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De winter is zo gek
nog niet
IVN Natuureducatie is een landelijke organisatie waarvan de
leden zich daadwerkelijk inzetten voor activiteiten die erop
gericht zijn een ieders inzicht met betrekking tot de Natuur en
Milieu te verruimen.
Contributie voor donateurs € 15,- , voor leden € 24,en voor huisnoten € 5,Bankrekening nr. NL91 TRIO 0391 1745 68
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, afd. Den Haag is een afdeling van
een landelijke vereniging voor natuurstudie,
-educatie en -bescherming. Zij organiseert
werkgroepen, excursies en cursussen.
Contributie leden € 28,- , voor huisgenootleden € 9,50 en
voor jeugdleden € 15,- per kalenderjaar
Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37
t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag.
Inlichtingen: Annelies Willemse, tel. 070 320 2361
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Redactie van De Ratelaar:
Redactie IVN:
Naomi Mulder, Mariëtta de Jonge en Loes van Zee
redactieratelaar@ivndenhaag.nl
Redactie KNNV:
Lisette van Pelt en Ineke Gilbert
redactie@den-haag.knnv.nl
Opmaak en eindredactie: Ineke Gilbert
red.ratelaar@gmail.com
Verzoek KNNV ledenadministratie:
willen leden die intussen een e-mailadres hebben maar nog steeds per
post het verzoek om de contributiebetaling krijgen en een papieren uitnodiging voor de jaarvergadering hun e-mailadres doorgeven?
Dat scheelt veel papier en postzegels.
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Van de voorzitters
Beleid: wat willen wij?

Themagroepen vergroten onze reikwijdte

Onze jaarlijkse ledenvergadering zit er weer op. Een moment
voor leden en bestuur om elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en ook vooruit te kijken. Het was een aangename middag, met na de pauze een prachtige, persoonlijke
presentatie over stinzenplanten van Karel Gort. Voor wie er
niet bij kon zijn: de verslagen en plannen zijn te vinden op de
website.
We hebben o. a. besloten om met een aantal betrokken leden
te bespreken waar we met de vereniging naar toe willen en
hoe we dat kunnen bereiken. Aan bod komt dan ook wat nu
goed of juist niet zo goed gaat, waar we in de samenleving
een bijdrage kunnen leveren en met welke organisaties we
samen kunnen en willen werken. Leden die niet aanwezig
waren, maar wel mee willen praten en denken hierover
worden van harte uitgenodigd. De verwachting is dat op de
volgende ledenvergadering een beleidsplan kan worden
voorgelegd!
Een vereniging kan natuurlijk niet zonder belangstelling van
buiten en aanwas met nieuwe leden. Om dit te bereiken,
landelijk en ook in onze afdeling, is het aanbieden van
cursussen goed. Vooral de minicursussen zijn in trek: een
avond of dagdeel ingaan op een soortgroep (dagvlinders,
tuinvogels) met een bijbehorende excursie. Wij bieden deze
altijd aan; nieuw kan zijn dat we ze bekendmaken en op
aanvraag aanbieden. We doen een oproep aan leden die zo'n
korte cursus willen ontwikkelen of aanbieden. De excursie,
het geleerde in de praktijk ervaren, zou ook anders ingevuld
kunnen worden, bijv. composieten en daarna determineren
van met meegebrachte bloemen.
De gewone cursussen, die een onderwerp verder uitdiepen,
blijven we natuurlijk ook aanbieden. In deze Ratelaar staat de
cursus Haagse Kust en de cursus Veldwerk. Extra informatie
staat op onze website en daar kunt u zich aanmelden. Nog in
ontwikkeling is de cursus Vissen in Haags water: over vissen
en ander leven in de grachten en ander water van Den Haag.

Uit de ledenenquête van 2017 kwam naar voren dat er onder
de natuurgidsen behoefte was aan meer onderling contact.
Daarop heeft het bestuur in 2018 het initiatief genomen om
een aantal keren per jaar gidsenwandelingen voor en door
gidsen te organiseren, met als doel de onderlinge contacten
te vergroten en een mogelijkheid te bieden om ideeën uit te
wisselen.
Het positieve effect hiervan is dat IVN Den Haag en omstreken steeds bekender wordt vanwege de excursies, maar de
interesse van al onze leden en donateurs reikt verder.
Vandaar dat in 2018 de themagroepen zijn gelanceerd. Een
verbreding van het aanbod aan activiteiten voor al onze leden en donateurs met tegelijkertijd een sociale component.
Een themagroep vormt zich rond een gemeenschappelijke
interesse, bijv. fotografie, kust, nascholing, kind en natuur.
Doelen zijn kennisuitwisseling, het inspelen op de geuite
wensen en het bevorderen van de sociale cohesie.
Er komen ook steeds meer en diverse aanvragen om
samenwerking op ons af, bijv. meedenken met gemeenten
en bewonersorganisaties, het opzetten van activiteiten voor
scholen, buurten en verzorgingshuizen. Ook is er bij het
algemene publiek grote vraag naar informatie over bijv.
klimaatverandering en concrete maatregelen daartegen.
Ook bij de beantwoording van deze vragen en aanvragen
kunnen de themagroepen een rol spelen.
De themagroepen hebben dus een tweeledig doel. De interne
organisatie van deze groepen is licht en bestaat minimaal uit
een handvol contactpersonen voor de lopende activiteiten. Er
zijn geen drempels voor het al of niet meedoen. Hoe meer
vrijwilligers zich inzetten, hoe meer we kunnen bereiken.
Chrit van Ewijk, voorzitter IVN

Anna Kreffer, voorzitter KNNV

Exoten: gelukszoekers of terroristen?
Met steeds grotere aantallen komen ze over onze grenzen en
proberen zich hier te vestigen. Ze komen per schip, vliegtuig,
trein, auto of op eigen kracht. Ze zitten in het water, onder
onze schoenen, of ze liften mee in handelswaar. In de laatste
10 jaar zijn er zo'n 1000 soorten planten en dieren ons land
binnengekomen, evenveel als in de 500 jaar daarvoor! De
enorme toename van wereldhandel, klimaatverandering en
onze wensen als consument en vakantieganger zijn de
oorzaak van deze toename.
Met het warmer worden van het klimaat komen zuidelijke
soorten naar het noorden, op zoek naar een geschikte plek
voor voedsel en voortplanting en dat blijkt dan zomaar hier te
zijn: de gelukszoekers.
Anders is het met soorten die zich hier vestigen door
menselijk toedoen.
Verder op blz. 4

Larve Aziatisch lieveheersbeestje - foto Anna Kreffer
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Vervolg blz. 3
Denk aan halsbandparkiet, Aziatisch lieveheersbeestje,
waterhyacint, Amerikaanse rivierkreeft, Japanse
duizendknoop of tijgermug. Dit zijn exoten: soorten die niet
op eigen kracht maar door de mens in Nederland terecht zijn
gekomen. Dat kan per ongeluk zijn, bijvoorbeeld als
verstekeling, of opzettelijk door het verhandelen van
exotische soorten. Een deel van de exoten voelt zich prima
thuis in de nieuwe omgeving. Zij kunnen zich permanent
vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Als dat
ten koste gaat van onze inheemse soorten noemen we het
invasieve exoten. Ze bedreigen onze biodiversiteit; bestrijden
is vaak lastig. Zo lijken ze wel wat op terroristen, maar dan
door onszelf uitgenodigd. Beter is het te voorkomen dat ze in
onze natuur terecht komen.

