien! Dit geldt voor al het dode materiaal in de
natuur.“

Gewone boomwrat – myxomyceet op rottend hout
Aan de microscoop!
We kijken terug naar 30 jaar Paddenstoelenwerkgroep en de
ontwikkeling die de groep heeft doorgemaakt - eerst met
twee mensen, vrij snel naar vier uitgebreid. “Maar er is pas
echt een bredere groep is ontstaan toen Kees Pinster een
paddenstoelencursus heeft verzorgd”, stelt Lenie. “Heel goed
dat Kees dat gedaan heeft; mij liggen zulke dingen niet. Mij
moet je met rust laten met mijn microscoop.”
Het in oktober geplande paddenstoelenweekend laat Lenie
aan zich voorbijgaan. Met de rollator door het bos lukt niet
en Wim (haar man) wil ze ook niet alleen laten. “Maar ik hou
het in mijn achterhoofd, want ik zou het natuurlijk erg leuk
vinden.” Het enthousiasme is onverminderd en aanstekelijk!
Enthousiasme, tijd en geduld. Dat zijn de ingrediënten om
een beetje wegwijs te worden in de wereld van het schimmelrijk. Over de toekomst van de werkgroep is Lenie duidelijk: “Ga zo door. En probeer mensen aan de microscoop te
krijgen.”
Anna Kreffer en John van Wensveen

Jaarrapportages
Alles wordt genoteerd en gebundeld in lijsten. Kees Pinster
stelt de lijst op. Lenie bekijkt elke lijst wel trouw, maar haar
motoriek laat het niet meer toe om er iets mee te doen. Lenie
kan nog altijd wel vondsten op naam te brengen. Ze is nog
steeds verrukt over de zeldzame vondsten die ze in de afgelopen jaren gedaan heeft. Tot 2015 verzorgde Jaap Mennema
de rapportages. Sinds die tijd stelt de afdeling geen jaarrapportages op. Feitelijke resultaten over de zwamontwikkelingen komen niet meer op papier. Dat maakt het lastig om als
Haagse afdeling vanuit dit perspectief iets hard te maken
over het natuurbeheer. Als deze constatering op tafel ligt is
Lenie’s droge reactie: “Laat mij maar determineren!”.

Lenie heeft onder de gefingeerde naam HelenGinger een
webpagina samengesteld met veel foto’s van slijmzwammen:
http://commons.wikimedia.org./wiki/user:HelenGinger.
Lenies documentatie:
*Pilze der Schweiz, J. Breitenbach / F. Kränzlin, band 1- 6,
Mycologische Gesellschaft Luzern.
*Funga Nordica, volume 1-3, Henning Knudson, Jan
Vesterholt, Nordsvamp.
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Meeuwen schreeuwen en het droeve lot van een meeuwenjong
In mijn buurt zijn er huizenblokken met platte grinddaken, ook wij wonen daaronder. Al jaren is dat een geliefde broedplaats
voor meeuwen. Ze beginnen elk voorjaar met het luidruchtig veroveren van een eigen geschikte plek. Tegen andere meeuwen
doen ze lelijk: ze doen aan meeuwen-stemverheffing en vallen ook naar elkaar uit. In onze lichtkoepels en ruiten zien ze rivalen
en daar wordt flink op ingehakt.
Na een paar weken wordt het veel rustiger op de daken, dan is het broeden begonnen. Na een maand of wat laten ze weer van
zich horen. De jongen eerst met wat klagelijk geluid, de ouders weer net zo hard als in het voorjaar. Het opvoeden lijkt bij
meeuwen vooral een kwestie van heel hard schreeuwen.
De jongen groeien goed, worden beweeglijk en scharrelen al gauw hele einden over de daken. Lopen gaat ze snel goed af, maar
het duurt wat langer voor de vleugels ontwikkeld zijn. Helaas zijn de daken hier driehoog en vallen ze wel eens over de rand. Op
een dag waren meeuwen extra druk en bleven maar in de buurt vliegen. Omdat dat gedrag aanhield, ging ik buiten kijken en
daar zat een hulpeloos jong in de tuin van de benedenburen. Wat te doen? We hebben de dierenambulance gebeld. Deze
mensen kwamen met een net aan een lange steel. Jong gevangen en via ons balkon weer op het dak gezet.
Meerdere jongen zag ik daarna op straat, die waren er aan de goede kant afgevallen, daar waar ouders erbij konden komen. In
ieder geval één jong is niet veel later doodgereden.
Wij bieden onze vuilniszakken nog op straat aan en meeuwen weten die goed te vinden en open te maken. Je zou denken dat ze
dat voor de jongen op de daken doen, maar zo eenvoudig ligt dat niet. Daarover valt van alles te lezen in het volgende artikel.
Anna Kreffer

