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TIP!! Natuurapp
Of het nu voor natuureducatie is of voor natuuronderzoek, het is altijd
handig in het veld terug te kunnen vallen op hulpmiddelen. Er zijn zoveel
websites en app’s. Voortaan in de Ratelaar tips.
Je waarneming automatisch herkennen: ObsIdentify
Middels het maken van foto's kan het dier of de plant meteen in het veld
(offline) op naam gebracht worden. Inmiddels zijn er voor verschillende
groepen herkenningskaarten beschikbaar zoals Plant, Vlinders, Vogels en
Insecten. ObsIdentify draait op Android smartphones. De app is gratis te
downloaden in de Google Play Store. Tot er een iOS-versie is ontwikkeld,
zijn Leafsnap (gratis) en Dierenzoeker (gratis) mogelijke alternatieven voor
i-phone.
Ook een leuke app of website in gedachte? Laat het ons weten!
Naomi Mulder - redactieratelaar@ivndenhaag.nl
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Van de bestuurstafels
Over paarden en parken

Oud & Nieuw

Bij mijn onderzoek naar oude polders kom ik weleens bij de
Manege Noordland in ’s-Gravenzande. Ik meldde een keer
aan de eigenaren Rob en Anita Verloop-Groenen dat er
aankomende IVN-gidsen vlakbij bij de Banken onderzoek aan
het doen waren. Daarop vroeg Anita me of het IVN kon
helpen bij het uitzetten van lange-afstandpaardentrails. Ze is
regioconsulent van de Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie en zit in de werkgroep toegankelijkheid van
het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het is al november en nog steeds zijn er heel warme dagen.
Zo kon ik laatst buiten op een terras in Scheveningen
nagenieten van het zien van een bultrug. De grote walvis
zwom al dagen voor onze kust en trok veel bekijks. Deze
verschijning is net zo ongewoon als de warmte. Ondanks de
nog zomerse omstandigheden bereiden we ons voor op het
einde van het jaar en het nieuwe jaar.
Dat betekent onder andere dat de jaarverslagen 2018 weer
opgesteld moeten worden en de plannen voor 2019. De
werkgroepen kunnen binnenkort de vraag hierom verwachten.
Buiten de werkgroepen om zijn er ook een aantal van onze
leden bezig met activiteiten die binnen de doelen van de
vereniging vallen: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Bijvoorbeeld de inventarisatie van golfterreinen.
Deze leden wil ik van harte uitnodigen dit en de resultaten
ervan te melden. Ook deze activiteiten zijn het waard om
binnen de vereniging bekend gemaakt te worden. Ze dragen
zeker bij om de doelen van de KNNV te realiseren. Het
bestuur wil zulke projecten graag ondersteunen en
meenemen in de plannen voor het komend jaar.

Haar plan is om paardentrails uit te zetten in Zuid-Holland.
Die trails worden vastgelegd op een Easy GPS-website. Ruiters
ontvangen dan als ze bepaalde locaties bereiken, instructies
en informatie over de omgeving. Dat gaat via een oortje,
omdat ze beide handen aan de teugels moeten houden.
Het IVN zou informatie kunnen leveren voor een aantal
interessante punten langs de route.

Aan het begin van elk jaar krijgt u een verzoek om de
contributie te betalen. We hopen natuurlijk dat u lid blijft en
daarmee ook komend jaar onze activiteiten blijft steunen en
onze stem versterken. Het gebeurt soms dat het verzoek om
te betalen tussen de spam terechtkomt.
Dit probleem kunnen wij niet oplossen; het ligt aan het
account van de ontvanger. Kijk daarom in ieder geval in
januari eens in de spambox.
Een betaling missen kan altijd gebeuren, maar het zou
jammer zijn als zoiets de reden is. Door op tijd te betalen,
bespaart u onze penningmeester extra werk.

Er staat ook een trail gepland richting Den Haag en Katwijk.
Die trail moet om de Scheveningse haven heen. De eerste
gelegenheid daarvoor is via de Houtrustbrug over het
Verhulstplein, dat nu gerenoveerd wordt met nieuwe
hoogbouw. De door de gemeente beloofde ecologische
verbinding van de Haagse Beek over het plein komt dan goed
uit. Iets verderop liggen de Scheveningse Bosjes, die hopelijk
in het kader van het ‘Internationaal Park’ weer wat van hun
romantische luister terug zullen krijgen. Het bestuur wil deze
initiatieven van harte ondersteunen. Zijn er leden die het leuk
vinden om na te denken over paardentrails in de duinen,
langs de haven en door de bosjes?
Chrit van Ewijk

Klaas Kromhoutfonds
Voor 2019 stelt het bestuur weer € 1500,- uit dit fonds ter
beschikking voor een activiteit of een project.
De activiteit of het project moet passen binnen een van de
doelen van onze vereniging: natuurstudie, natuureducatie
en/of natuurbescherming.
In het verleden zijn er excursies georganiseerd voor oudere
leden die nog wel graag van de natuur genieten, maar niet
meer zo goed ter been zijn. Dat kan weer, of bedenk een
project - het laatste project dat door het fonds van start kon
gaan was Haagse nachtvlinders in het Licht.
Wie van onze leden komt met een voorstel?
De sluitingsdatum voor het indienen van ideeën is
31 maart 2019.

Foto: Anita Verloop-Groenen

IVN-ers OPGELET!
Voordat je het weet zitten we alweer in 2019. De volgende
editie van de Ratelaar komt pas uit rond de 15e maart.
Vandaar nu alvast twee data om te noteren in je agenda.
Allereerst nodigt het bestuur leden en donateurs van harte
uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst IVN en KNNV op
zondagmiddag 20 januari 2019.
Een tweede moment waarop we de leden graag verwelkomen is op donderdagavond 14 maart 2019; dan staat de
Algemene Ledenvergadering van IVN Den Haag e.o. gepland.
Voor beide dagen geldt dat we de exacte tijd en locatie(en
voor de ALV de benodigde stukken) op een later moment
rondsturen.

Ik wens iedereen prettige feestdagen en ik hoop u allen op
zondagmiddag 20 januari op onze Nieuwjaarsbijeenkomst
te zien!
Anna Kreffer
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De Poelzone in het Westland
Het Westland is niet rijk bedeeld met ecologisch groen. Er zijn
veel kassen. De Gemeente Westland heeft de economisch
noodzakelijke herstructurering van het glastuinbouwgebied in
de Poelzone aangegrepen om daar verandering in te brengen.
De kleine tuinders zijn uitgekocht. De nieuw beschikbare
grond is uitgegeven in kavels voor nieuwe woonwijken. Er is
ook een ecologische/recreatieve zone aangelegd met een
wandel-/fietspad langs het hart van de Poelzone: de watergangen Vlotwatering en de Monsterse Vaart.
Alles bij elkaar is het een soort verdienmodel geworden.
Werken, wonen, recreatie en ecologie als één geheel in een
plan.

ligging van de heuvels is benut voor de aanleg van een
paddenpoel en schanskorven voor muizen en salamanders.

Het nieuwe natuurgebied begint bij het gemaal Vlotwatering.
De capaciteit van dit gemaal is bij de aanleg van het gebied
meer dan 5 keer vergroot. Eén van de vele voorzieningen om
het Westland vrij te houden van wateroverlast. Het boezemwater wordt rechtstreeks op de Noordzee geloosd, via buizen
onder de duinen.

