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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
t.n.v. IVN afd. Den Haag
Inlichtingen: Rob Meyer, 070 368 1400 /06 2056 8114
info@ivndenhaag.nl
Ledenadministratie: Max Leerentveld, tel. 070 3252405
ledenadministratie@ivndenhaag.nl
Website: www.ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Domicicus
webmaster@ivndenhaag.nl
Voorzitter: Chrit van Ewijk, tel. 06 15128295
voorzitter@ivndenhaag.nl
Secretaris: vacant
secretaris@ivndenhaag.nl
Penningmeester: Annemarie van der Rest, tel.06 5512 6098
penningmeester@ivndenhaag.nl
Bestuurslid PR en Communicatie: Marjanne Dominicus
bestuurslidmd@ivndenhaag.nl
Bestuurslid Gidsen en Wandelingen:
Gerda Idsinga, tel. 06- 1323 4477 bestuurslidgi@ivndenhaag.nl
Bestuurslid Projecten: Linda Thorarinsdottir
bestuurslidlt@ivndenhaag.nl

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
Ledenadministratie@den-haag.knnv.nl
Opzegging lidmaatschap vóór 1 november.
Website: www.knnv.nl/den-haag
Webmaster: Dick Gerbrands den-haag@knnv.nl
Voorzitter: Anna Kreffer, tel. 06 2641 7137
voorzitter@den-haag.knnv.nl
Secretaris: Ineke Gilbert, tel. 070 211 8254
secretaris@den-haag.knnv.nl
Penningmeester: Annelies Willemse, tel. 070 320 2361
penningmeester@den-haag.knnv.nl
Postadres Secretariaat:
Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag
Boeken, PR, kraam: Kees Pinster, tel. 06-3377 3176
pr@den-haag.knnv.nl

www.facebook.com/ivndenhaag
www.facebook.com/KNNV.afdeling.Den.Haag
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Columns van de voorzitters
Afscheid IVN-redacteur Naomi Mulder
Interview met Alexander Delfos
Storytelling
Zeefdrukken van Chris van Heerden
Wilde bijen
IVN Themagroep Kust
Blz. 5
IVN Projectbijdrage mw. De Vriesfonds
IVN excursies
KNNV excursies
Klaas Kromhoutexcursie Marker Wadden
KNNV boeken
IVN Themagroep Fotografie
Boekenrubriek: Bloeiende duinen
Het bijenvolk deel 2
Mierendeterminatiedag
Kiemkracht
Bomen en zaden
Kleine lapsnuitkever met inwoning
Extra foto’s bij artikelen in deze De Ratelaar

Redactie van De Ratelaar:
Redactie IVN:
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

Artikelen en waarnemingen met foto’s zijn van harte welkom.

De Ratelaar digitaal:
om eens over na te denken
Elk kwartaal kijk ik weer uit naar het verschijnen van de Ratelaar. Maar, als
ik deze uit heb verdwijnt hij op de stapel in de kast en kijk ik er zelden
meer in.
Daarom dacht ik dat ik net zo goed de Ratelaar vanaf de website zou
kunnen lezen. Daar staan ook alle voorgaande nummers. Dat bespaart niet
alleen druk- en portokosten (duurzamer), maar het biedt ook tal van
andere mogelijkheden. Als een flink aantal leden er ook zo over denkt,
zouden we er bijvoorbeeld toe over kunnen gaan de artikelen in de
webversie langer en uitgebreider (meer foto's) te maken.
Ik wil de lezers van de Ratelaar uitnodigen eens na te denken om over te
stappen op de webversie. Alle reacties zijn welkom. In te sturen naar:
am.vanderrest@ziggo.nl
Annemarie van der Rest
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Van de voorzitters
Voornemens