Dagboek van “de Haagse meeuw”
Door Naomi Huig en Roland-Jan Buijs, fotografie Ronald van Oosteroom
Waar in Europa je ook bent: in de steden langs de kust kun je niet om meeuwen heen. Regelmatig hoor je mensen zeggen dat
meeuwen de steden in zijn getrokken sinds ze door de vos uit de duinen zijn verjaagd, maar de werkelijkheid is iets genuanceerder.
Sterker nog: onderzoek aan gekleurringde meeuwen uit het Rotterdamse havengebied toont aan dat als het om gedrag in de steden
gaat, meeuwen en mensen veel overeenkomsten vertonen. In iedere stad heb je mensen die er wonen en mensen die de stad
bezoeken, zoals forenzen en toeristen. Bij meeuwen is dat net zo: sommige meeuwen broeden op daken in de stad (inderdaad sinds
de komst van de vos), maar veelal zijn meeuwen in de stad bezoekers die elders broeden.
Winter
Wie zich in de koude maanden buiten waagt, zal in Den
Haag zeker meeuwen aantreffen. Wat aan de meeste van
deze meeuwen niet te zien is, is dat zij overwinteraars zijn.
Het betreft met name zilvermeeuwen en kokmeeuwen uit
het noordoosten van Europa: ze komen van zo ver als
Finland en Rusland! Kom maar eens kijken als de Hofvijver
is dichtgevroren en de meeuwen in groepen op het ijs
staan. Wie goed oplet kan kleurringen aan de poten
ontdekken uit allerlei landen. Onze Nederlandse zilvermeeuwen zijn vaak een stuk naar het zuiden afgezakt
(België en Noord-Frankrijk), al blijft een stugge overwinteraar het hele jaar in de Hofstad hangen. Dat betreft
meeuwen met een succesvolle voedselstrategie.
De gekleurringde zilvermeeuw blauw Y+ (foto) staat in
de Grote Marktstraat bij de HEMA te wachten op een
buitenkansje zoals warme worst. Vaak is de partner van Y+
daarbij aanwezig. Twee meeuwen zien meer dan één.

Zilvermeeuw Y+ met partner tussen de Kerstverlichting in de Grote Marktstraat

Voorjaar
De kleine mantelmeeuw keert terug! Deze soort heeft een lange reis achter de boeg. Zo is er de kleine mantelmeeuw met kleurringcode zwart/groen CP die jaarlijks vanuit Senegal terugkeert naar het Vaillantplein waar hij dagelijks rust op dezelfde lantaarnpaal.
Zoals hij zijn er velen. Al deze kleine mantelmeeuwen brengen hun dagen door in de stad, soms flirtend met hun partners. Later in
het voorjaar verhuizen de meeste van hen naar de broedkolonies in de Europoort. Hier zijn kleine mantelmeeuw CP en zilvermeeuw
Y+ zo’n beetje buren.
Verder op blz. 14
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Tegen die tijd zijn de kokmeeuwen ook naar hun broedkolonies in
het binnenland en elders in Europa vertrokken. Zij zijn in Den Haag
een zeldzame verschijning geworden. Een klein percentage van de
meeuwen blijft in Den Haag om te broeden op daken.
Kleine mantelmeeuw CP op “zijn” lantaarnpaal op het Vaillantplein

Zomer
In de periode dat de meeuwen op eieren zitten, zijn er relatief
weinig forenzen in Den Haag. Dit is echter de stilte voor de storm.
Vanaf het moment dat de eieren uitkomen in de Europoort,
ontstaat een ware voedselpendeldienst tussen Den Haag en
Rotterdam. Gezien de ligging van Den Haag is de voorliefde voor
de Hofstad niet zo gek. Hemelsbreed ligt deze stad op nog geen
vijftien kilometer van de kolonies van Europoort (en Maasvlakte).
Het huisvuil aan de straat zit boordevol weggegooid eten. Wie een
meeuw op huisvuil ziet staan, kan er dus niet zonder meer van uit
gaan dat het een dakbroeder uit dezelfde straat betreft. De kans is
groter dat het een voedselforens betreft. Behalve huisvuil en brood
vinden de meeuwen ook natuurlijk voedsel in de stad.
Regenwormen worden door trappelen gevangen in kort gemaaide
grasperkjes en rivierkreeften zijn langs beschoeide oevers in de
stad eenvoudiger te vinden dan langs natuurlijke oevers.
De voedselforenzen vinden volop eten in het Haags huisvuil
Herfst
De herfst begint vroeg voor de meeuwen. Vanaf augustus nemen
de aantallen meeuwen snel af. De meeste kleine mantelmeeuwen
vertrekken na het broedseizoen linea recta naar het zuiden, terwijl
de zilvermeeuwen de stad grotendeels verruilen voor het strand bij Kijkduin en Ter Heijde. Daarvandaan zakken zij verder af naar het
zuiden. De kokmeeuwen beginnen dan mondjesmaat terug te keren, net als de eerste overwinterende zilvermeeuwen. Zij keren
terug naar hun vaste winterverblijf.