De paaiplaats
Op en langs het water is ook van alles waar te nemen op
ecologisch gebied.
Het Westland heeft te maken met het teruglopen van het
roofvissenbestand. Met name van de snoek en de baars. Om
daar verbetering in te brengen zijn speciale paaiplaatsen
aangelegd, met aangeplante waterlelies om het water te
zuiveren. Karpers worden uit de paaiplaatsen weggehouden
omdat die graag de wortels van de lelie eten. De
afscheidingen rond de paaiplaatsen zijn gemaakt met ruimte
voor groen. De paaiplaatsen zijn functioneel maar vormen
ook een aantrekkelijk beeld in het water.
Aan de ene kant van het water zijn natuurvriendelijke oevers
gemaakt. Opgebouwd met zgn. floramatten waarin een
zorgvuldig uitgekozen diversiteit aan planten is verwerkt. Het
effect kon je in de lente al goed zien. Een weelde aan
bloemen op de oevers. Niet alleen de ingezaaide planten
maar natuurlijk ook alles wat aangewaaid is of op andere
manieren daar terecht komt. Als het groen in de
afscheidingen hoger wordt, is dat in andere jaargetijden vast
een mooi gezicht in het water. En bomen staan overal volop.
Aan de andere kant (waar de bedrijven en kassen staan) is
voor de beschoeiing gebruik gemaakt van gerecycled
materiaal als plastic flessen en autobanden.

De vleermuisbrug
Het fietspad begint met een spectaculaire entree over de
Vleermuisbrug. Een architectonisch hoogstandje, vereerd met
prijzen. De brug ligt op de vleermuizenroute tussen de
Staelduinse bossen en de kerktoren in Monster. In de brug
zitten vernuftige elementen om de vleermuizen naar de brug
te lokken. Zowel gericht op de brug als zomerverblijf als een
verblijf in de winter. Zoals de diepe ribbels onderaan de brug,
openingen in de spouw van de brug en het gebruik van
speciaal bouwmateriaal (Afrikaans Padoeka) om de gewenste
temperatuur en kleur te krijgen. Het loopt nog niet storm met
de vleermuizen maar de eerste zijn gesignaleerd. Want er
wordt bij de brug, net als in het hele nieuwe gebied, veel
gemonitord. Daar komt nu al uit dat de flora en fauna sterk is
toegenomen.
In 2002 is met de aanleg van het natuurgebied begonnen. In
2017 was de officiële opening. Het fietspad is prettig breed
omdat het toegankelijk moet zijn voor hulpdiensten en is
omgeven door rijke beplanting en bijzondere elementen.
Ik noem er enkele.
Langs het fietspad staan een paar zgn. beestenbomen. Als
markering in het nieuwe landschap maar ook met een
ecologische invulling. In de vorige Ratelaar stond daar al iets
over.
De twee heuvels waarop wandelpaden zijn aangelegd, zijn
opgebouwd uit het puin van de oude tuinderswoningen. De

Veel aandacht is ook besteed aan de bruggen over het water.
In veel brugleuningen zijn bloembakken ingebouwd.
In het begin van de fietszone volgt het water nog zijn
oorspronkelijke gang maar verderop, waar de nieuwe woonwijken staan, worden de waterpartijen breder en ronder en
zijn er aantrekkelijke groene eilandjes gemaakt.
En er is ook een grote speeltuin waarin kinderen op veel
manieren in aanraking worden gebracht met de natuur.
Er is veel te genieten in dit nieuwe natuurgebied, zowel voor
de nieuwe bewoners als voor ons, de bezoekers. Het maakt je
nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling want het is de
bedoeling deze route nog verder uit te breiden. We zijn
benieuwd!
Tekst en foto’s
Loes van Zee
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Een mini olifantje
Op een middag was ik klein spul aan het bekijken zoals nerven van boomblaadjes, zaaddoosjes en mini zwammetjes, toen ik vanuit
‘n ooghoek iets op de tafel zag bewegen. Het was zo klein dat ik er een loep voor nodig had. Dat ietsje had een hele lange snuit. Ik
maakte er foto’s van en zette het mini beestje onder de binoculair. Die had niet veel zin om stil te zitten, maar de aanhouder wint en
ik heb een redelijke foto kunnen maken.
Mijn zoon die net naar beneden kwam riep ik er bij met de mededeling: wil je een
olifant zien hij ligt onder de binoculair.
Ik zag hem denken: oeps, er is wat mis met mijn moeder. Ik vroeg hem wat de
kenmerken van een olifant waren; de slurf/lange snuit noemde hij het eerst. Mijn
reactie was: nou dan moet dit toch een olifant zijn. Nadat hij door de binoculair
keek, moest hij lachen, maar kon niet ontkennen dat dit diertje wel een hele lange
snuit had.
Met een zoektocht op Google kwam snel de naam van dit mini olifantje in beeld.
Het ging om een snuitkever die op stokrozen voorkomt. De naam is: Rhopalapion
longirostre, de stokroossnuitkever. Duitsers zeggen: Langrüssliges Stockrosenspitzmäuschen.
Op mijn tafel lag een stokrooszaadbol en in het zaadvlies zag ik een paar mini
gaatjes zitten.
Het kevertje is ongeveer 5 mm groot inclusief de lange snuit. Het is helemaal zwart op de oranje (pofmouwtjes) pootjes na, maar
door haartjes die het lijf bedekken, heeft het een grijzig uiterlijk. De voetjes zijn ook zwart. De gigantisch lange “olifantensnuit” is
zowat de helft van die 5 millimeter. Mannetjes zijn kleiner en hebben een kortere slurf. Aan het eind van die snuit zitten de
kaakdelen. Het kevertje vreet zich daarmee door het blad en de nog jonge zaden. Als de gang in het zaad lang genoeg is, legt het
vrouwtje er een ei in. Het zaad is natuurlijk een voedzaam hapje voor de keverlarve, maar dat betekent wel dat er volgend jaar geen
plantje uit kan groeien. Op die lange slurf zitten ook nog antennes, om soortgenoten en voedsel op te sporen.
Van origine is het een Aziatisch kevertje dus een zogenaamde exoot. Het werd pas in 1993 voor het eerst hier waargenomen.
Ik vertelde ook aan mijn kleinzoon dat ik een mini olifantje had, maar wel met 6 pootjes. Toen hij er een foto van zag, wilde hij er wel
een hebben. Hij zou dan een huisje van een luciferdoosje maken en hem blaadjes voeren.
Omdat er overal stokrozen staan, ging ik op de zaadbollen letten en vele hadden een of meerdere gaatjes. Met het openvouwen zag
ik de kevertjes rondscharrelen.
Deze kever komt alleen op stokrozen voor en men is niet bang dat hij te veel schade aan de inheemse flora en fauna zal toebrengen.
Trouwens, de stokrozen komen ook uit Azië en zijn al in de 16e eeuw in Europa ingevoerd. Dus waarom dit kevertje pas een paar
eeuwen later is waargenomen, is eigenlijk wel bijzonder, of zou het ook met de klimaatverandering te maken hebben?
Marieke Bos