Van vrijdag 21 juni t/m zondag 30 juni 2019 wordt de Week
van de Invasieve Exoten alweer voor de vierde keer
georganiseerd. In deze week gaat de aandacht uit naar
uitheemse planten en dieren die hier door menselijk toedoen
terechtgekomen zijn. Ook wij zullen er aandacht aan
besteden. Als iemand een leuk plan heeft, hoor ik dat graag!
Anna Kreffer
Men kan zich abonneren op de Nieuwsbrief Kijk op Exoten
via: www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten.

Is er nog leven na de Flora?
Iedere natuurliefhebber begrijpt dat je een gidsje nodig hebt om soorten op naam te brengen. Bij de planten geldt de 23-ste druk
van de Heukels als het summum, maar velen starten met de meer toegankelijke, in kleur geïllustreerde Bloemengids van o.a. Marjorie Blamey. Zulke flora's zijn voor de meesten van ons een onafscheidelijke hulp bij onze natuurbeleving. En dat moet ook zo blijven,
want we kunnen niet zonder hen. Maar al decennia lang is er wel de ontwikkeling om bovenop de flora's een extra informatielaag te
leggen: de plantensociologie. In een hoogveenveldje, een laagveenveldje, een duinvallei of een bos, kom je steeds een herkenbare
verzamelingen van plantensoorten tegen.
In Nederland is met twee boekenseries de kennis van de plantengemeenschappen gebundeld: De vegetatie van Nederland in vijf
delen en De Atlas van de Plantengemeenschappen in Nederland in vier delen. Allemaal zeer degelijk, maar toch moeilijk door te
komen voor de gemiddelde natuurvorser. Gelukkig heeft men als handzame samenvatting in 2010 de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland uitgegeven. Deze gids geeft je een gespecificeerde lijst met de mogelijk voorkomende soorten in een
bepaald terrein. De gids gaat ook in op de ecologie van het terrein.
De plantensociologie blijft evenwel een nogal taai onderwerp, waarbij men wel wat begeleiding kan gebruiken. Daartoe wil ik voor
een kleine groep begin april een introductieavond over het gebruik van de veldgids organiseren. Dit wil ik koppelen aan een veldonderzoek van de Knopbies-associatie. Dit is een zeer soortenrijke plantengemeenschap, die ik ben tegengekomen in diverse duinvalleien in Berkheide. De valleien in dit gebied herbergen na de afplag-ingreep erg vitale plantengemeenschappen, die hier thuis horen.
Ik ben van plan om vanaf begin april dit gebied twee keer per maand een volle dag te onderzoeken. Om dit niet alleen te hoeven
doen, heb ik voor deze zomer een CURSUS VELDWERK opgezet.
Johan Apeldoorn.
CURSUS Plantengemeenschappen
Donderdag 4 april INTRODUCTIE-AVOND van 20.00 - 22.00 uur in het MEC Zuiderpark, Anna Polakweg 7, Den Haag.
Van april t/m september 10 dagen VELDWERK om vertrouwd te raken met het werken met de flora en de Veldgids Plantengemeenschappen. Alle studiemateriaal wordt digitaal aangeleverd. Een eigen Flora (de Heukels of de Eggelte) is wel vereist.
Kosten en aanmelding: € 15,- leden KNNV / € 30,- niet-leden
Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website www.knnv.nl/den-haag Betaling na bevestiging van deelname.
Info: Johan Apeldoorn tel. 06-1814 6226; e-mail: Johan.apeldoorn@ziggo.nl

Dawn Chorus Day
International Dawn Chorus Day wordt elk jaar gehouden op de eerste zondag van mei (dit jaar op 5 mei) Het evenement wordt
gepromoot door de Wild Trust. Natuurliefhebbers komen bij zonsopgang bij elkaar om te luisteren naar de geluiden van vogels.
De eerste Dawn Chorus Day werd georganiseerd door Chris Baines, milieuactivist en werkzaam bij de Ierse omroep. In de jaren 80.
Toen hij zijn verjaardagsfeest om 4 uur ‘s morgens vierde, konden al zijn gasten luisteren naar het ochtendkoor van de vogels.
Wat begon als een klein jaarlijks evenement in de stad Birmingham, is nu
verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Europa en wordt zelfs gevierd in delen
van Antarctica en het Caribisch gebied.
In de loop van de jaren hebben zo’n 80 landen deelgenomen aan International
Dawn Chorus Day. In 2016 deed het programma Vroege Vogels van BNNVARA
mee. Vogels waren toen vanaf zonsopgang te horen, te beginnen in Rusland
tot Groot-Brittannië. Of het programma dit jaar ook weer meedoet, is nog niet
duidelijk. Verdere informatie is te vinden op internet.

Mariëtta de Jonge
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Maartse merel
Telkens rent hij een klein stukje uit zijn eigen struikgewasje en maakt
dan letterlijk rechtsomkeert om in hetzelfde tempo weer terug te
schieten. Er ligt een klokhuisje, onaangeroerd sinds gisteren, dat
verdedigt hij misschien. Maar er scharrelt ook een vrouwtje merel door
de tuin. Gisteren zag ik hem ook uren achtereen hetzelfde stukje heen
en weer drentelen, maar toen lag het klokhuis er nog niet, en pronkte hij
af en toe voor het vrouwtje, dat zich niets van hem aantrok natuurlijk.
Wat een zenuwenbeest. Heb ik weer, in mijn tuin. Een psychisch
gemankeerde merel.
Vorige week was hij met een buurmerel in discussie over de grens van
zijn gebied. Aan de verticale vluchten die zij borst aan borst fladderend
maakten, kon je precies zien waar die grens zich zou moeten bevinden.
Af en toe rende de mijne breed gespreid over de grond, pakte een dor
blad op, liet het weer vallen, deed het nog eens, en rende weer weg.
Dat zag ik hem gisteren trouwens ook weer doen. Misschien zat er ergens toch weer een buurman verstopt. Ik zag er wel een aan de
achterkant van het struikgewasje.
Was dat het misschien? Rende hij niet heen en terug, maar terug en heen? Dat de grens in zijn struikje lag?
Natuurlijk draait het allemaal om het vrouwtje. Psychisch gemankeerde merels worden niet groot. De buurman heeft het op
hetzelfde vrouwtje voorzien en zij neemt alle tijd om rustig te kiezen. Een luxe, want zoveel merels zijn er niet.
Lisette van Pelt