Over grondslagen

In het begin van dit jaar hadden we weer een Beleidsraad en
een Vertegenwoordigende Vergadering. Daar komen
afgevaardigden van de landelijke afdelingen van KNNV bij
elkaar. De Beleidsraad wordt twee keer in het jaar gehouden;
we bespreken voorstellen van het landelijk bestuur over
zaken die de afdelingen zelf van belang achten en geven
advies aan het landelijk bestuur. Ook worden ervaringen
gedeeld, spreken we over dingen die goed gaan of juist niet
en leren we van elkaar.
Op de laatste Vertegenwoordigende Vergadering, de
algemene ledenvergadering maar dan landelijk, worden de
noodzakelijkheden voor een vereniging als begroting en
beleidsvoornemens besproken. Deze laatste keer is het tot
dan ook minimale landelijk bestuur gelukkig versterkt met
extra mensen. Het idee is om bij bepaalde vragen een kleine
commissie te vormen van leden uit verschillende afdelingen
om zo ook het landelijk bestuur bij te staan.
Op de VV is er ook gelegenheid om leuke of bijzondere
gebeurtenissen te delen. Dit jaar bijvoorbeeld gaf de afdeling
Tilburg een overzicht van hun langjarige onderzoek in de
Kaaistoep. De Kaaistoep is een onderdeel van
grondwaterbeschermingsgebied ten westen van Tilburg,
vroeger landbouwgebied, nu, met de terreinen met bos ten
noorden ervan, in ontwikkeling als natuurgebied. Sinds 1995
doet de KNNV afdeling Tilburg onderzoek in het terrein naar
de gevolgen van de ingrepen en naar de biodiversiteit. In
2019 zijn ze dus 25 jaar bezig en met mooie resultaten. Er zijn
tot nu 8000 soorten gevonden, waarvan een aantal nieuw
voor Nederland. Uit deze inventarisatie is door de universiteit
van Nijmegen geconcludeerd dat het aantal insecten
(exemplaren) in die periode met 75 % is teruggelopen. Het
mooie is dat de beheerder van het terrein zijn eigen beleid
uitvoert en tegelijkertijd goed naar wensen luistert. Een groep
leden en anderen dragen bij aan het beheer van het terrein.
Ik vind dit een mooi voorbeeld van toepassing van
inventarisaties. Ook de inzet van een groep mensen is een
voorbeeld voor anderen. In Reigersbergen is sinds kort ook
zo'n groep actief. Voor wie zich daarbij wil aansluiten of een
eigen groep wil starten is er alle ruimte, laat maar weten.

De missie van IVN is de natuur weer in de harten van de
mensen te krijgen.
Daarbij gaat het vooral om de natuur in de directe omgeving:
in de buurt, op het schoolplein, of in en om een
verzorgingstehuis. Onze werkhypothese is dat als mensen
meer kennis hebben van de natuur ze er meer van gaan
houden. En waar je van houdt, dat bescherm je.
Het centrale onderwerp van natuureducatie is de wisselwerking tussen mens en natuur. Waarom kom ik nu met deze
verklaring over onze IVN grondslagen?
Aanleiding is de discussie binnen de landelijke IVN vereniging
om de IVN stichting met 130 beroepskrachten op te heffen en
op te laten gaan in de vereniging. Dit is niet louter een
organisatorische aanpassing maar zal gepaard gaan met
nieuwe vormen van samenwerking tussen beroepskrachten
en vrijwilligers, en met heroriëntatie op de missie.
Op afdelingsniveau hebben we ook een paar wensen. Het
aantal actieve leden verhogen en ons aanpassen aan de
nieuwe samenstelling van de bevolking van Den Haag die de
afgelopen 30 jaar erg veranderd is.
Wij gaan een team samenstellen uit een dwarsdoorsnede van
de afdeling dat gaat onderzoeken bij organisaties in onze
directe omgeving, zoals gemeenten, natuurverenigingen,
scholengemeenschappen, hoe zij denken dat IVN Den Haag
als gezonde vereniging er in 2025 uit ziet.
Wij willen ook graag de niet zo direct voor de hand liggende
organisaties als de Hippische Sportfederatie vragen hoe wij
hen kunnen helpen met bijv. de informatievoorziening langs
paardentrials.
Meedoen?
Meld je bij het bestuur via voorzitter@ivndenhaag.nl
Chrit van Ewijk

Anna Kreffer

Afscheid van de IVN coördinator /redacteur
Omdat ik het redactiewerk niet meer kan combineren met
andere activiteiten die ik (onder andere voor IVN) doe, is
deze editie de laatste waaraan ik actief meewerk. Ik heb
met plezier aan De Ratelaar gewerkt en op de redactie
leuke mensen leren kennen.
Bij deze een dringende oproep voor een vervanger. (zie
ook blz. 4)
Zoek je leuk vrijwilligerswerk? Meld je dan via
bestuurslidmd@ivndenhaag.nl
Iedereen dank voor de leuke jaren.
Logo IVN Fotogroep – foto Marcel van Rooijen