Schuin geplante bomen aan het Groenepad
Een mooi voorbeeld van hoe een gemeente, in dit geval de gemeente
Westland, de wensen van bewoners en de mogelijkheden in een plantgebied
creatief en groen oplost.
Het Groenepad is een vrij smalle weg tussen de Poeldijkseweg in Wateringen
en de Hollewatering richting Kwintsheul. Aan de ene kant “oude” huizen. Aan
de andere kant van de sloot die langs de weg loopt, een nieuwe wijk in
aanbouw: de Ranken.
De “oude” bewoners wilden heel graag de weg vergroenen en ook een buffer
tussen hun woningen en de nieuwbouw. Omdat de weg zo smal is en er vrij
veel vrachtverkeer is, was beplanten met gangbare bomen geen optie.
Samen met bewoners heeft de gemeente Westland het idee bedacht,
wilgenslieten (wilgentakken) in de berm van de sloot te steken onder een
hoek van 45 graden. Deze slieten wortelen snel en worden, als ze zijn
aangeslagen, onderhouden als knotwilg. Door deze manier van planten zal de
knot een groene massa vormen boven de sloot en geen belemmering zijn
voor het vrachtverkeer. Ook niet voor waterverkeer want de knot hangt vrij
hoog. Als de slieten eenmaal knotwilgen zijn geworden, ontstaat zo een fraaie
groene buffer.
Om het geheel nog mooier te maken is de berm beplant met een bloemrijk
kruidenmengsel van margriet.
Loes van Zee - foto: Sylvia van der Linden
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Het Antropoceen; een filosofische voordracht
Antropoceen is een geologische term. Geologen vernoemen
de tijdperken dikwijls naar wat er te zien is in aardlagen.
Er zijn nu al in aardlagen praktisch onuitwisbare sporen te
zien van 'antropogene' (= door de mens veroorzaakte)
veranderingen, zoals vervuiling door plastics.

Er zijn globaal twee denkrichtingen:
1. ja, het is een probleem, maar de techniek lost het
wel op;
2. ja, het is een probleem en daarom moeten we
radicaal veranderen, want anders...
Is het een taak voor IVN-natuurgidsen om dit onderwerp
onder de aandacht te brengen?
De ecoloog Thomas van Slobbe zei eens: “Ons denken over de
begrippen 'natuur' en 'natuurlijk' vervaagt en verengt.” Van
natuurschrijver Koos van Zomeren is de uitspraak: ‘Vroeger
meanderde de rivier omdat de rivier dat wilde. Nu omdat het
waterschap dat wil.‘
Je ziet het in de discussies over de Oostvaardersplassen en de
komst van de wolf naar Nederland. Bij alle betrokken partijen
in die debatten draait het om de vraag wat ‘natuurlijk’ is. Het
lijden van dieren, is dat natuurlijk? ‘Ja,’ zeggen de ecologen.
‘Nee,’ zeggen de actievoerders. De wolf in Nederland, is dat
natuurlijk? ‘Ja,’ zeggen veel natuurbeschermers. ‘Nee,’ zeggen
de jagers.
Een ander voorbeeld van een dilemma:
Wat doe je als een boom veel schaduw op je zonnepaneel
werpt? Mag je die dan kappen om de milieuvriendelijke
elektriciteitsproductie op peil te houden?

Het Antropoceen op de voorpagina
In de opleiding tot natuurgids die ik volgde, kwamen ook
duurzaamheid en klimaat aan de orde. Naast vogels, bloemen
en bodemleven trokken deze onderwerpen mijn bijzondere
belangstelling. Ik las het boek Welkom in het Antropoceen van
René ten Bos, denker des vaderlands van april 2017 tot april
2019, en vroeg me af of we als IVN’ers hier ook iets mee
zouden moeten doen. Op de diploma-uitreiking heb ik er kort
iets over verteld. Op de regiodag ben ik uitgebreider op het
boek ingegaan. In mijn voordracht stel ik een aantal
filosofische vragen waar niet gemakkelijk antwoorden op te
geven zijn, en die uitnodigen tot gesprek.
Ik begon mijn voordracht met Descartes (1596–1650):
‘L’homme est maître et possesseur de la nature,’ ofwel ‘de
mens is meester en bezitter van de natuur.’
De bijbel noemt de mens ‘de kroon van de schepping.’ De
vraag is: hoe gaat deze meester en kroon van de schepping
om met die natuur? En wat is eigenlijk natuur?
Als langzaam ons denken over de begrippen 'natuur' en
'natuurlijk' vervaagt en verengt, hoe bescherm je die dan?

Steeds meer dier- en plantensoorten verschuiven naar de
categorie ‘ernstig bedreigd’ en zelfs ‘uitgestorven in het wild.’
Moeten we dat betreuren? Is het erg dat er dieren en planten
uitsterven?
De natuur verdwijnt. Er sterven soorten uit en iedere tien
seconden wordt er een stuk regenwoud ter grootte van een
voetbalveld omgekapt. Dat voelt als een ramp, maar is het dat
ook? Kan de wereld met slechts parken en landbouwgrond
bestaan? En zou het er plezierig zijn?

Naast al het moois en wonderlijke waarvan wij IVN’ers
genieten en anderen laten genieten, moeten we ons ook met
deze dilemma’s bezighouden en die onder de aandacht
brengen. Natuurlijk hebben we geen pasklare oplossing. Maar
we kunnen er wel over nadenken en er aandacht voor vragen.
Hans Bouman is IVN natuurgids en praktisch filosoof
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planten niet meer paraat, ik denk 2011, maar hij groeide er
voorspoedig. Het dubbele stammetje werd verwijderd en hij
werd regelmatig gesnoeid. Een ernaast staand boompje
moest het veld ruimen. En zo’n jaar of drie geleden zag ik er
een paar vruchten aan. Vorig jaar was de oogst nog gering.
Maar dit jaar geeft hij al volop noten. Het gevoel een boom
geplant te hebben geeft veel voldoening.

De walnotenboom
(Juglans Regia)
Twaalf jaar geleden was ik in de maand oktober op
familiebezoek in Buggenum, een dorpje onder de rook van
Roermond. In de tuin van de buren stond een enorme
walnotenboom. Hij bleek dat jaar een enorme oogst te
hebben. Ook bij mijn familie lagen veel noten op de oprijlaan.
De honden speelden er mee en deden zich eraan te goed:
kraken en opeten! “Als je straks naar huis gaat, neem je maar
een zakje mee, hoor!” werd er tegen mij gezegd. Ik dus een
zakje meegenomen.

Op internet heb ik er inmiddels wat meer informatie over
opgezocht. Van oorsprong komt de boom uit Zuid-Europa.
Door de eeuwen heen zijn in Nederland verschillende rassen
gecultiveerd. Maar in Limburg komt de ‘Buccaneer’ het meest
voor. Dus ik neem maar aan dat dit er een van dat ras is.
Hij kan wel tot 30 meter hoog worden met een kroon van
10 meter breed. De bloei is in april-mei. Er verschijnen zowel
mannelijke als vrouwelijke katjes. En vanaf een jaar of acht
geeft hij vruchten, die begin oktober rijpen.
Walnoten zijn zeer gezond. Ze bevatten o.a. omega-3vetzuren en belangrijke vitamines. Goed voor hart- en
bloedvaten, tegen hoge bloeddruk en stress.
Wat wil je meer!
Fien Aleman.
Bron: internet.
Een informatief boek is:
Walnoot+, een boom voor iedereen.
Van Anne Oosterbaan.
Druk: BoekenGilde

Thuisgekomen dacht ik: wat gebeurt er wanneer ik er een
aantal in een bloempot stop. Ik plantte er dus drie in
bloempotten. En zie, na verloop van tijd kwamen er twee van
op. Waarvan nog één het niet redde. Het overgebleven stekje
koesterde ik dus, bij gebrek aan een tuin, op mijn balkon.
Maar ja, na een paar jaar werd de plant wel wat groot. Hij had
ook twee stammetjes. Alle buren met tuinen benaderd. Maar
nee, ze voelden er niets voor. Ik kon me er wel iets bij
voorstellen, want het worden zeer grote bomen en ze kunnen
heel oud worden.