Dat ene bijzondere beeld
Natuur beleven betekent vooral je zintuigen gebruiken. Goed kijken geeft bovendien
veel inspiratie voor het mooi vastleggen van wat je zojuist hebt gezien. Het Centrum
voor Natuurfotografie gaf twee auteurs de opdracht een leer- en inspiratieboek te
maken voor al die mensen die graag foto’s maken van landschappen, planten of
dieren. Dat leverde een boek op dat je op uiteenlopende manieren laat zien wat je tot
dat unieke mooie beeld kan brengen. Naar eigen zeggen van de uitgeverij (KNNV) het
best verkochte standaardwerk! Of dit echt zo is, valt niet te zeggen maar mijn indruk
van het boek is dat van een zeer compleet handboek.
Natuurlijk krijg je met kennis van de camera zelf en flitstechniek technische kneepjes
mee. Uitrusting in kleding en rugzak krijgen ook aandacht. Maar minstens zo
belangrijk zijn wat de auteurs ‘de beeldende principes’ noemen, en hoe je emotie en
beleving in de foto kunt weergeven. Fotografie betekent ‘schrijven met licht’ en dat is
wat je werkelijk doet. Onze leesrichting is van linksboven naar rechts beneden: zo
blijken wij beelden ook vaak te bekijken.
Met een voorbeeld van het Melkmeisje van Vermeer, van links naar rechts vallend
licht en een voorbeeld van de spiegeling ervan, zie je wat het effect is. Letten op
contrasten en een bijzonder perspectief geven een foto meer zeggingskracht. Een
twinkeling in de ogen van dieren laten zien of bepaalde kleuren benadrukken: zo krijg
je emotie in het beeld. Voorbeelden en daarnaast opdrachten maken dat je er zelf
flink mee kunt oefenen. In heel leesbare tekst en met bijbehorende karakteristieke
foto’s, word je als vanzelf gegidst naar een hoger niveau. En misschien wel naar dat
ene beeld dat voor altijd op je netvlies blijft.
Marjo Hess
Handboek Natuurfotografie, Bart Siebelink en Edo van Uchelen, Zeist, KNNV uitgeverij 2018
ISBN 978-90-5011-652-7
NB: Volgens de website in herdruk, en nog enkele exemplaren te bestellen bij KNNV. Prijs 19,95, KNNV- en IVN-leden 10% korting.
Als je dit of een ander boek via Kees Pinster pr@den-haag.knnv.nl bestelt, verdient de KNNV afdeling Den Haag er ook nog iets aan.
Een leuke tip voor geïnteresseerden in natuurfotografie: In de volgende editie van de Ratelaar stelt de IVN Themagroep Fotografie
zichzelf voor en presenteert hun jaarprogramma.
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Eetbare natuur / wildplukken
Het is bijna lente. Er komen weer verse sappige jonge
blaadjes, bloemen en knoppen aan. Heerlijk om te verwerken
in bijvoorbeeld soep, thee, pesto en salades. Want veel van
de planten in de natuur zijn eetbaar en goed van smaak.
Wild plukken kun je het hele jaar door maar in de lente en de
zomer is er een overvloed aan planten en hebben de blaadjes
en bloemen de meeste smaak.

Tips
Voor iedereen die nog niet bekend is met wildplukken en
eetbare natuur, eerst wat tips.
Pluk selectief en dus alleen in een gebied waar
voldoende blaadjes of bloemen van een plant zijn
zodat er genoeg overblijft voor de natuur zelf. En
ook voor anderen die willen wildplukken.
Pluk geen planten van de Rode Lijst.
Weet van tevoren goed hoe de plant die je wilt
plukken, eruit ziet om vergissing te voorkomen.
Planten kunnen giftig zijn!
Was wat je geplukt hebt, goed voordat je het
verwerkt in een gerecht
Ga naar een “schoon” gebied. Bijvoorbeeld naar de
duinen of een groot bos buiten de stad.

Zevenblad
Ik neem zevenblad als voorbeeld. Een plant die eetbaar is en
gemakkelijk te herkennen.
De meeste mensen die deze plant in hun tuin hebben,
worden er niet vrolijk van. Het is een echte woekerplant, een
plaag vaak. Maar ook een plant waar je een lekkere soep of
salade van kan maken.

Uit: Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz,
Otto-Wilhelm Thomé, 1885
De bladstelen met bloemknoppen en ontluikende bloemen
kunnen van mei tot augustus rauw, of warm gemaakt, in
groentegerechten gegeten worden.
De vruchten zijn van juni tot september, vers of gedroogd,
smaakmakers om zo te eten of te verwerken in rauwkost.
De malse plantendelen van zevenblad lijken wat betreft
smaak op een combinatie van wortel en peterselie. Hetzelfde
geldt voor de stelen en de knoppen, die ook nog eens heel
sappig zijn. De bloemen smaken zoeter. De vruchten scherper.
Als je zin krijgt iets te gaan doen met zevenblad of andere
eetbare planten, dan zijn er op Google tal van recepten te
vinden.

Het zevenblad is volop te vinden in bossen, bosranden,
bermen, waterkanten, plantsoenen en tuinen op
beschaduwde, vochtige, voedselrijke, onbewerkte grond.

Succes. En geniet van wat de natuur je ook op dit vlak biedt.

Wat kun je van de plant gebruiken en wanneer?
De spruiten van zevenblad kun je van maart tot april rauw als
salade eten. De malse bladeren bijna het hele jaar door: rauw
of warm gemaakt in groentegerechten.
De bloemen worden van juni tot augustus als rauwe eetbare
decoratie gebruikt. Of toegevoegd aan soepen en eenpansgerechten.

Tekst: Mariëtta de Jonge
Beide illustraties van internet
Foto: tuinadvies.nl
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De winter is zo gek nog niet
Iedereen kan het hele jaar door naar bomen kijken. Maar de kunst is om, als bomenwerkgroep, in de winter aan de hand van
knoppen, knoppenstand, bladlittekens, schors, silhouet enz. een boom op naam te brengen. Er zijn veel instinkers zogezegd. Want
een kale boom is niet altijd een loofboom. Enkele coniferen laten ook hun blad vallen, zoals de moerascypres (Taxodium distichum),
en de watercypres/chinese mammoetboom (Metasequoia glyptostroboides), en de larix.
Ook de grond levert informatie op zoals gevallen blad, zaden, takken enz.
Veel takken vind je onder populieren, soms met blad en al, vaak door de boom zelf
afgeworpen. Het gedeelte dat aan de boom zat heeft dan een mooie afronding. Ik noem het
een straalsgewijs litteken. (zie foto links) Vermoedelijk dat de boom net zoals bij het blad
een kurklaag tussen tak en schors maakt, zijn vaten langzaam afsluit en vervolgens de
overtollige takken/ twijgen afwerpt, meestal een vinger breed of smaller. Maar wind of
storm zal dan beslist een handje hebben geholpen.
In november knakte een grote hoofdtak van een wilg
om op de Populierlaan, hoek Prunuskade, Rijswijk.
Omdat het een beeldbepalende boom was, naast een speelterrein, besloot de gemeente een
boombeeldhouwer uit te nodigen met als resultaat een zeer fraai kunstwerk. Beide kanten
spreken tot de verbeelding. Aan de straatkant allerlei dieren en aan de andere kant een
sprookjesachtige, bebaarde kop met een uiltje en een eekhoorn in zijn baard. Ook in het
Zuiderpark achter Parkoers is een boom onderhanden genomen en het loont de moeite om
daar even een ommetje te maken.
Dat ommetje hadden we nogmaals in januari, waarbij we in de war werden gebracht door
een meerstammige boom met een redelijk gladde stam maar geen beuk. Hoog boven ons
hoofd zagen we katjes zitten meestal 3 bij elkaar. Bomen met katjes zijn elzen, berken, wilgen
enz.
Met een uitschuifbare rugkrabber
konden we net bij een tak. Na inspectie
van katjes en knoppen zagen we opeens
mini bloemetjes zitten. (foto linksJ) e
ziet ze moeilijk omdat ze maar een korte
bloeiperiode hebben en kleine rode
sliertjes hebben van hoogstens 2 mm.
Dus dit was een (zeer grote) hazelaar.
Hier meer info op: http://www.kruidenmassages.nl/hazelnoot.html
Sinds ik het bestaan ervan weet zie ik haast elk jaar in januari deze mini
bloemetjes. En bloemetjes betekent in oktober hazelnoten.
De winter is zo gek nog niet.
Tekst en foto’s Marieke Bos

IVN-activiteiten voor kinderen in april, mei en juni 2019
Wat?
Ga je mee op
Natuuravontuur?