Naomi Mulder
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LEDEN IN DE KIJKER
Alexander Delfos,
allround natuurvorser
Ik ken hem sinds mei 2018, toen hij voor het eerst meeging
met de Insectenwerkgroep*
Hij was nog maar net lid geworden van de KNNV, naar aanleiding van een insectenexcursie in De Hertenkamp. Ik zoek hem
op in zijn monumentenhuisje in Delft, waar hij een voor- en
een achtertuintje heeft, en heel veel groen in de buurt. Als ik
hem naar zijn speciale belangstellingsgebied vraag, wijst hij
op zijn boekenkast. Daar staat een indrukwekkende rij natuurboeken en naslagwerken, van vogels tot korstmossen en alles daar tussenin.
“Ik ben eigenlijk in alle natuur geïnteresseerd”, zegt hij. “Het begon met vogels, omdat mijn moeder veel van vogels hield en mij
regelmatig mee naar buiten nam om naar vogels te kijken. In de Achterhoek, waar ik een groot deel van mijn jeugd woonde, waren
heel veel vogels”.
Gaandeweg ging hij meer om zich heen kijken en zag al die verschillende planten, vlinders, paddenstoelen, mossen, alles was even
interessant.
Zijn eerste zelf aangeschafte natuurboek, naast de vogelboeken van zijn moeder, was de Tirion Insectengids; het laatste, van dit
jaar, een boek over korstmossen. In de loop van de tijd groeide zijn belangstelling en fotografeerde hij alles wat hem opviel. Zijn
eerste ‘fatsoenlijke’ camera was een analoge spiegelreflex, die werd opgevolgd door een digitale camera, en de volgende grote
aanschaf was een macrolens. Insecten lijken toch wel zijn grootste belangstelling te hebben, vooral vliegen.
“Ik ving mijn onderwerpen uitsluitend met de camera, hoewel ik hier thuis ook een glas met een stevig stuk papier ging gebruiken
om wat ik buiten zie te vangen, zodat ik ze op mijn vensterbank vrij kon laten. Ze blijven altijd hangen bij het raam. Trouwens, die
sluipwesp...”
Hij staat op en loopt naar de keuken, en drie seconden later zie ik hem in de achtertuin een wesp vangen met zijn glas en het papier
dat hij tussen glas en schutting schuift. Hij komt binnen en zet zijn vangst op de vensterbank aan de voorkant. Hij maakt wel tien
foto’s, en tilt dan het glas op. De wesp (vrouw Ichneumon xanthorius) wandelt omhoog tegen het raam en poseert nog een paar
keer. Dan mag hij weer naar buiten.
“Tegenwoordig gebruik ik ook een vliegennet, dat is wel erg makkelijk. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan waarneming.nl, dus ik zoek alles op en wat ik niet weet, vraag ik aan de specialisten en op de fora. Zo krijg ik er de wetenschappelijke
namen bij.”
Alle foto’s zijn geregistreerd in zijn computer, in een perfect werkend systeem.
Er vliegt een motmugje voorbij, een van de vele insecten die graag zijn huis binnenvliegen. Ze zijn allemaal welkom, en ze gaan allemaal op de foto.
Ooit wil hij misschien zijn kennis overdragen aan meer mensen, buiten de insectenwerkgroep; voorlopig is hij nog heel druk. Niet
alleen met het determineren van alles wat hij tegenkomt, maar ook met zijn andere bezigheden, en natuurlijk met zijn werk, want
er moet brood op de plank. Maar in zijn eerste jaar bij het KNNV heeft hij al heel veel bijgeleerd, en nieuwe specialisten leren kennen die hem nog veel meer gaan leren, hoopt hij. Ik wens hem een mooie zomer met veel insecten toe en neem afscheid.
Tekst en foto
Lisette van Pelt
*Geleid door Alexander Deelman, die we nu vanwege zijn lengte Alexander de Grote noemen