Museumbezoeker
Dit jaar vang ik wel eens wat: in de lente heb ik een
kuikentje van een meerkoet gepakt. Het was naar
binnen gewaggeld en leek uitgeput en zonder ouders,
water en voedsel. Het is naar zijn vermoedelijke nest
gebracht.
In september kwam ik een andere indringer tegen in het
museum waar ik als vrijwilliger werk. Er leek een dor
blaadje op de grond te liggen. Van dichtbij leek het
meer op een vleermuis. Misschien een speeltje? Hij
heeft haartjes en …ademt. Wat nu? We sluiten zo en
bovendien heeft hij geen museumkaart. Het diertje
fladdert op.
Eerst maar eens een deur openzetten. Hij lijkt wel naar
buiten te willen, maar hij kan de uitgang niet vinden. Hij
heeft hulp nodig. In een reflex strek in mijn arm uit.
Thuis landt mijn rondvliegende parkiet dan op mijn
hand. Bij een vleermuis gaat die vlieger niet op, merk ik.
De vleermuis lijkt niet helemaal wakker en gaat weer op
de grond zitten. Hoe zet je een vleermuis uit? In de
instructiefilmpjes die ze laten zien in America’ s
Funniest Home Videos zitten ze zo’n beestje met
bezems achterna. Toch probeer ik het maar met een
theedoek.
Het lukt me de doek over hem heen te leggen en ik pak
het beestje voorzichtig op. Dan zet ik hem in de tuin
achter een bloempot op de grond. Hij klimt tegen de
bakstenen onder de bloempot op en kiest dan het
luchtruim. Na een afscheidsrondje verdwijnt hij uit het
zicht, de vrijheid tegemoet.

De eerste vruchten
In de periode 2010-2014 had ik samen met mijn buurvrouw
een buurttuintje op het Gemeentelijk tuincomplex aan de
Kornoeljestraat in Den Haag. Ik kwam op het idee om de
beheerder te vragen of ‘mijn boom’ daar een plekje kon
krijgen. En ja, dat kwam goed uit, want er was op dat moment
een boom die gerooid moest worden. Nu heb ik de tijd van

Auke Tuizenga
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IVN-publiekswandelingen 1e kwartaal 2019
Datum

Tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo 6 jan

14.00

Zo 13-jan
Zo 13-jan

10.30
14.00

Wo 16-jan

14.00

Za 26-jan

10.00

Zo 27-jan
Zo 10-feb

14.00
14.00

Wo 13-feb

14.00

Za 16-feb

10.00

Zo 17-feb

10.00

Zo 17-feb

14.00

Za 23-feb

13.00

Zo 24-feb

10.00

Zo 24-feb

11.00

Vr 1-mrt
Za 2-mrt

14.00
13.00

Zo 3-mrt
Zo 17-mrt

10.30
10.30

Zo 17-mrt

10.30

Di 19-mrt

14.00

Za 23-mrt

10.00

Zo 24-mrt

10.00

Zo 24-mrt

10.00

Zo 24-mrt

11.00

Zo 31-mrt

14.00

Ter Heijde Zandmotor. Kust- en duinvorming. Kleed je extra warm aan. Bij rotonde einde Machiel
Vrijenhoeklaan Den Haag.
De Horsten. Doorstapwandeling. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Entree € 1.
Heimanshof. Winterwandeling. Stadsboerderij Herweijerhoeve. Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat
Den Haag.
Leidschendam-noord. Winterse doorstapwandeling. Eindpunt lijn 6, kruising Dillenburgsingel /
Willem de Rijkelaan Leidschendam.
Meijendel. Winterwandeling in het Vogelbos. Achter bezoekerscentrum de Tapuit (bij het
informatiebord). Meijendel Wassenaar (waterwingebied Dunea).
Vlietland. Winterse natuur. Parkeerplaats Kniplaan / hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam.
Berkheide. Oppeppen van de natuurwaarden. Parkeerplaats bij Fletcher Hotel Duinoord aan de
Wassenaarseslag 26 Wassenaar.
Park Rozenrust, Leidschendam. Vroege bloeiers. Veursestraatweg 120 A, ingang naast huis
De Parkwachter. Kinderen zijn van harte welkom.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet,
Scheveningseweg 24 Den Haag.
Ter Heijde Zandmotor. Aanspoelsels zoeken en vogels kijken op de Zandmotor. Bij rotonde einde
Machiel Vrijenhoeklaan Den Haag. Kleed je extra warm aan, en vergeet vooral je verrekijker niet!
Heimanshof. Nederlandse landschappen. Stadsboerderij Herweijerhoeve. Zuiderpark, ingang
Vreeswijkstraat Den Haag.
Meijendel. Het is nog winter in het duin. Naast bezoekerscentrum De Tapuit, t.o. paardenstal.
Wandeling over onverharde (zand)paden. Meijendel Wassenaar (waterwingebied Dunea).
H.J. Bos Heempark. Is het voorjaar al in aantocht? Stadsboerderij Pluk! Loosduinse Hoofdstraat
1184a Den Haag, doorgang tegenover Tuincentrum Ockenburgh.
Centrum Den Haag. Fossielen ontdekken in de binnenstad. t/o ingang Paleis Noordeinde Den
Haag.
Sorghvliet. Stinzenflora. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24 Den Haag.
Westduinpark. Dwars door de duinen, van binnenduin tot zeereep. Over zandpaden. Einde De
Savornin Lohmanlaan / hoek Laan van Poot Den Haag (geen honden toegestaan).
Te Werve. Voorjaarswandeling. Van Vredenburchweg 105 Rijswijk (bij de oude brug).
Clingendael. Wat bloeit er allemaal op het landgoed? Hoofdingang landgoed Clingendael,
Wassenaarseweg Den Haag.
De Horsten. Bijna lente... De tjiftjaf is er misschien al! Hoofdingang Papeweg Wassenaar.
Entree € 1.
Meijendel. De lente komt eraan. Naast bezoekerscentrum De Tapuit, t.o. paardenstal. Wandeling
over onverharde (zand)paden. Meijendel Wassenaar (waterwingebied Dunea).
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet,
Scheveningseweg 24 Den Haag.
Meer en Bos. Wandeling in de lente. 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!
Scheveningen-haven zeereep. Zand- en rotskust. Parkeerterrrein aan het einde van de
Houtrustweg bij het Zuidelijk Havenhoofd.
Westduinpark. Gaan de dagen weer lengen in het Westduinpark? Einde De Savornin Lohmanlaan /
hoek Laan van Poot Den Haag.
Vlietland. Lentekriebels. Parkeerplaats Kniplaan / hoek Meeslouwerpolderpad Leidschendam.

Ga je mee op Natuuravontuur?
Voor alle kinderen van 6 tot 9 jaar, die in de natuur op avontuur willen, zich verbazen over beestjes die over water lopen, die
willen graven, uilenballen pluizen, noten verzamelen en nog veel meer!
Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand mag je met IVN-natuurgidsen op pad: zoeken, leren, speuren, bouwen, beleven!
Vanaf 13.15 uur kun je je deelnamesticker ophalen. We starten om 13.30 uur met het openingsverhaal, waarna we tot
ongeveer 15.15 uur op natuuravontuur gaan.
Waar: Pluk! Den Haag, Loosduinse Hoofdstraat 1184a, 2552 AV Den Haag.
Niet in januari

2 februari: Bomen in de winter

2 maart: Uit vogelen.