Waar?

Zaterdag:
6 april
4 mei
1 juni

Voor alle kinderen van 6 tot 9 jaar.
Vanaf 13.15 uur kun je je
deelname-sticker ophalen. We
starten om 13.30 uur en het duurt
tot ongeveer 15.15 uur.
Lenteverschijnselen,
Bloemen en insecten,
Slootje peuren.

Onderwerpen:

Pluk! Loosduinse Hoofdstraat
1184a, 2552 AV Den Haag.

Wat?
Scharrelkids!

Waar?

Woensdag:
10 april
8 mei
12 juni

Voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar. We
starten om 14.00 uur bij de moestuin aan de
kant van de Onyxhorst. De activiteit is gratis
en duurt ongeveer 2 uur .

Onderwerpen:

Insecten,
Vogels,
Bloemen.

Zie voor meer informatie: www.ivndenhaag.nl
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Haagse Hout, park de Horst (Mariahoeve).

IVN-publiekswandelingen 2e kwartaal 2019
Datum

Tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Za 6-apr

10.00

Za 13-apr

10.00

Zo 14-apr

10.00

Wo 17-apr

10.00

Zo 21-apr

14.00

Zo 28-apr

11.00

Wo 1-mei

13.30

Za 4-mei

10.30

Wo 8-mei

14.00

Do 9-mei
Vr 10-mei

10.30
13.00

Za 11-mei

10.00

Za 18-mei

13.00

Zo 19-mei

10.00

Zo 19-mei

10.00

Zo 19-mei

10.30

Zo 19-mei
Za 25-mei

14.00
13.00

Zo 26-mei
Za 1-jun

10.30
10.00

Zo 9-jun

11.00

Wo 12-jun

14.00

Zo 16-jun
Zo 16-jun

10.00
10.00

Wo 19-jun

19.00

Za 22-jun

10.00

Zo 23-jun

11.00

Za 29-jun

9.00

Park Schakenbosch. Leidschendam. Vroege vogels. Ingang park, Veursestraatweg 185 Leidschendam.
Neem je verrekijker mee, en kinderen zijn welkom.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den
Haag.
De Horsten. Vogels kijken. Zuidelijke ingang Horst- en Voordelaan, parkeren net voorbij de
tunnel. Entree € 1. Let op! Neem een verrekijker mee!
Haagse Bos. Lente in het bos. De stinzenplanten staan weer in bloei. En wat is er al te zien van de
nieuwe aanplant? De brug aan de Bezuidenhoutseweg naast Huis ten Bosch tegenover de Carel
Reinierszkade Den Haag.
Ter Heijde Zandmotor. Kust- en duinvorming. Strandpaviljoen Flamengo’s bij strandslag nr. 1. Te
bereiken vanaf ingang recreatiepark Kijkduin (einde Machiel Vrijenhoeklaan).
Westduinpark. Voorjaarswandeling. Welke bloemen en planten zien wij nu al? Eind De Savornin
Lohmanlaan hoek Laan van Poot Den Haag.
Landgoed Te Werve. Familiewandeling. Voor paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110 Rijswijk.
Activiteit van 1,5 uur voor families, met kinderen tussen de 4 en 11 jaar. Minimaal 1 volwassene per 2
kinderen.
Begraafplaats Oud Eik en duinen. Monumentale bomen en oorlogsgraven. Ingang begraafplaats
Laan van Eik en Duinen Den Haag.
Duivenvoorde. Bloeiende bomen. Parkeerplaats t.o. Laan v. Duivenvoorde 1 Voorschoten. Toegang 1
Euro, en kinderen zijn welkom.
Sorghvliet. Blauwe bloemetjes. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den Haag.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den
Haag.
Meijendel. Voorjaar in het Vogelbos. Achter bezoekerscentrum de Tapuit bij het informatiebord.
Meijendel Wassenaar. Waterwingebied Dunea. Neem je verrekijker mee.
Westduinpark. Dwars door de duinen, van binnenduin tot zeereep. Over zandpaden. Eind De Savornin
Lohmanlaan hoek Laan van Poot Den Haag. Geen honden toegestaan.
H.J. Bos Heempark. Lente! Het heempark kleurt nu prachtig, veel bloemen bloeien. Stadsboerderij
Pluk! Loosduinse Hoofdstraat 1184a Den Haag, doorgang tegenover Tuincentrum Ockenburgh.
De Horsten. Lentewandeling met extra aandacht voor vogels. Hoofdingang Papeweg Wassenaar.
Entree € 1. Neem je verrekijker mee.
Puinduinen en Ockenburgh. Ontdekkingswandeling door 2 bijzondere gebieden! Voor restaurant de
Haagse Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175 Den Haag.
Vlietland. Hoe groen is gras. Parkeerplaats hoek Kniplaan/Meeslouwerpolderpad Stompwijk.
Scheveningen-haven spuikom/voorhaven. Ontspannen struinen in de haven. Het pleintje vlak bij
de Spuisluis, aan de Dr. Lelykade bij de kruising met de Datheenstraat Den Haag.
Landgoed Te Werve. Op naar de zomer. Voor paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110 Rijswijk.
Scheveningen-haven boulevard. Samenspel van nieuwe boulevard met de natuur. Aan de boulevard
bij eindpunt van tramlijn 11 Den Haag.
Westduinpark. Zomerse wandeling met mooie uitzichtpunten! We lopen door het mulle zand.
Eind De Savornin Lohmanlaan hoek Laan van Poot Den Haag.
Park Rozenrust. Kriebelbeestjes. Ingang park, Veursestraatweg 102 A Leidschendam. Speciaal voor
gezinnen met kinderen.
De Horsten. Een en al Natuur! Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Entree € 1.
Puinduinen en Ockenburgh. Zondagmorgen-zomerwandeling; samen ontdekken en genieten! Voor
restaurant de Haagse Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175 Den Haag.
Clingendael. Het is bijna zomer! Een mooi moment voor een heerlijke avondwandeling. Hoofdingang
landgoed Clingendael, Wassenaarseweg Den Haag.
Meijendel. Zomer in de Libellenvallei. Achter bezoekerscentrum de Tapuit bij het informatiebord.
Meijendel Wassenaar. Waterwingebied Dunea. Neem je verrekijker mee.
Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten. De planten worden bekeken en niet geplukt of gegeten.
Van Alkemadelaan hoek Pompstationsweg Den Haag.
De Banken. Strand en kustvogels. Parkeerplaats einde van de Strandweg ’s-Gravenzande. Neem je
verrekijker mee.