De Ratelaar: vóór en dóór leden en donateurs
Op blz.3 van De Ratelaar zie je dat Naomi per 1 juni afscheid neemt als redactielid en coördinator van het IVN-gedeelte van De
Ratelaar. Heb je affiniteit met IVN? Heb je oog voor interessante onderwerpen? Weet je anderen te enthousiasmeren om kopij aan
te leveren, of vind je het leuk om zelf te schrijven?
Om de taken van de andere redactieleden Loes en Mariëtta te verlichten, hebben zij versterking nodig en verwelkomen graag een
nieuwe redacteuren een coördinator. Per slot van rekening maken vele handen licht werk. De redactie van De Ratelaar komt 2 à 3
keer per kwartaal een paar uurtjes bijeen, om de onderwerpen en ideeën onderling af te stemmen. Dus veel tijd hoeft het niet te
kosten.
Geïnteresseerd, of wil je wat meer informatie?
Laat het weten aan bestuurslid PR en communicatie, Marjanne Dominicus bestuurslidmd@ivndenhaag.nl.
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Storytelling
Kan ik mijn verhaal ook op een andere manier overbrengen?
De redactie werd door verschillende IVN-ers getipt over de workshop Storytelling van Teuni Verploegh. Ik vraag Marjo Hess (van onze
rubriek Stem van de Natuur), die aan de workshop heeft deelgenomen, hoe het is geweest. Ze vertelt mij enthousiast over de
inspirerende dag die ze heeft gehad.
“Vanuit mijn werk in de humanistiek wist ik al dat mensen verhalenvertellers zijn. Eigenlijk is alles wat je vertelt, een verhaal. Ook als
IVN-gids vertel je tijdens je excursie verhalen. De workshop geeft je meer inzicht in de opbouw van een verhaal en de elementen
waaruit een verhaal bestaat. Je gaat het belang zien van het beschrijven van alle zintuigen. Niet alleen het horen en zien, maar ook
wat je ruikt en voelt. Stemgebruik en non-verbale elementen zijn ook van belang.
Het is voor jezelf als gids ook leuker als je gaat zoeken naar een betere verwoording voor wat je wil vertellen. Je denkt na over wat je
eigenlijk wil vertellen en waar je je eigen twist aan wilt geven. De gids die zijn/haar eigen fascinatie over iets kan overbrengen, heeft
altijd succes in een excursie”.
Marjo is er van overtuigd dat de workshop op meerdere niveaus te gebruiken is. Het zou volgens haar een goed idee zijn Storytelling
standaard in de Natuurgidsenopleiding op te nemen. Ook voor docenten is de workshop een aanrader.
Na deze lof neem ik contact op met Teuni zelf. Zij is communicatieadviseur bij IVN Zuid-Holland en Zeeland, en ondersteunt vrijwilligers
op communicatief gebied.
Elk voor- en najaar geeft zij een reeks workshops aan vrijwilligers over
communicatie.
Haar ervaring is dat Storytelling leeft onder de vrijwilligers van de IVN.
Het past naadloos bij het belang dat de IVN hecht aan natuurbeleving.
De grootste toevoeging van Storytelling vindt ze dat je als gids je
eigen passie in je verhalen kunt leggen. Met verhalen vertellen wil je
een relatie leggen met degene aan wie je het verhaal vertelt en de
methode van Storytelling helpt daarbij. Geen lange theorie maar
handvatten om er gelijk mee aan de slag te gaan. Het gaat vooral om
het doen!
Verhalen vertellen zit in de aard van mensen zegt ook Teuni.
De workshops worden op verschillende locaties georganiseerd. Een
Foto: Teuni Verploegh
workshop neemt een dagdeel in, van 10.00 tot 15.30 uur. Een klein
kwart van de tijd wordt besteed aan theorie. De rest is oefenen met verschillende elementen.
Interesse in het bijwonen van een workshop Storytelling? Laat dit weten via het mailadres van Teuni: t.verploegh@ivn.nl.
Bij genoeg interesse gaat zij kijken of het mogelijk is een nieuwe workshop te organiseren.
Naomi Mulder

Zeefdrukken voor de KNNV
De afgelopen maanden heeft Chris van Heerden
bij De Grafische Werkplaats Den Haag zes A-3
formaat zeefdrukken gemaakt in een oplage van
10. Hiernaast staan twee ervan afgebeeld.
De basis voor de zeefdrukken zijn foto’s, door
Chris zelf gemaakt. De zeefdrukken zijn te koop
voor €10,-. De opbrengst gaat naar de KNNV afd.
Den Haag.
Het KNNV-bestuur vindt dit een leuk initiatief en
bedankt Chris van harte.
Alle zes zeefdrukken kun je vinden op de website
https://www.knnv.nl/den-haag
Bestellen kan via chrisvh48@gmail.com
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Wilde bijen
In ons land horen zeker 350 soorten wilde bijen thuis - een
heel diverse groep met allemaal een eigen leefwijze en tijd
van het jaar waarin ze te zien zijn. Wat ze gemeen hebben, is
dat ze geen honing maken die wij kunnen oogsten en meest
solitair leven; alleen hommels en een paar andere soorten
leven in kleine volken. Wat ze wel net als honingbijen doen, is
stuifmeel verzamelen om hun broed groot te krijgen, en
nectar om dat stuifmeel te binden, zelf energie op te doen of,
bij hommels, een noodvoorraad voedsel aan te leggen voor
een langere periode van slecht weer. Door hun leefwijze zijn
ze zeer belangrijke bestuivers en onderzoek toont aan dat
onze landbouwgewassen, fruit en ook onze inheemse wilde
planten beter bevrucht worden als er ook flinke aantallen
wilde bijen vliegen.