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 januari t/m maart 2019
VRIJDAG 25 JANUARI
MINICURSUS TUINVOGELS
Plaats:
MEC Zuiderpark
Tijd:
20:00 - 22:00 uur Docent Jaap Zoet
De bijbehorende excursie is zaterdag 26 januari 10:00 - 12:00 uur
Kosten:
€ 10,- niet-leden en € 5,- voor leden
ZATERDAG 9 FEBRUARI DAGEXCURSIE KRAANSVLAK
In het zuidelijk deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn sinds 2007 wisenten vrijgelaten. Zij zorgen voor het openhouden
van het duingebied, anders dan paarden en andere dieren. Het pad van 6,5 km dat we belopen, gaat over rul zand door prachtig ruig
terrein in het westelijk deel van het wisentgebied. We hopen dat we ze zien!
Verzamelen:
9:10 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna.
Horeca:
Begin van de wandeling
Organisatie:
Jola Gerbrands 070 3201485 en Els Kempen 06 45833327
ZATERDAG 23 FEBRUARI DAGEXCURSIE ZEISTERBOS/KOZAKKENPUT
Het Zeisterbos is voor Nederlandse begrippen een bijzonder oud bos. De bomen zijn meer dan 200 jaar oud, terwijl de meeste
bossen in Nederland niet ouder zijn dan 70 jaar. De ondergroei is dicht en gevarieerd, waardoor er veel vogelsoorten voorkomen.
Ook reeën vinden een goede dekking in de ondergroei. Wandeling 6 km, met rondje Kozakkenput erbij 10 - 12km.
Verzamelen:
9.00u Parkeerterrein Station Voorburg - Zwartelaan
Horeca:
aanwezig
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert inekegilbert@ziggo.nl – 06-440 690 99
Aanmelden:
Vóór 22 februari 18.00u i.v.m. plaats in een auto.
ZATERDAG 9 MAART
DAGEXCURSIE Ten zuiden van Maarn
Afwisselende wandeling van 10 km door de bossen ten zuiden van Maarn en weer anders dan in 2017. Via Helenaheuvel naar Hoog
Moersbergen en Stameren. Daar lopen we langs de zandafgraving en weer terug naar het station.
Verzamelen:
9:10 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna.
Horeca:
Begin en halverwege mogelijk.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Jola Gerbrands, 070-3201485
DONDERDAG 21 MAART OCHTENDEXCURSIE WESTDUINEN
Het voorjaar nadert! De heggenmus zingt alweer, er komen planten op, de bomen staan volop in knop en sommige al in bloei.
Duur:
Ca. 3 uren
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt lijn 12, Markenseplein Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Mogelijk is er een strandtent open voor de koffie.
ZONDAG 24 MAART
STRANDVONDSTEN!
De strandwerkgroep neemt ons mee op hun tweewekelijkse inventarisatie van een km-monitoring op het strand van Kijkduin.
Verzamelen:
13.00 uur Deltaplein Kijkduin. Duur ca. 1,5 uur.
Organisatie:
Strandwerkgroep, Laus Hendriks, 070-394 6065, hendriks27@zonnet.nl.
Nieuwe leden KNNV
de
4 kwartaal

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
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Dhr. Hans van Helden
Mw. Nora Kosters
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.
Alles is ook op de website te vinden.

In memoriam Jos van Zaalen
Op 27 september 2018 is Jos van Zaalen overleden. Vele IVN-ers en KNNV-ers hebben Jos
uitgeleide gedaan op zijn uitvaartdienst op 5 oktober.
Jos van Zaalen hebben wij leren kennen als een bijzonder IVN-er die als natuurgids, verteller en
docent bij de Groene Cursus zijn sporen heeft verdiend.
Velen van ons herinneren zich Jos als een origineel en creatief mens, die op zijn eigen wijze een
excursie vorm gaf door zelf allerlei spullen en platen mee te sjouwen op zijn fiets.
Op de Groene Cursus waren zijn lessen een bron van inspiratie voor alle deelnemers en docenten.
Hij besteedde dan ook zowel aan de lessen als aan de excursies heel veel tijd en moeite.
Jos was wars van alle digitale flauwekul, zoals hij dat noemde. Met veel knip- en plakwerk wist hij
de educatieve materialen van zijn eigen stempel te voorzien.
Zijn gezondheid ging de laatste tijd hard achteruit. Hij kon niet meer zelfstandig thuis wonen en
heeft de laatste maanden van zijn leven doorgebracht in een verpleeghuis.
Jos, we danken jou voor al je inzet, enthousiasme en originaliteit.
Tekst: Rob Meyer

Foto: Clemy van der Steen

Persoonlijk duurzaam jaarverslag
oftewel “Niet tanken maar denken”
De berichten van wetenschappers over klimaatverandering en milieu-afbraak worden steeds somberder en ingrijpender. Tegen die
achtergrond is het belangrijk om je eigen positie te bepalen. Vervallen in onverschilligheid, nikserigheid, apathie, cynisme?
Of proberen alles te doen wat binnen je mogelijkheden ligt?
Ik wil het laatste doen en daarom maak ik, al sinds 2012, een Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (PDJ). In mijn lerarenagenda houd ik
elke dag bij wat ik zelf doe op het gebied van duurzaamheid. In mijn PDJ maak ik jaarlijks de balans op. De titel van mijn PDJ 2017
luidt ´Minder is Meer´ en dat zegt al veel.
Enkele voorbeelden:
Ik gebruikte gemiddeld 73 liter water per dag (gemiddelde Nederlander 120 liter)
Ik gebruikte 694 m3 gas per jaar (gemiddelde Nederlander 1700 m3)
Ik gebruikte 1200 kWh stroom per jaar (gemiddelde Nederlander 3000 kWh).
Nog wat. In 2017 heb ik 86 tassen met oud papier en karton naar de korfbalclub gebracht en 113 enveloppen hergebruikt. Ik raapte
7434 blikjes, 2831 plastic flessen zonder statiegeld en 57 flessen (glas, plastic) met statiegeld.
Hoe kan nog duidelijker worden aangetoond dat statiegeld werkt en waarom grijpt de politiek niet in bij de obstructie van
fabrikanten en supermarkten? Dit debat staat al decennia stil. In 1991 nam de Tweede Kamer een motie-Lansink aan voor statiegeld
op glas, blik en plastic.
Ik scheid het blik in aluminium en ijzer met een magneet, ik plet het en breng het naar een metaalrecyclingsbedrijf waar ik er een
bescheiden bedrag voor ontvang. Ik ben vegetariër en ik rijd geen auto. Zo kan ik nog veel meer schrijven, over mijn hooikist, mijn
regenton, mijn compostbak. Maar ik laat het hier nu bij.
Ik kan iedereen aanbevelen haar of zijn Ecologische Voetafdruk te berekenen en met de uitkomst aan de slag te gaan. Kijk op
www.duurzaamheidinactie.nl of op de webstek van het Wereld Natuurfonds.
Veel succes ermee! Het is echt dringend nodig en het geeft voldoening en een beetje optimisme.
Henk Tetteroo
Reacties zijn welkom! H.Tetteroo@gmail.com
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Blind in de natuur
De meest indrukwekkende stadswandeling die ik ooit maakte, was aan de arm van een blinde student rechten. Hij leidde mij door de
oude stad en liet mij feilloos de meest kenmerkende plekken van Utrecht ‘zien’. Zo maakte ik kennis met de wereld van de nietzienden.
Tijdens de IVN gidsenopleiding merkte ik dat er weinig specifiek aanbod was voor deze groep. Ik besloot om een natuurwandeling op
te zetten voor mensen met een visuele beperking. Op verzoek van een aantal van hen (via Voorall en de Oogvereniging) heb ik
afgelopen voorjaar een vogelstemmenwandeling georganiseerd en verwerkt tot eindopdracht.
Het Westduinpark, mijn adoptieterrein, bleek voor blinden en slechtzienden redelijk goed bereikbaar met openbaar vervoer. Dit is
een belangrijke vereiste voor deelname. Verder zijn er specifieke zaken waar je als gids oog voor moet hebben zoals algemene
veiligheid, begaanbaarheid van wandelpaden, eventuele obstakels en afwisseling in het landschap.
Tijdens de voorbereiding van deze wandeling werd ik me ervan bewust hoezeer we gewend zijn via onze ogen de natuur te
verkennen en te determineren: het fototoestel onder handbereik, de verrekijker om de nek, het vergrootglas in de zak. Voor mensen
met een visuele beperking moest ik andere zintuigen aanspreken: het landschap laten ervaren door het voelen van de wind (bij de
zeereep), de warmte van de zon of de koelte van de schaduw (zuidhelling of noordhelling), de stilte van een beschutte plek in het
bos of, boven op een duin, het geluid van de zee. Het ‘zien’ van planten via aanraking, ruiken en proeven. Het onderscheid tussen
verschillende bomen door het voelen van ruwe schors van de populier of gladde schors van de berk, blad tegenover naald. Het
luisteren naar de zang van de gevederde bewoners van het Westduinpark.
Dat laatste stond centraal in de voorjaarswandeling. Ondanks veelvuldig oefenen, kostte het mij erg veel moeite om alle
vogelstemmen uit elkaar te houden. Van te voren had ik verschillende apps geïnstalleerd op mijn mobiel om toch nog enigszins
beslagen ten ijs te komen. Daarnaast had ik een paar ‘weetjes’ verzameld over veel voorkomende vogels in het Westduinpark.