De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Aanmelden hoeft niet, tenzij anders vermeld.
Vragen over de gratis publiekswandelingen:
info@ivndenhaag.nl of Rob Meyer, 06-2056 8114.
Wandelingen op aanvraag: Gerda Idsinga,
wandelingen@ivndenhaag.nl of bel 06-1323 4477.
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, stichtingen, 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 maart t/m juni 2019
ZONDAG 24 MAART
STRANDVONDSTEN!
De strandwerkgroep neemt ons mee op hun tweewekelijkse inventarisatie van
een km-monitoring op het strand van Kijkduin. (foto John van Wensveen - zeepok op
Amerikaanse zwaardschede)
Verzamelen:
13.00 uur Deltaplein Kijkduin. Duur ca. 1,5 uur.
Organisatie:
Strandwerkgroep, aanmelden bij Laus Hendriks, 070-394 6065,
of mail strand@den-haag.knnv.nl

ZATERDAG 6 APRIL DAGEXCURSIE GELDERSE VALLEI TUSSEN WOUDENBERG EN SCHERPENZEEL
Een afwisselende wandeling over klompenpaden o.a. langs het Valleikanaal naar Scherpenzeel en via het Dashorsterpad weer terug.
Ongeveer 10 km. In Scherpenzeel is afhaken mogelijk. Kleinschalig landschap, gevormd in de ijstijd. Rijk aan vogels, o.a. ijsvogel en
voorjaarsplanten.
Verzamelen:
8:55 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna. Trein vertrekt 9:10 uur.
Horeca:
Begin en halverwege.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Jola Gerbrands, 070-3201485.
ZATERDAG 20 APRIL
DAGEXCURSIE LINGE bloeiende boomgaarden
Rondwandeling van 12 km vanaf station Leerdam langs de Linge. Over grasdijken via Fort Asperen en Acquoy lopen we langs appelen perenbomen die hopelijk in bloei staan.
Verzamelen:
9.10 uur Den Haag CS. Trein spoor 3 om 9.23 u. richting Dordrecht
Horeca:
Leerdam en Acquoy
Organisatie:
Ineke Z. en Ineke G. Aanmelden is verplicht; mail inekegilbert@ziggo.nl of bel 06-44069099
ZATERDAG 4 MEI
DAGEXCURSIE DUINEN VAN MEIJENDEL
We maken een rondwandeling van ongeveer 9 km, vanaf bushalte De Kieviet in Wassenaar, door dit naar de meidoorn vernoemde
duingebied. We hopen de meidoorns in bloei te zien. Vogels, zoals de nachtegaal, zijn nu terug uit hun overwinteringsgebieden.
Verzamelen:
9.15 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna of 10.00 uur bij de parkeerplaats Kievietsduin in Wassenaar.
Horeca:
Ongeveer halverwege de wandeling.
Organisatie:
Renée Lankhorst, 070-3585647 en 06-33682974 en Jouke Karper 070 -3866537 en 06-21912105.
DONDERDAG 9 MEI
OCHTENDEXCURSIE WESTDUINPARK
Het voorjaar is nog jong en de natuur is volop in ontwikkeliing. Waarschijnlijk staat de meidoorn in bloei en is de gierzwaluw net
terug uit het zuiden. Misschien zien we een meikever. Ca. 3 uren.
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp), Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Bij strandtent.
Organisatie:
M.O.
ZATERDAG 18 MEI
DAGEXCURSIE TIEL: DREUMELSE WAARD
Via een leuke route door Tiel naar de veerboot over de Waal (ongeveer 1 euro per overtocht). Aan de overkant ligt de Dreumelse
Waard : vergezichten, bloemrijk, vogels, struinroute (goed begaanbare graspaden). Bij het voorwandelen hebben we beversporen
gezien. Lengte wandeling 11 km.
Verzamelen:
8:45 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna. Trein naar Tiel van 8:55 uur.
Horeca:
In Tiel.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070 3201485 en Els Kempen 06 45833327.
ZATERDAG 8 JUNI
DAGEXCURSIE H ARINGVLIET
Wij gaan diverse vogelplaatsen langs het Haringvliet bezoeken. Er zijn ook
nieuwe uitkijkpunten te bewonderen. Foto buffelkopeend Marijke Ammerlaan
Verzamelen:
8.30 uur Parkeerplaats De Uithof 8 – eindpunt RR 4
Horeca:
Halverwege
Organisatie:
Vogelwerkgroep, Jaap Zoet.
Aanmelden:
Verplicht voor 7 juni - mail vogels@den-haag.knnv.nl
Op 7 juni tot 18.00 uur per telefoon: 070-3871187
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ZATERDAG 15 JUNI
KIJFHOEK BIERLAP
In dit prachtige en veelzijdige duingebied bloeien nu de duinplanten, vinden we
de kikkers, padden en de duinhagedis, horen we de fitis en nachtegaal en als we
goed zoeken vinden we vast ook paddenstoelen. (foto boomkikker Kees P.)
Verzamelen:
11.00 uur bij infobord parkeerplaats Kievitsduin, Meijendelseweg in Wassenaar. Ook bereikbaar met bus 43, halte De Kievit.
Dan nog 15 minuten lopen.
Duur:
Minstens 4 uur, dus lunchpakket mee. Toegangskaartje € 2,00.
Kees heeft op de vertreklocatie kaartjes beschikbaar.
Horeca:
Boerderij Meijendel.
Organisatie:
Kees Pinster, 06-33773176 of pinster@ziggo.nl

Werkgroepen van de KNNV afdeling Den Haag
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-3280 386
natuurbescherming@den-haag.knnv.nl
- Bomenwerkgroep
Marieke Bos, 070-3549 568
bomen@den-haag.knnv.nl
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-3502 493
insecten@den-haag.knnv.nl
- Paddenstoelenwerkgroep
Kees Pinster, 06-3377 3176
paddenstoelen@den-haag.knnv.nl

Nieuwe leden KNNV
de
1 kwartaal 2019

- Plantenwerkgroep
Myra Meijering 06-2669 2544
planten@den-haag.knnv.nl
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-394 6065
strand@den-haag.knnv.nl
- Vogelwerkgroep
Marijke Ammerlaan, 070-387 1187
vogels@den-haag.knnv.nl
- Nachtvlinderwerkgroep.
Nick Peeters, 06 2131 2164
nachtvlinders@den-haag.knnv.nl

Mw. I. van der List
Mw. A.M. Bakker
Mw. L. Marienus
Mw. M. Bink
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.

KNNV-cursus De Haagse Kust

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

Foto: Maarten Rader

Twee cursusavonden op donderdag met bijbehorende excursies in het aansluitende weekend. Cursusleider Johan Apeldoorn.
De cursus wordt gegeven in het MEC Zuiderpark van 20.00 tot 22.00 uur.
Eerste lesavond donderdag 9 mei:
Natuur in de zeereep. Zone 1: de kolonisatie van onze rotskust (de havenhoofden) met wieren en mosselen e.d.
Zone 2: de planten van de vloedmerkgemeenschap op de hoogwaterlijn.
Zone 3: de planten van de helmgemeenschap in het duin.
Bijbehorende excursie zaterdag 11 mei van 13.00 tot 16.00 uur. Start bij het Zuidelijk havenhoofd.
Tweede lesavond donderdag 16 mei:
Kust- en duinvorming, met onder meer: Waarom hebben wij een zandkust? Waar komt de kustboog vandaan?
Wat was de invloed van de ijstijden? Hoe werkt de Zandmotor en doet ie zijn werk?
Bijbehorende excursie zondag 19 mei van 14.00 tot 17.00 uur. Start einde Machiel Vrijenhoeklaan.
Kosten en aanmelding:
€ 50,- niet-leden (met cadeaulidmaatschap voor dit jaar 2019, mits niet al eens gekregen).
€ 25,- leden KNNV
Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website www.knnv.nl/den-haag Betaling na bevestiging van deelname.
Info: Johan Apeldoorn tel. 06-1814 6226; e-mail: Johan.apeldoorn@ziggo.nl
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KNNV Vogelweekend Texel 4 t/m 6 oktober 2019
De vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Den Haag organiseert dit jaar een
weekend naar Texel.
We hebben een hotel gereserveerd voor 12 personen. Op basis van een
2-persoonskamer en volledig pension bedragen de kosten € 163,-- p.p.
Er is beperkt aantal 1-persoonskamers aanwezig waarvoor een toeslag
wordt berekend van € 25,--.
Consumpties onderweg en in het hotel zijn voor eigen rekening. De kosten
voor vervoer per auto zullen € 45,-- tot € 50,-- bedragen, contant af te rekenen
tijdens het weekend.
INSCHRIJVEN.
Deelname uitsluitend voor KNNV-leden. Inschrijving uiterlijk tot 15 mei In
verband met de hotelreservering.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag
onder gelijktijdige overmaking van € 163,-(of de meerprijs voor een 1-persoonskamer)
op bankrekening NL 76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag
Foto wulp: Henk Wardenaar
o.v.v. Vogelweekend 2019 en naam deelnemer.
Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling.
De deelnemers ontvangen ca. 2 weken voor het weekend bericht met nadere info.
Organisatie en inlichtingen: Ineke Gilbert 070-2118254 of ineke.zwarekant@gmail.com