Rosse metselbij

Al die ijverige wilde bijenmoeders maken kamertjes, verzamelen stuifmeel dat ze aan elkaar plakken met nectar,
leggen daar een eitje op, sluiten het kamertje en maken
eventueel nog een volgend kamertje. Het eitje komt uit, de
larve eet van de voedselvoorraad, verpopt en komt, meest in
het jaar daarop, uit.
Onder de wilde bijen bestaat ook een aantal dat niet zo ijverig
is. Ze bezoeken wel bloemen, maar alleen om er zelf van te
eten; ze verzamelen niets. Dit zijn de wesp- en de bloedbijen.
Zij leggen hun eitjes in de nestjes van de ijverige moeders, de
larve van de wesp- of bloedbij eet de voor een ander aangelegde voedselvoorraad op. Een soort koekoeksbijen dus.
Zoveel soorten wilde bijen, maar het gaat helemaal niet goed.
Sommige zijn zeer zeldzaam geworden, andere al enkele jaren
niet meer gezien en ook de vooruitzichten zijn niet al te best.
Er zijn meerdere oorzaken: bestrijdingsmiddelen,
grootschalige landbouw, uitbreiding van stedelijk gebied en
infrastructuur, verlies van leefgebied, klimaatverandering en
naar de laatste inzichten ook een teveel aan honingbijen.
Nadat een paar jaar geleden duidelijk werd dat de bijen het
moeilijk hadden, zijn de imkeropleidingen volgeboekt. Velen
willen met hun goede hart iets doen voor de bij. Eenmaal
imker, dan wil je ook een of zelfs meer volken. Veel
gemeenten hebben geen registratieplicht; iedereen kan een
honingvolk gaan houden op zijn balkon of dak. De duizenden
bijen van de honingvolken zitten de wilde bijen in
toenemende mate in de weg. Kruisbestuiving komt bij een
teveel aan honingbijen minder voor, wat betekent dat er
minder vruchtbare vruchten en zaden komen. Ook
natuurgebieden, zelfs daar waar geen bijenkasten geplaatst
mogen worden, lijden eronder. Honingbijen vliegen
kilometers en komen ook in gebieden waar ze niet horen.

Viltvlekzandbij op heksenmelk
Hommels zijn wilde bijen die al vroeg in het jaar vliegen. Het
bevruchte vrouwtje, de koningin, is in winterslaap gegaan aan
het eind van de zomer als het hommelvolk sterft. Door hun
bontjas en sterke vliegspieren kunnen ze zich goed warm
houden; aardhommels zijn al te zien op de eerste krokussen.
De klimopbij is een van de laatste in het jaar en bezoekt, zoals
de naam al doet vermoeden, bloemen van klimop.
Onder al die wilde bijen zijn er die verschillende bloemen
kunnen bezoeken en ook die zich gespecialiseerd hebben op
één soort bloem, zoals de klokjesbij. Als die bloem er niet
meer is, kan de bij niet meer bestaan. De lengte van de tong
bepaalt welke bloemen geschikt zijn. Zit de nectar diep, dan is
een lange tong nodig. Sommige hommels weten dit te
vermijden door een gaatje te bijten in de bloemkroon - zo
komen ze toch bij de nectar.
Ook in nestelplaatsen zijn er verschillen tussen al die soorten.
Verreweg de meeste wilde bijen maken hun nest in de bodem.
Ze graven gangen en maken een of meer broedkamers.
Sommige soorten maken gebruik van dezelfde ingang, maar
hebben onder de grond eigen kamertjes. Ongeveer 20
procent van de wilde bijen nestelt in holle plantenstengels of
dood hout, daar maken ze soms dankbaar gebruik van door
kevers gemaakte gangen. Deze kleine groep wilde bijen
kunnen ook onze insectenhotels bezoeken. Een paar heel
bijzondere wilde bijen doen het nog anders: ze maken gebruik
van een leeg slakkenhuis of bouwen eigen nestjes. De
aankleding van de nestjes kan bestaan uit klei of leem bij
metselbijen, afgeknaagde stukjes blad bij bladsnijders of
plantenharen bij de wolbijen.

Wil je iets doen voor wilde bijen in je eigen tuin of balkon?
Zorg voor bloeiende planten het hele jaar door, laat uitgebloeide planten staan tot het volgende voorjaar, zorg voor
variatie in bloeiwijze, een vijvertje, maak een houtstapel of
takkenril en schoffel niet teveel. Een insectenhotel is prima,
maar zoek goede informatie, er is veel rommel te koop.
Geen tuin? Ook in parken en bermen is veel te bereiken, met
goede aanplant en beter maaibeheer, zoals niet alle bloemen
in een keer maaien. Onze vertegenwoordigers dringen daarop
aan.
Anna Kreffer
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Themagroep Fotografie
gefotografeerd in de haven van Scheveningen en zijn we een
ochtend naar Vlinders aan de Vliet geweest.
Verder hebben we ongeveer 1x per 3 maanden een avondbijeenkomst.
Tijdens deze avond kan er een theorieonderwerp behandeld
worden, bespreken we elkaars foto’s of wordt er een lezing
georganiseerd. Er is al een theorieavond geweest over de
instellingen van de camera, de belichtingsdriehoek en de
gouden regels. En ook hoe je op een objectieve manier foto’s
kunt bespreken.
De fotogroep is zich op dit moment ook aan het oriënteren op
mogelijkheden om foto’s te exposeren in bijv.
verzorgingstehuizen. Verder hebben we dit jaar een
onderlinge fotowedstrijd op het programma staan.
Wordt jij net als wij ook zo enthousiast van het op de
gevoelige plaat vastleggen van al dat natuurschoon, of wil je
juist wat extra hulp bij het gebruik van je camera?
Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij de fotogroep, of wil je
juist eerst nog wat extra informatie of gewoon eens een dagje
mee op stap om te proeven?
Neem dan contact op met de trekkers van de fotogroep:
Marcel en Esther van Rooijen. Zij zijn te bereiken via
fotogroep.ivndenhaag@gmail.com.
Voor de rest van dit jaar staan de volgende data nog op de
planning:

Klaproos - foto: Gerda Idsinga
In mei 2018 is de Themagroep Fotografie gestart. Op dit
moment hebben we ongeveer 14 leden. Het doel van de
fotogroep is om gezamenlijk op pad te gaan om foto’s te
maken van / in de natuur. Van elkaar leren (op zowel
fotografie- als op natuurgebied) en gezelligheid staan voorop.
Leden van IVN Den Haag e.o. zijn welkom bij de fotogroep,
ongeacht soort camera, of fotografie-ervaring.
We trekken er 1x per 6 weken op uit (in principe op zaterdag)
om ergens foto’s te gaan maken. Dat kan dichtbij huis zijn in
de natuur (bijv. Meijendel), maar ook wat verder weg (bijv.
Amsterdamse waterleidingduinen). Andere interessante
fotolocaties zijn natuurlijk ook mogelijk. Zo hebben we al

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

29 juni – praktijk
10 augustus – praktijk
3 september – theorie
21 september – praktijk
26 oktober – praktijk
26 november – theorie
14 december – praktijk

Esther van Rooijen

Projectbijdrage mw. De Vriesfonds - IVN regio Den Haag en omstreken
Ieder lid van de IVN Den Haag e.o. kan voor de financiering van projecten gebruik maken van het mw De Vriesfonds.
Jaarlijks is er een bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld voor projecten. Er kunnen meerdere projectaanvragen per jaar worden
ingediend. Het doel van het project ligt in het verlengde van dat van IVN: natuureducatie en duurzaamheid. Voorstellen kunnen
worden ingediend bij het bestuur. De voorwaarden waaraan zo’n projectaanvraag precies moeten voldoen staan in het Huishoudelijk
Reglement van de afdeling (annex 1).*
Een adviescommissie beoordeelt de projectaanvragen en adviseert het bestuur. Het bestuur zal dit meestal overnemen, maar kan
eventueel (gemotiveerd) afwijken. Het bestuur legt in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over de toegekende
bijdragen van het afgelopen jaar. De adviescommissie bestaat uit André Smit (voorzitter), Ada van de Vendel en de penningmeester
van IVN Den Haag, Annemarie van der Rest.
*Het Huishoudelijk Reglement (HRR) is te vinden op ivn.nl/afdeling/den-haag-en-omstreken/over-ons. Op pagina 7 van het HRR
staat de Regeling Projectbijdrage mw. De Vriesfonds.
André Smit en Annemarie van der Rest
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IVN-publieksexcursies 3e kwartaal 2019
Datum

Tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Za 6-juli
Scharrelkids
in Kijkduin

13.15

Za 6-juli

13.00

Wo 10-juli

19.00

Do 11-juli

18.30

Vr 12-juli

10.30

Ga je mee op Natuuravontuur? Wat vind ik op het strand? 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. Verzamelen aan de Machiel Vrijenhoeklaan bij de strand-opgang naar
“Suiderstrand”.
Westduinpark. Dwars door de duinen, van binnenduin tot zeereep. Over zandpaden. Eind De
Savornin Lohmanlaan/ hoek Laan van Poot, Den Haag. Geen honden toegestaan.
Park Schakenbosch Leidschendam. Zomeravondwandeling. Ingang Veursestraatweg 185,
Leidschendam.
Scheveningen strand. Avondwandeling langs de laagwaterlijn. Op zoek naar strandvondsten. Voor
De Pier, Strandweg 150-154, Den Haag.
Sorghvliet. Zomer in het park. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24, Den Haag.