Toch hield de vraag me bezig hoe je voor niet-zienden een vogel ‘zichtbaar’ maakt. Ik heb me wild gezocht naar voorbeelden van
opgezette vogels of speelgoedvogels, zonder resultaat. Totdat ik een klein stenen beeldje vond van een winterkoninkje. Echter, dat
beeldje woog zeker 100 gram terwijl een winterkoning hooguit een tiende weegt. De oplossing was gauw gevonden: per vogelsoort
zijn gewicht in gedroogde bonen in een zakje om te laten voelen. Zo hebben de deelnemers naast de Winterkoning ook de Kauw
(250 gram), de Houtduif (gemiddeld 1 pond), de Ekster (250 gram), de Merel (125 gram) en de Roodborst (20 gram) kunnen voelen.
Als presentatie heb ik van het kortste stuk (lengte driekwart kilometer) dwars door het Westduinpark een audiofragment gemaakt.
Een verklankt beeld van de zo verschillende landschappen vanaf de straat via het duinbos, het middenduin tot aan de zeereep en zee
door verkeers-, vogel-, en strandgeluiden op te nemen. Mijn doel was om de deelnemers in de zaal te laten ervaren hoe het is als je
alleen je gehoor ter beschikking hebt. Daarna een visuele (gefilmde) weergave van dezelfde route terug van zee tot de straat en
afgesloten met een korte impressie van de blindenwandeling zelf.
Ik vond de wandeling (inclusief de voorbereiding en de presentatie) ook dankzij het enthousiasme van deelnemers en begeleiders,
een erg leuke en leerzame ervaring, voor herhaling vatbaar.
Tekst: Donny Brandon (Natuurgids IVN)

Foto:Evert Sevenhuijsen
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Kraanvogelweekend Diepholzer Moor

Dag 1 Bij aankomst in Lembruch worden we verwelkomd
door een roekenkolonie, en kijken alvast uit over de Dümmer
See tot we kunnen inchecken. Dan rijden we naar de Rhedener Geest Moor. Daar zijn veel mensen en de uitzichttoren
staat vol. We horen de kraanvogels trompetteren, een prachtig geluid! Ook vliegen er ganzen over. In het licht van de
ondergaande zon trekken zwermen kraanvogels naar hun
slaapplaatsen in het moeras.
Dag 2 Heel vroeg op om het wegvliegen van de kraanvogels
te zien. We rijden om 06.15u naar de Rhedener Geest Moor.
Bij een mooie zonsopkomst zien we vluchten kraanvogels
opstijgen onder een voortdurend getrompetter.
Na de lunch gaan we naar het Diepholzer Moor Erlebnispfad:
een rondwandeling door het veen, waar we nog een groene
specht zien, zowel op de boom als vliegend. Er is veel sphagnum, verspreide berken, lijsterbes en ook zien we de grote
stinkzwam, wel honderden exemplaren.
Na het ene veenmoeras gaan we naar het volgende: Grossmoor van Uchte-Darlaten. Onderweg zien we kraanvogels
fourageren op de velden en maïsakkers. Bij Uchte staat een
grote uitzichttoren (minstens 10 meter breed) waar je bijtijds

moet zijn omdat het er erg druk is. We zijn er al om 16.15u
en een half uurtje later staat het hutje mutje vol in de toren.
De kraanvogels staan op relatief grote afstand, deels verscholen achter een dijk.
Dag 3 We staan weer vroeg op om naar de Rhedener Geest
Moor te gaan. Mist geeft een aparte sfeer, we horen wel
kraanvogels maar zien er niet zo veel. Wel staan er nog enkele op de omringende weilanden (vaak met een jong).
Tijdens het ontbijt warmen we weer op en we pakken daarna
de bagage in voor de terugreis. Doel is nu het Natuurbeschermingsstation in Hude bij de Dümmer See. We zien bij de
uitzichttoren o.a. staartmezen, sijzen en goudhaantjes.
De volgende toren biedt uitzicht op de Dümmer See en we
zien watervogels, opgeschrikt door een buizerd. Het is al wat
later geworden en we besluiten om af te zien van de gezamenlijke koffieronde en direct te vertrekken naar Nederland.
De organisatie door Muriel en André Kommer was perfect …
dank daarvoor!!
Henk Wardenaar
www.knnv.nl/den-haag voor het volledige verslag met foto´s