KNNV Plantenweekend Hondsrug-Drentsche Aa 31 mei t/m 2 juni
Dit jaar organiseren we het plantenweekend in de
provincie Drenthe. We vertrekken vrijdagochtend en
komen zondagmiddag terug.
We bezoeken de glooiende dekzandruggen van de
Hondsrug en de kronkelende beekdalen van de Drentse
Aa en de Hunze. Verspreid in deze gebieden vinden we
bloemrijke hooilanden, natte en droge heidevelden en
schrale graslandvegetaties. Waar keileemlagen aan de
oppervlakte komen, hebben we kans om bijzondere
plantengemeenschappen aan te treffen. Hier hebben we
kans op Valkruid en de Knollathyrus. En wie weet kunnen
we een glimp opvangen van de Brede orchis en de zeer
zeldzame Zwartblauwe rapunzel langs de oevers van de
Drentse Aa.
Het Drentsche Aa gebied heeft vanwege het bijzondere
karakter de status van Nationaal beek- en esdorpenlandschap gekregen. Het Hondsruggebied is uitgeroepen
tot UNESCO Global Geopark. Alle reden om zelf op onderzoek uit te gaan!
We hebben kamers gereserveerd in een hotel in Gieten. Op basis van een 2-persoonskamer en volledig pension bedragen de kosten
€ 130,- per persoon. Het vervoer is met personenauto’s en de kosten (± € 45,-) worden contant afgerekend in het weekend.
INSCHRIJVEN:
Deelname uitsluitend voor KNNV-leden. Inschrijven kan tot 10 april via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag
onder gelijktijdige overmaking van de genoemde kosten op bankrekening NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag te Den
Haag o.v.v. Plantenweekend 2019.
Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld.
De deelnemers ontvangen een paar weken voor het weekend nadere info.
Organisatie en inlichtingen Jan Cevat (jancevat@gmail.com), Stefan Pronk (stefanpronk@hotmail.com)
en Myra Meijering, planten@den-haag.knnv.nl
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Themagroep Scholing
Wil je als IVN natuurgids leren hoe je bepaalde onderwerpen op een leuke manier uitdraagt aan je publiek tijdens je excursie?
Ontbreekt het je daarbij aan theoretische kennis of vaardigheden? Om aan die behoefte te voldoen is de themagroep Scholing
opgericht.
Als themagroep willen we op onderwerpen die door jullie zijn aangedragen, bijscholingscursussen organiseren. In het najaar van
2018 hebben we een enquête gehouden om jullie vraag te inventariseren. Hieruit bleek dat er naast inhoudelijke verdieping (87%)
ook behoefte is aan verdieping op praktische werkvormen en beleving (samen 80%). De themagroep Scholing wil hier op inspringen
door cursussen te bieden die zich er met name op zullen richten hoe een IVN natuurgids tijdens een excursie inhoudelijke
onderwerpen enthousiast kan uitdragen.
Uit de enquête kwamen de inhoudelijke onderwerpen duin/kust (49%); planten (49%) en vogels (44%) naar voren.
Van de 50 respondenten gaf 40% aan de themagroep te willen ondersteunen door mee te helpen bij het opzetten/uitvoeren van
een cursus. Hartelijk dank voor jullie enthousiasme! Vanuit de themagroep zal zo spoedig mogelijk iemand contact met jullie
opnemen om na te gaan welke mogelijke ondersteuning je ons kan bieden. Ook zijn we nog altijd op zoek naar 1 à 2 personen om
als themagroeplid actief te worden. Hopelijk kunnen we via dit bericht hier mensen voor vinden.
Als deze editie van de Ratelaar uitkomt gaat de eerste cursus met als onderwerp vogels bijna van start (zie aankondiging). We hopen
dat jullie plezier zullen beleven aan deze cursus en leuke nieuwe weetjes dan wel vaardigheden op zullen doen. Omdat de
themagroep nog in volle ontwikkeling is, vragen we deelnemers aan de cursus ons feedback te geven. Graag leren we van jullie
ervaringen en verbeteren we gaandeweg ons aanbod.
In april/mei zal de cursus Plantengemeenschappen draaien met de nadruk op plantengemeenschappen van de duinen en van oevers.
Intekening hiervoor start binnenkort. Hou hiervoor de website in de gaten. We sluiten 2019 af met een cursus die zich volledig richt
op het landschap duin/kust. Een onderwerp dat voor IVN Den Haag en Omstreken niet uitgebreid genoeg aan de orde kan komen.
Deze wordt naar schatting najaar 2019 gegeven. We houden jullie hiervan op de hoogte.
Wil je als IVN- of KNNV-lid meedoen met een cursus? Voor elke cursus is een maximum van 25 deelnemers vastgesteld. In eerste
instantie kunnen IVN natuurgidsen zich hierop inschrijven. Is de cursus dan niet volledig volgeboekt, dan wordt deze opengesteld
voor overige leden. Hou hiervoor de communicatielijnen (nieuwsbrief/website) goed in de gaten en geef je tijdig op. Vol is vol.

Aankondiging bijscholingscursus Vogels en bijscholingscursus Plantengemeenschappen
De Themagroep Scholing organiseert dit voorjaar twee cursussen, een over vogels en een over planten en plantengemeenschappen.
Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor gidsen, maar als het maximum aantal deelnemers niet is bereikt, kunnen leden zich ook
aanmelden.
De cursus Vogels wordt gehouden op de dinsdagen 26 maart, 2 april en 9 april in het MEC Zuiderpark van 20 - 22 uur.
De bijbehorende excursies vinden plaats op zondag 7 april en zondag 14 april.
De cursus Wilde planten en plantengemeenschappen wordt gehouden op dinsdagen 7 mei, 14 mei, 21 mei en 28 mei in
het MEC Zuiderpark van 20 - 22 uur. De excursies zijn op de zaterdagen 18 mei en 25 mei.
Opgeven voor de cursussen bij Annemarie van der Rest, penningmeester@ivndenhaag.nl. Graag bij je aanmelding aangeven wat
jouw ervaring is met het onderwerp en wat je verwachting is van de cursus.