Zo 14-juli
Zo 14-juli

10.00
10.00

Wo 17-juli

10.00

Wo 17-juli

19.30

Vr 19-juli

14.00

Za 20-juli

10.00

Zo 28-juli

14.00

Do 1-aug

19.30

Zo 4-aug

11.00

Wo 7-aug

19.00

Zo 11-aug

10.00

Wo 14-aug

10.00

Wo 14-aug

19.30

Za 17-aug

10.00

Zo 18-aug

13.15

Zo 18-aug

14.00

Zo 25-aug

10.30

Zo 1-sept

10.30

Vr 6-sept

13.00

Zo 8-sept

10.00

Zo 8-sept

14.00

Wo 11-sept

14.00

Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24, Den Haag.
Park Rust en Vreugd Voorburg. Eikeltjes vallen, beukennootjes ook. Brug tegenover huis Rust en
Vreugd, Oosteinde 14, Voorburg.
Fietstocht door het poldergebied bij Leidschendam. Ontdek de polder. Damhouderstraat 2,
Leidschendam.
Duivenvoorde. Nazomeren. Laan van Duivenvoorde 1, Voorschoten. Kinderen van harte welkom.

Zo 22-sept

11.00

Oostduinen. Bessen. Van Alkemadelaan/ hoek Pompstationsweg, Den Haag.

Zo 22-sept

14.00

Vr 27-sept

10.30

Scheveningen-haven/Zeereep. Zand- en rotskust. Parkeerterrein aan het einde van de
Houtrustweg bij het Zuidelijk Havenhoofd.
De Horsten. Natuur in De Horsten: er is zo veel! Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1.

Za 28-sept

10.00

Za 28-sept

10.30

De Horsten. Op zoek naar bijen en andere insecten. Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1.
H.J. Bos Heempark. Zomer. Stadsboerderij Pluk! Loosduinse Hoofdstraat 1184a, doorgang
tegenover Tuincentrum Ockenburgh, Den Haag.
Haagse Bos. Zomer. Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naar Huis ten Bosch, Den
Haag.
Westduinpark. Avondwandeling. Geniet van een mooie zomeravond met uitzicht op zee en mooie
stille paadjes! Eind De Savornin Lohmanlaan/ hoek Laan van Poot, Den Haag.
Waalsdorpervlakte. Zomer, zand, zon? Parkeerterrein JST-Waalsdorp (van de kleiduivenschietvereniging), Oude Waalsdorperweg, Den Haag.
Meijendel. Zomer in de duinen. Bij het informatiebord naast bezoekerscentrum De Tapuit,
Wassenaar. Waterwingebied Dunea.
Ter Heijde Zandmotor. Kust- en duinvorming. Bij strandpaviljoen Flamingo’s bij strandslag nr. 1. Te
bereiken vanaf ingang recreatiepark Kijkduin (einde Machiel Vrijenhoeklaan).
Willemspark en Joodse Begraafplaats. Monumentale Bomen en Historische Gebouwen. Bij het
monument Plein 1813, Den Haag. Op de Joodse Begraafplaats dienen heren een hoofddeksel te
dragen.
Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten. Van Alkemadelaan/ hoek Pompstationsweg, Den Haag.
Grens Leidschendam-Voorschoten. Zomeravondwandeling. Eindpunt lijn 6, hoek
Dillenburgsingel/ Willem de Rijkelaan, Leidschendam. Neem een verrekijker mee!
De Horsten. Natuur in De Horsten: er is zo veel! Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Entree € 1.
Haagse Bos. Nazomer. Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast Huis ten Bosch,
Den Haag.
Westduinpark. Zomeravondwandeling door onze duinen. Eind De Savornin Lohmanlaan/ hoek Laan
van Poot, Den Haag.
Meijendel. Vakantie in de duinen. Bij het informatiebord naast bezoekerscentrum De Tapuit,
Wassenaar. Waterwingebied Dunea.
Kijkduin strand. Op zoek naar strandvondsten langs de laagwaterlijn. Deltaplein Kijkduin, bij de
bushalte “Kijkduin strand.”
Vlietland. Kriebelbeestjes. Brug aan het Frans Halsplantsoen, Voorschoten.
Puinduinen en Ockenburgh. Nazomerwandeling in deze twee bijzondere gebieden. Voor restaurant
de Haagse Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175, Den Haag.
Te Werve Rijswijk. Voor Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110, Rijswijk.

Meijendel. Einde van de zomer. Bij het informatiebord naast bezoekerscentrum De Tapuit,
Wassenaar. Waterwingebied Dunea.
Westbroekpark. Flora, fauna en een beetje kunst. Voor restaurant Greens, Kapelweg 18, Den Haag.