Inventarisaties van De Hertenkamp 2017
Voor een mooi gevulde zaal presenteerden verschillende werkgroepen hun bevindingen in de Hertenkamp van 2017. Dunea had
verzocht de inventarisatie van 2011 te herhalen. Bij regelmatig herhalen van inventarisaties zijn ontwikkelingen te ontdekken en kan
waar nodig bijgestuurd worden in beheer. Het werd een heel leuke, leerzame avond en ook lekker vanwege zelfgebakken kruidkoek.
Ruud Wielinga was de gastheer van de avond en liet als inleiding mooie foto’s zien. Daarna gaf hij als eerste het woord aan Harrie
van der Hagen, ecoloog van Dunea. De Hertenkamp is een voormalig bollenveld en Harrie vertelde hoe het gebied zo goed mogelijk
is omgevormd tot natuurgebied. Helaas konden niet alle wensen worden uitgevoerd. Met name bij het afgraven van de bollengrond
en het herstel van de waterlopen moesten wat concessies worden gedaan.
Daarna was het woord aan de werkgroepen: paddenstoelen, vogels, planten, bomen, nachtvlinders en bijen en wespen. Allen
brachten op eigen wijze hun soortgroep onder de aandacht, ondersteund met vele prachtige beelden. Gaandeweg de avond bleek
dat de Hertenkamp, hoewel het ontwerp niet helemaal uitgevoerd kon worden, wel heel bijzonder is.
Van de paddenstoelen zijn meerdere zeldzame en zeer zeldzame soorten gevonden; het meest opmerkelijke vond ik het Okerbruin
beekschijfje, kleine bruine gladde ronde schijfjes op nat hout.
De foto van de zeearend die ooit boven de Hertenkamp vloog, hoorde niet bij de vogels die in dit jaar waren gezien, maar er zaten
wel een paar opvallende soorten tussen, zoals grote zaagbek, grote lijster en goudvinken.
Een van de opvallende planten was het kleine en onschuldig ogende blaasjeskruid, met lieflijke bloempjes. Onder water blijkt dit
plantje met zijn ingenieuze blaasjes een ware vleeseter.
Bij de bomen werd het duidelijk dat de ene wilg de andere niet is. Bij het plaatje van het wilgenroosje, een gal veroorzaakt door een
mug, werd uit de zaal ook nog gewezen op een mooie mijn op een blad ernaast. Wilgen zijn prima bomen voor de insectenfauna.
De nachtvlinders zijn voor het eerst met een vlinderscherm geïnventariseerd, ook hierbij zijn opmerkelijke - blz. 13
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aantallen en soorten gevonden.
Van insecten zijn er ook veel soorten. De avond werd besloten met de presentatie van Frank van der Meer, specialist in bijen,
wespen en mieren. Hij had het net meegenomen waarmee hij de kleine diertjes vangt en liet zien hoe dat gaat. Verder liet hij op het
scherm het ene na het andere diertje zien dat eigenlijk in het westen van ons land niet voorkomt, maar dus wel in dat bijzondere
gebiedje de Hertenkamp.
In vergelijking met 2011 waren er ook al verschillen te zien: het gebied blijkt nog volop in ontwikkeling. Bijna alle soortgroepen
hadden verschillen, voor een deel verklaarbaar door andere weersgesteldheid of net niet op de juiste tijd gezocht. Ruud is nu bezig
met het eindverslag. Een stagiair bij Dunea gaat onze resultaten ook bekijken en wie weet levert dat nog interessante uitkomsten op.
Anna Kreffer

*************************IJSHAAR**************************
‘Recept’ voor ijshaar.
Benodigd:
 Dood beuken- of eikenhout, met:
 reeds er af: de bast en
 reeds er in: het rozeblauwig waskorstje
 Vochtige lucht en wat kou; een beetje nachtvorst
(-4˚C) is ideaal;
 Afwezigheid van sneeuw en wind;
 Verder wel wat tijd.
Het ‘bak’-proces:
 De schimmels vormen water en koolzuurgas;
 Het koolzuurgas drijft zich met het water uit de
poriën van het hout
(de mergstralen - diameter: zo’n 0,012 mm);
 Het uitgedreven water bevriest en hecht zich aan
het eerder uitgedreven ‘haar’;
 Even laten duren en het ‘bak’-proces is klaar.

Daar zit je in een huisje bij Putten in ’t groen. ‘t Is ruim
na het ontbijt en het lijkt goed te doen: je doet je hardloopschoenen aan en gaat een uurtje ‘rennen’. ’t Is
midden in de winter, zondag, rustig en windstil, met
beuken, eiken, dennen. De grond is licht bevroren, je
adem kan je zien en ook een beetje horen. Voor wie hier
loopt geldt: je geniet. Je kijkt voortdurend om je heen.
Maar ook met scherpe ogen weet je nu niet wat je ziet:
zijn het schimmels, is het rijp, of is het beide niet?
En -doortastend als je bent- zal je ’t later zien; je maakt
voor alle zekerheid een fotootje of tien. Die kan je later met je vrienden- rustig nog bekijken. En: geen schimmel
en geen rijp, maar ijshaar zou ’t blijken!
Hardloper/fotograaf: Thijs-Jan Gerbrands
‘Verslaglegging’: Dick J. Gerbrands

Meer “bronnen”:
De Nederlandse Mycologische Vereniging:
www.allesoverpaddenstoelen.nl (trefwoord: ijshaar).
Meer volgt – bij het verschijnen van deze “De Ratelaar”
op www.knnv.nl/den-haag

Rozeblauwig
waskorstje
foto: NMV

GESPOT! Oplossingen/verklaringen raadsel
In de septembereditie van De Ratelaar plaatsten wij in het item
‘Gespot!’ een mysterieuze rietvlecht.
Lezeres mevrouw Sterk-Houtman gaf als mogelijke verklaring een
stagnering tijdens de groei door de droogte.
Aannemelijk, gezien het weer van de afgelopen zomer.
Insectenexperts denken aan een gal, maar men is het niet eens
van welk insect.
Anna Kreffer kwam via Waarneming.nl op de rietloopmijt
(Steneotarsonemeus phargmiditidis).
Corry van Leeuwen van Naturalis/EIS houdt het op een gal van een
sigaargalvlieg van het geslacht Lipara.
Hartelijk dank voor de reacties!
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De stem van de natuur
Meer over ze weten, maar….ze ook eten?
“ Ze leven op twee kilometer hoogte, in diepe grotten, in je computer en in de neusgaten
van een walrus”. Dat zegt de achterflap van het boek Terra Insecta, een boek over
insecten. Het verscheen onlangs en is afkomstig van de Noorse hoogleraar biologie Anne
Sverdrup-Thygeson, gespecialiseerd in insectenecologie. Onze wereld is in haar ogen
eigenlijk een ‘terra insecta’: immers, tegenover 1 mens op deze aarde bewegen zich 200
miljoen insecten.
In zeer leesbaar en soms ook humorvol taalgebruik benadert zij de vele bijzonderheden.
Het proces van metamorfose ontbreekt uiteraard niet. Een toevoeging als het feit dat in
e
de 19 eeuw in Chili nog een Duitse wetenschapper van ketterij werd beschuldigd omdat
hij rupsen kon veranderen in vlinders, maakt duidelijk hoe onbekend dit proces was.
Onder de titel ‘vijftig tinten vreemd’ komt het paren van vrouwtjes met verschillende
mannetjes voor. Jammer voor een mannetje dat echt zijn sperma wil doorgeven. Dus is er
iets op gevonden: een orgaan dat de auteur beschrijft als een soort campingbestek:
schraper, schepjes en een lepel. Om het sperma te verwijderen van de voorganger…
Ook eten en gegeten worden, komt in dit boek naar voren. Dat gebeurt op verschillende manieren. Beschrijvingen over de
samenwerking tussen insecten en planten, maar ook hoe een soort ‘ondergronds internet van planten’ zich verweren kan tegen
insecten. Het belang voor de mens komt ruim aan de orde. Vanuit de plezierige kant in de beschrijving van onze zin in chocola en
afhankelijkheid van een piepklein familielid van een knut die in het regenwoud leeft. Of in de mogelijkheid om insecten(meel) te
gebruiken in ons eigen voedsel en recepten, maar het laatste hoofdstuk beslaat de bedreiging die van ons mensen uitgaat. Met
vooral een pleidooi onze ogen die ‘ zo arm zijn deze kleine wonderen te zien’, eens echt goed te openen.
Marjo Hess
Terra Insecta, Over de fascinerende beestjes die de wereld draaiende houden, Anne Sverdrup-Thygeson, 2018, De Bezige Bij.
ISBN 978 94 031 3870 1