Zilvermeeuw F= eet mosseltjes op het strand van Kijkduin
Kleurringen 2018
In 2018 zijn er in Den Haag in opdracht van de gemeente voor het eerst dakbroeders en hun jongen geringd. Dit onderzoek moet
meer inzicht opleveren in de rollen van stadsbroeders en stadsbezoekers in de overlast die door sommige mensen wordt ervaren.
U kunt een bijdrage aan dit onderzoek van de gemeente leveren door kleur en code door te geven als u een gekleurringde meeuw
ziet. Dit kunt u doen bij: rjbuijs@buijsecoconsult.nl
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De stem van de natuur
Een bijzonder gewone vogel
Dat is wat Remco Daalder maakt van de meerkoet. In zijn eigen omgeving van Amsterdam raakt hij
gefascineerd. Hij ziet er duizenden bij elkaar zitten op een eiland in de Gouwzee en observeert
langdurig hoe ze koddig tegelijk een beweging naar beneden maken om kranswier op te duiken. Hij
maakt een verhaal van ‘pontkoeten’ in strijdorde om boterhammen te bemachtigen of ‘boskoeten’
die een door futen gebouwd nest testen en het te licht bevinden. Hij ziet al snel dat een meerkoet en
een fuut als duo voorkomen in grachten en vijvers. Futen hebben baat bij het afweren van indringers
door de meerkoet en meerkoeten gebruiken de ‘platforms’ die futen bouwen ook voor hun eigen
nest en ze zijn vanwege het verschillend voedsel geen concurrenten.
De meerkoet is het tegendeel van ‘de saaie burgerman die vasthoudt aan zijn eigen plekje, maar een
ongebonden avonturier’. Daalder koppelt dit aan hun vlieggedrag in de nacht waarbij ze 265
kilometer per nacht kunnen afleggen. Tegelijkertijd schrijft hij hen ook een zekere handigheid toe
vanwege hun snelle terugkeer naar de Oostvaardersplassen toen het verlande westelijke deel ervan in 1990 weer onder water werd
gezet.
Dit boekje kun je het beste kenschetsen met een titel van een van zijn korte hoofdstukken: koeten, overal koeten. Want dat is zijn
fascinatie, ze zijn niet alleen overal, ze zijn in de wereld bezig als mensen: opportunisten die zich altijd redden. En die er dus altijd
zullen zijn. Dat is dus bijna een ‘mensenverhaal’ over vogels, een verhaal dat hij overigens gretig lardeert met wetenschappelijke
informatie over deze rallensoort.
Hij zal met deze stijl de ene groep lezers aanspreken en juist een andere groep mogelijk tegen de borst stuiten. De keus is aan u!
Marjo Hess
Remco Daalder, de meerkoet. Atlas contact, Amsterdam/Antwerpen
ISBN 978 90 450 3025 8

Dor en droog
Op het moment dat we als
redactie deze Ratelaar
maken, zitten we midden in
de periode van heftige
droogte eind juli/begin
augustus.
En dan ontkom je niet aan de
gedachte: hoe overleeft de
natuur deze droogte? Wat
zien we als natuurliefhebber
in september, als deze
Ratelaar uitkomt, van de
effecten van de droogte op
de natuur?
Ik heb een diep vertrouwen in het herstelvermogen van de
natuur. Met of zonder hulp van mensen. Als ik zie hoe
vrijwilligers vissen uit drooggevallen sloten redden. Als ik zie
hoe na een beetje regen er al snel weer groen tevoorschijn
komt in het geel geworden gras. En zo zijn er tal van
voorbeelden te vinden.

Gespot!
Wie lost het mysterie op?
Ria Hoogstraat spotte in
Leidschendam wel
20 van deze “vlechten”.
Welk dier kan hiervan de
maker zijn?

In het najaar beleven veel bloemen een tweede bloei. Ik ga
erop letten of dat nu ook zal gebeuren. Of zelfs deze lange
droogte de bloemen niet heeft belemmerd hun eigen ritme
vast te houden. Ook als dat wel gebeurt,blijft mijn
bewondering voor het herstelvermogen van de natuur
trouwens onverminderd groot!

Bij het openmaken
bleek het stuk tegen
de steel keihard te zijn.
Suggesties
kunnen worden
ingestuurd naar
redactieratelaar
@ivndenhaag.nl

Loes van Zee
Foto: Naomi Mulder
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Verzendadres:
Buizerdlaan 275, 2261 CV Leidschendam

Port betaald

Herfstfoto’s Sorghvliet boven en rechts van Dirk Polder

Oproep kopij ‘en omstreken’
Officieel luidt de naam van onze IVN-afdeling Den Haag
e.o., ofwel Den Haag en omstreken. Uit de enquête die
we onder onze lezers hebben gehouden, bleek dat velen
van jullie behoefte hebben aan berichten van buiten
Den Haag-stad.

Foto: Mariëtta de Jonge, Elswout

Graag ontvangt de redactie ook hier kopij over, zodat we
die in volgende edities kunnen plaatsen.
Heb je een leuk verhaal, een mooie beleving of een
prachtige foto?
Stuur ze ons via redactieratelaar@ivndenhaag.nl
Of redactie@den-haag.knnv.nl
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De Redactie