Themagroep Natuur & Gezondheid in de buurt
Eerste bijeenkomst Themagroep Natuur & Gezondheid in de Buurt
Locatie: Zorglocatie Nolenshaghe aan de Monseigneur Nolenslaan 22, Den Haag; vrijdag 1 februari van 16.00 tot 18.00
Aanwezig: Ruben Mulder IVN Zuid Holland, Denise van de Wouw Activiteitenbegeleidster Saffier/Nolenshaghe, Linda
Thorarinsdottir, Mariëtta de Jonge, Dorine Ariaans, Muriel Kommer, Johan Apeldoorn, Liesbeth de Vries.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst presenteerde Ruben zijn Natuurkoffer met het Thema Winter. Door middel van natuurlijke
materialen heeft hij samen met bewoners herinneringen opgehaald en
leuke weetjes doorgenomen. Deze keer werd hij ondersteund door
Eleonoor Creyghton, Tonja van Gorp, Muriel Kommer en Liesbeth de Vries.
Na het samengaan van de themagroep Natuur in de buurt en themagroep
Natuur en Gezondheid willen wij nader kennis maken met elkaar en met
zorglocatie Nolenshaghe waar Denise van de Wouw
activiteitenbegeleidster is. Verder willen we brainstormen welke leuke
activiteiten wij dit jaar kunnen organiseren. Ruben is met het
management in gesprek over een mogelijke professionele samenwerking
op het gebied van Grijs, Groen & Gelukkig. Dit kan zorgen voor een
bredere inzet van groen binnen deze en andere locaties van Saffier.
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(Vervolg blz. 12) Na een uitgebreide voorstelronde worden een aantal ideeën geïnventariseerd. Deze ideeën zijn een combinatie van
eerder geïnventariseerde behoeftes van Denise en mogelijkheden van Linda, Gerda Idsinga en Ruben.
Wandelkaarten met Nolenshaghe als startpunt – Natuurkoffer – Slootjesexcursie - Wandelingen in de buurt – Tuinkaart –
Moestuinieren - Lezingen - Workshops - Films - Aanpakken van de tuin van het zorgcentrum - Themabakken in de tuin om te voelen
en te ruiken - Themadagen (op 25 maart wordt er door Nolenshaghe een themamiddag Voorjaar gehouden)
Wij bespreken met elkaar de mogelijkheden en vullen aan met verdere ideeën. Vanuit bovenstaande activiteiten wordt gestemd en
een aantal activiteiten gekozen: Natuurkoffer – Buurtkaart – Tuinkaart – Tuin - Films
De tuin van Nolenshage is ontworpen door een bedrijf met het oog op zo min mogelijk onderhoud. Nolenshaghe heeft een tuinman.
IVN hoort van Denise welke mogelijkheden en ruimte wij krijgen. Wat betreft de themadag laat Denise, zodra er meer over bekend
is, weten wat op het programma staat en waar ondersteuning voor nodig is.
Afspraken en planning:
4 maart was Natuurkoffer door Muriel en 6 maart was de Buurtkaart door Mariëtta en Dorine.
29 maart
Mariëtta, Dorine, Ruben, Linda
Tuinkaart
19 april
Ruben
Natuurkoffer
26 april
Linda en Rob
Wandeling
10 mei
Linda en Rob
Wandeling (nadere info volgt)
Tot slot worden een aantal voorbeeldactiviteiten overgedragen aan Denise, samen met het boek ‘Alle ouderen naar buiten’. Wij
kijken terug op een super leuke productieve middag en verheugen ons op de leuke activiteiten die wij de komende tijd gaan doen!
Linda Thorarinsdottir (Trekker Themagroep Natuur & Gezondheid in de Buurt)

Themagroep Kind & Natuur
Deze themagroep wil kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar in aanraking laten komen met de natuur, en hen boeien met avonturen,
belevenissen en onderzoeken. De ervaringen die kinderen in de vroege jaren opdoen in de natuur laten een blijvende herinnering
achter. Maar voor veel kinderen is spelen in de natuur niet vanzelfsprekend. Er zijn zoveel andere dingen die om hun aandacht
vragen. Ze moeten als het ware naar de natuur gebracht worden. Daarom is het belangrijk om de momenten die kinderen in de
natuur doorbrengen ongedwongen te laten verlopen, waar ze
spelenderwijs dingen kunnen ontdekken, over de natuur en over
zaken waar ze zelf goed in zijn. Of waar ze hun fantasie kunnen
uitleven, want met bladeren, takken of schelpen zijn vele mooie
verhalen te maken.
Daarnaast is er ook een maatschappelijke urgentie. Kinderen die de
natuur niet kennen, zullen later ook geen moeite doen om deze te
beschermen. Het is een taak van IVN om ook kinderen de natuur te
laten waarderen, en dat kunnen we doen door hen er mooie
avonturen te laten beleven. Hieronder staan twee voorbeelden van
activiteiten van IVN Den Haag e.o.
Pluk
Vorig jaar is er een groep gestart met kinderactiviteiten bij het Heempark H.J. Bos. Elke eerste zaterdag van de maand ontvangen Roy
van Hutten, Max Leerentveld en Harrie Ozinga een groep kinderen. Het begint altijd met een verhaal over het thema van de dag,
daarna gaan ze met de kinderen, zonder ouders, het park in. Onderweg is er veel te zien en op een aantal plekken gaan de kinderen
uit op onderzoek. Dat doen ze door het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van opdrachten of een spel.
Op de foto zien we een vogelexcursie, waarbij de kinderen met echte kijkers en een zoekkaart op stap gaan. Onderweg worden
uilenballen gezocht. Een andere opdracht is het bouwen van een vogelnest dat op een tak gelegd kan worden en intact blijft. Of de
kinderen maken met allerlei materialen een fantasievogel.
Slootjesdag
Wat is er nu spannender dan het zoeken naar beestjes in het water.
Onder het wateroppervlak gaat er een hele wereld schuil van planten,
visjes en insecten. En hoeveel slootjes zijn er wel niet in het waterrijke
Nederland. De allerkleinsten verwonderen zich erover wat er allemaal in
het water zit en kijken in de loeppotjes naar wat ze hebben gevangen. De
grotere kinderen gaan met zoekkaarten aan de slag om na te gaan of ze
de namen kunnen achterhalen van de beestjes en planten. De ouders
kunnen wellicht opzoeken wat de kwaliteit van het water is aan de hand
van de beestjes en planten die zijn benoemd. IVN Den Haag doet al jaren
mee aan de nationale slootjes dagen. Corry van Leeuwen organiseert ook
dit jaar weer op 16 juni de Haagse IVN Slootjesdag.
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Project Inventarisatie van De Hertenkamp 2017: planten
Ook de plantenwerkgroep van KNNV afdeling Den Haag heeft
op uitnodiging van Dunea in 2017 meegedaan aan het
Hertenkampproject. Voor ons was het een herhaling van 2011.
Spannend natuurlijk of je dezelfde planten weer vindt, maar
we hebben een heleboel planten niet meer teruggevonden.
Andere waren juist nieuw.
De Grote egelskop vonden we zowel in 2011 als in 2017. Een
grappige plant, want de vrouwelijke bloeiwijze lijkt op een
opgerolde egel. Deze egelskop groeit graag samen met Gele
plomp, Lisdodde, Liesgras, Pijlkruid en Grote waterweegbree.
In beide jaren vonden we al deze planten. Dat betekent dat
het water in die 6 jaren voedselrijk en basisch is gebleven.