Natuurgidsen om trots op te zijn
Onze actieve leden zijn onze visitekaartjes, zo ook onze natuurgidsen. Dank voor jullie
inzet. De complimenten die we over jullie ontvangen spreken voor zich.
“Het was een ontzettend leuke wandeling gister. Annemarie (Wijnhoven) is echt een
hele goede gids, we hebben ervan genoten! Hartelijk dank!” Met vriendelijke groet,
namens het Rode Kruis (Annemarie is sinds juni 2018 Natuurgids en dit was haar eerste
publiekswandeling op aanvraag)
“Bij deze wil ik u mijn compliment maken. Geregeld loop ik mee met een IVN wandeling.
De laatste twee wandelingen liep ik mee met Linda Thorari … ? moeilijke naam.
Deze gids sprong er echt uit. Zo rustig in haar optreden en in haar spreken
dat ik haar toch goed kon volgen en verstaan. Altijd goed met haar gezicht naar de
mensen gericht en langzaam en goed articulerend sprekend. Dat was voor mij, met mijn
slechte oren, geweldig.” Groet van mevrouw de Jager (Haar naam is Linda Thorarinsdottir)
“Vanmorgen heb ik de wandeling gedaan in Meer en Bos met een nieuwe gids. Ik moet
nog even een compliment geven over de manier waarop ze het heeft gedaan. Ik vond het
zo schattig dat ze ons wilde laten tekenen wat wij onderweg mooi vonden. Laat ze vooral zo doorgaan. Het is een leuke manier om
ons te betrekken bij de natuur. Laat ze zo enthousiast blijven!! Ze wachtte ook heel goed op de laatste, dat was ik. Ik kan gewoon niet
snel lopen en soms zie ik zo'n gids niet meer. Ik vind het leuk om dit nog even mee te delen omdat ons groepje haar eerste klanten
waren.” Hartelijke groeten, mevrouw Brouwer.
(Dit compliment betreft Dorien Busscher die in juni 2018 haar diploma tot Natuurgids in ontvangst nam)
“Zaterdag liep ik mee met Wendy (Veldhuyzen van der Valk) en Wendy (van den Broek-Mast) in Meijendel. We hebben samen
van het zomer de Natuurgidsopleiding afgerond. Ik heb in één wandeling veel van hen geleerd over het gebied maar vooral ook over
het natuurgidsen in de praktijk. Heel inspirerend” Groeten, N. Mulder
(Ook Wendy en Wendy namen in juni 2018 hun diploma in ontvangst)
Complimenten zijn verzameld door Rob Meyer (PR groep IVN Den Haag e.o.)
Foto Wendy en Wendy: Naomi Mulder

14

die een bruine hoed en bruingrijze buisjes heeft, kunnen zijn
en die is nieuw voor Nederland. Later bevestigde Machiel
deze vondst. Wat een oude beukenlaan al niet op kan leveren!

EEN FEEST VAN BOLETEN
De felle regenbuien begin september maakten een, weliswaar
kort, einde aan de warme en droge zomer. Als liefhebber van
paddenstoelen hoop je dat daarmee eindelijk mooie soorten
te vinden zijn, zoals boleten die vaak in de nazomer hun
optimum hebben.
Een wandeling bij landgoed Oosterbeek leverde inderdaad
verrassende soorten op. Grote boleten, zoals de Netstelige
heksenboleet (Boletus luridus), waren er in overvloed. Maar
ook boleten, die daar nooit eerder werden aangetroffen.
Zoals in een beukenlaan de Kersrode boleet (Aureoboletus
gentilis), een zeer zeldzame soort met prachtige gele buisjes
en een lichtroze hoed. Foto onder

De koek was nog niet op want een week later vond ik in de
Horsten opnieuw de Fraaie roodnetboleet, plus een boleet
die nog geen Nederlandse heeft: de Suillelus mendax. (foto
hieronder)

Suillelus mendax
Hij lijkt erg op de Netstelige heksenboleet, maar heeft naast
een netwerk op de steel ook rode vlokjes onderaan zijn steel.
En natuurlijk waren in de Horsten ook de Roodnetboleet
(Boletus rhodoxanthus) en de Wortelende boleet (Boletus
radicans) te vinden, die er in eerdere jaren ook te vinden
waren. Op het smalle paadje met wilgen stond de Wijnrode
boleet (Xerocomellus ripariellus) en die is ook al weer
zeldzaam in Nederland.

Kersrode boleet
Even zeldzaam is de Fraaie roodnetboleet (Boletus legaliae)
met rode buisjes en een mooi rood netwerk op zijn steel en
waarvan de steelvoet opvallend naar maggi ruikt. Om
zekerheid te krijgen over deze vondsten, riep ik de hulp in van
Machiel Noordeloos, mycoloog en groot kenner van boleten.
Hij is een van de auteurs van de net gepubliceerde Flora
Agaricina Neerlandica nr. 7 (FAN 7) , waarin alle boleten van
Nederland beschreven worden, inclusief een handige ‘sleutel’
waarmee de soorten goed te determineren zijn. Hij was
verrast en bevestigde de mooie vondsten.

Op 18 september ging de paddenstoelenwerkgroep naar de
Meeuwenhoek, een duingebied in de buurt van de
Wassenaarse Slag. Dit keer was het de beurt aan de groep
van de fluweelboleten, die zoals de naam als zegt, een
fluweelzachte hoed hebben. Bij Eik werd de Bruine
fluweelboleet (Xerocomus ferrugineus) gevonden en bij
Populier stond de Bruingele fluweelboleet (Xerocomus
bubalinus). Beiden vrij zeldzaam voor Nederland en ze
konden met de sleutel uit de voornoemde FAN 7 gedetermineerd worden.
Zo zie je maar weer dat goede literatuur een voorwaarde is
om soorten goed op naam te brengen. Met natuurlijk een
nacontrole door Machiel Noordeloos.
Het paddenstoelenfeestje duurde echter maar kort, want de
droogte in september en oktober was niet best voor allerlei
soorten, die normaal in deze maanden hun kop opsteken.
Zo’n droge herfst komt zelden voor, maar het boletenjaar
2018 maakte veel goed en zal ik niet gauw vergeten.
Tekst en foto’s
Kees Pinster
Coördinator Paddenstoelenwerkgroep Wassenaarse Parken
(KNNV afd. Den Haag)

Fraaie roodnetboleet
De volgende dinsdag was er een excursie van onze
paddenstoelenwerkgroep in Clingendael en Machiel wilde
graag meegaan. Dat was een goed besluit, want we vonden
toen weer een nog zeldzamere soort, de Purperen boleet
( Boletus rhodopurpureus) met een rood netwerk en rode
buisjes, die bij beschadiging fel paars kleuren. Machiel vond
ook een wat oudere boleet, waarvan hij direct enthousiast
werd. Het zou de Porfierboleet (Porphyrellus porphyrosporus)

Op de achterpagina meer foto’s van boleten, van Ruud
Wielinga
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Verzendadres:
Buizerdlaan 275, 2261 CV Leidschendam

Foto: roodnetboleet - Horsten

Port betaald

Dezelfde boleet na behandeling door Noordse woelmuis

Foto: koeienboleet - Bergen

Foto: gele ringboleet - Spanderswoud
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Alle foto’s op deze blz. van Ruud Wielinga