Parnassia, met duidelijk verschil in rijpheid van de meeldraden
We vonden nog meer Rode Lijstsoorten: Veenreukgras,
Beemdkroon en Wilde kievitsbloem, waarmee is aangetoond
dat de Hertenkamp best wel een bijzonder gebied is.
Nieuw was het Blaasjeskruid, een waterplantje met mooie
gele bloempjes. Een verrassing voor mij was dat deze plant
een vleeseter is! Waar het bij andere vleesetende planten
vaak de bloemen zijn die beestjes vangen en verteren zijn het
hier de blaasjes onder water. Deze blaasjes zuigen tegelijk
met water kleine beestjes op, die na een half uur verteerd zijn.
De buit: kleine kreeftachtigen, muggenlarven en zelfs
kikkerlarven om er maar een paar te noemen. Mogelijk is
deze dierlijke voeding (eiwit) nodig voor de bloei.
Nieuw waren ook een paar pioniersoorten: Borstelbies en
Driebloemige nachtschade. Opmerkelijk, want de
Hertenkamp is al jaren geleden “teruggegeven” aan de natuur.
Misschien omdat de grazers de vegetatie kort houden, of
door het kortmaaien?
Borstelbies is in Nederland zeldzaam, niet in de duinen. Het is
een miniatuurbiesje. De aren zijn een paar millimeter lang en
breed. En dan toch kan zo’n aar wel 10 tot 40 bloemen
bevatten! Het plantje is te vinden op open, vochtige plekken
en kan ook tussen gras staan, mits dit kort wordt gehouden.
Driebloemige nachtschade groeit op kalkrijke bodem, heeft
liggende stengels en verdraagt het als er overheen wordt
gelopen!
Verder vonden we de Wilde kievitsbloem in bloei. Van bol tot
bloem duurt acht jaar. Wij hadden dus geluk met het zien van
de mooie bloem die gespikkeld is als een kievitsei.

Ook Parnassia vonden we in beide jaren. (rechtsboven) Het
plantje heeft bijzonder mooie en interessante bloemen met
krijtwitte kroonbladen met 5 gele meeldraden die een voor
een “rijpen”. Iedere dag één (normaal zijn alle meeldraden
tegelijk rijp). Opmerkelijk is dat we er in 2017 héél veel meer
vonden. Misschien dat door de maaimachine zaden worden
verspreid?
Deze plant staat overigens op de Rode Lijst (kwetsbaar).

Dit was een greep uit de vele leuke waarnemingen die we
hebben gedaan.
Jola Gerbrands
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Het bijenvolk (1/3)
Als in februari/maart het buiten wat warmer wordt, kijk je als imker naar de bijenkasten en dan vooral op de vliegplank. De bijen
hebben het verschrikkelijk druk: ze vliegen af en aan. De thuiskomende bijen zijn zwaar beladen en ze hebben bijna allemaal
stuifmeel bij zich. De wilg en krokus staan volop in bloei, dus er is genoeg te halen.
Tijdens de “winterzit” blijven de bijen in de kast. En houden ze de binnentemperatuur op ongeveer 20°. In een grote tros zitten ze
rond de koningin en door te trillen genereren ze warmte. Hoe kouder het buiten is hoe dichter de bijen op elkaar gaan zitten om
zich warm te houden. Ze slapen niet en zijn vooral bezig met het in leven houden van de koningin. Zij wordt door de bijen gevoerd
en verzorgd.
Begin februari, bij het oplopen van de temperatuur, ontvangt de koningin speciaal voer, waardoor de eierstokken worden
geactiveerd en zij aan de leg raakt. De aanwezigheid van stuifmeel in het voer is dan belangrijk. Het vorige jaar hebben de werksters
stuifmeel opgeslagen in de bijenkast, maar zodra het weer het toelaat gaan de oude bijen op pad om water en vers stuifmeel te
halen.
Een bijenvolk heeft ongeveer 10.000 bijen nodig om
goed de winter door te komen. De winterbijen zijn
nodig om het volk en de koningin warm te houden.
Winterbijen zijn geboren in augustus/september en
kunnen wel 6 maanden oud worden.
Er is 1 koningin in de kast. Alleen zij legt eitjes. In de
zomer kan zij wel 1000 eitjes per dag leggen. Het volk
groeit dan ook snel tot wel 40.000 – 60.000 bijen per
kast. Er worden bijna allemaal werksters geboren,
maar ook enkele darren (ongeveer 300 of 400) per
volk.
Een werkster leeft in de zomer ongeveer 6 weken. De
eerste drie weken werkt ze binnen. Ze verzorgt het
broed en poetst de cellen schoon. Ook zorgt ze voor
het aannemen van de nectar en het stuifmeel. De
nectar wordt verwerkt tot honing en opgeslagen in de
cellen. Het stuifmeel wordt verwerkt tot bijenbrood
en gevoerd aan de larfjes. Na ongeveer drie weken zal
ze steeds vaker de kast verlaten en wordt ze haalbij.
Na drie weken af en aan vliegen is ze uitgeput en
versleten. Ze verlaat de bijenkast om te sterven. Enkele werksters ontwikkelen zich tot wachters en verdedigen de vliegplank tegen
indringers. Iedere bij wordt gecontroleerd of het wel een bij uit dit volk is, zo niet dan wordt ze weggejaagd door de wachters.
Bijen hebben een bijzondere manier om de locatie van voedselbronnen aan elkaar door te geven “de bijendans”. Op deze manier
kan er zo efficiënt mogelijk voedsel voor het volk ingehaald worden. Zodra een haalbij een goede stuifmeel- of nectarbron heeft
gevonden, zal zij dat binnen de kast doorgeven aan de andere haalbijen. Dit doet zij door middel van een speciale dans: de
rondedans of de kwispeldans.
Eerst vraagt ze de aandacht door wild op een raat naar boven te lopen en tegen
andere bijen te duwen. Ze laat daarbij ook eventjes van het voedsel van de
bron proeven.
Hierna gaat ze dansen:
bij de rondedans loopt ze in een kleine cirkel. De andere haalbijen lopen achter
haar aan. Na enkele volledige cirkels draait ze zich om en loopt in de
tegenovergestelde richting, met enkele haalbijen weer achter haar aan. Daarna
laat de haalbij weer een beetje van het voedsel proeven en volgt er een
herhaling van de dans. Hierna kunnen de toeschouwers op eigen gelegenheid
de bron vinden. (binnen 50 meter van de kast)
Bij de kwispeldans loopt ze in een halve cirkel. Op het einde van deze cirkel
keert ze in een rechte lijn naar het begin terug. Tijdens het rechte stuk kwispelt
ze met haar achterlijf. Dan herhaalt ze de halve cirkel en het rechte stuk maar
de andere kant op. De richting tot de voedselbron wordt aangegeven door de
hoek die de haalbij maakt met de verticale as (want deze dans gebeurt naar
boven). Dit is de hoek van de weg naar de bron ten opzichte van de zon. De
afstand wordt aangegeven middels de snelheid waarmee de haalbij danst. Hoe
sneller, hoe dichterbij. (verder dan 50 meter van de kast)
(wordt vervolgd)
Tekst en foto's: Karin van Gellecum, natuurgids en imker
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Verzendadres:
Buizerdlaan 275, 2261 CV Leidschendam

Port betaald

Foto’s Dirk Polder
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