De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Zie voor meer informatie: www.ivndenhaag.nl.
Vragen over de gratis publiekswandelingen: Rob Meyer, info@ivndenhaag.nl of bel 06-2056 8114.
Wandelingen op aanvraag: Gerda Idsinga, wandelingen@ivndenhaag.nl of bel 06-1323 4477.
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Geen lid? Ga eens mee om kennis te maken.
N.B.
-Meerijden in auto? Afrekenen met chauffeur aan einde excursie à € 0,08 per km.
-Deelname altijd op eigen risico.
-Meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.
-Info: Els van Maanen-van Wijlen, 070-3867630 of elsvanmaanen@tele2.nl

PROGRAMMA KNNV juli t/m september 2019
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.
Verzamelen:
11.00 uur bij infobord parkeerplaats Kievitsduin aan de 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. Op de vertreklocatie kaartjes beschikbaar.
Horeca:
Boerderij Meijendel.
Organisatie:
Kees Pinster, 06-3377 3176 of pinster@ziggo.nl
DONDERDAG 27 JUNI
AVONDEXCURSIE CLINGENDAEL
Hoogzomer op het landgoed. Er staan misschien nog bijzondere bomen in bloei en wellicht zijn er libellen boven het water.
Verzamelen:
19.00 uur. Ingang Van Alkemadelaan bij het bruggetje tegenover de Van Montfoortlaan.
Organisatie:
Bomenwerkgroep, Monique van den Broek, 06 -5020 7113.
ZATERDAG 6 JULI
DAGEXCURSIE WOERDEN EN OMGEVING
We lopen het Houtdijken klompenpad. Eerst een stuk langs de Oude Rijn, verder langs kades. We nemen ook een kijkje in de
heemtuin bij Woerden. Ca 12 km.
Verzamelen:
9.00 uur CS Den Haag bij Bruna.
Horeca:
Voldoende.
Organisatie:
Mies Eveleens, 015-2571535 en Marijke Ammerlaan, tel. 070-3871187
DONDERDAG 11 JULI
OCHTENDEXCURSIE WESTDUINPARK
Het is hoog zomer! We hopen veel insecten te zien, veel bloemen, en extra veel vogels, want ook de uitgevlogen jongen vliegen rond.
Duur: ca. 3 uren.
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp), Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Bij een strandtent.
Organisatie:
M.O.
ZATERDAG 20 JULI
OCHTENDEXCURSIE RONDJE STARREVAART VOGELPLAS
Mooi rondje over graspaden rond de vogelplas. We kijken ook in de vogelhut. Verrekijker meenemen aanbevolen.
Verzamelen:
9.00 uur op het busplatform van station Den Haag Centraal. We nemen bus 45 naar de Kniplaan in Voorschoten
Horeca:
Begin en/of eind bij Ome Nick.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen, 070-3867630, 06-3650 4293 of elsvanmaanen@tele2.nl
ZATERDAG 3 AUG.
MIDDAGEXCURSIE INSECTEN IN DE VOORDES VAN RIJSWIJK
Verzamelen:
14.00 uur op de hoek van de Guntersteinweg / Geysterenweg.
Organisatie:
Alexander Deelman, 070-3502493.
DONDERDAG 8 AUG.
AVONDEXCURSIE WESTBROEKPARK
Het Westbroekpark is één van de mooiste parken van Den Haag. Er staan veel mooie planten en bomen. De rust en het groen zijn
een vreugde om te ervaren.
Verzamelen:
19.00 uur bij de ingang Rosarium aan de Kapelweg. Even voor het Wokrestaurant.
Organisatie:
Bomenwerkgroep, Hilde Küpfer en Marieke Bos, 070-3549568.
ZATERDAG 17 AUG.
DAGEXCURSIE VOORNE
We gaan eerst naar het Hoekje van Jans voor de planten van de vochtige duinvallei.
Daarna rijden we naar het Groene strand waar we de wandelroute lopen, met vogelschermen en hoogzomerplanten in de berm, zoals heemst en heelblaadjes.
Verzamelen:
8.30 uur Parkeerplaats De Uithof / eindpunt RR4.
Horeca:
Aanwezig.
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert 06-4406 9099 /inekegilbert@ziggo.nl
Aanmelden:
uiterlijk vrijdag 16 augustus 18.00 uur voor plaats in de auto.
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ZATERDAG 31 AUG.
DAGEXCURSIE ZUIDERHEIDE BIJ HILVERSUM
Ten oosten van Hilversum ligt een mooi gebied met heide, stuifzand en bos. De route is ongeveer 10 km. Het is mogelijk halverwege
af te haken.
Verzamelen:
9:00 u station Den Haag Centraal voor de Bruna. Trein om 9:10 u.
Horeca:
Na 2 km en halverwege mogelijk.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070 3201485 en Els Kempen 06 45833327.
ZATERDAG 14 SEPT. DAGEXCURSIE POLDERPARK CRONESTEYN
In de Kleine Cronesteynsepolder, ook wel Knotterpolder genoemd, is dit park in 1982 door de gemeente
Leiden aangelegd. We vinden er een moerastuin, landgoedbos en theehuis. Driekwartdag-excursie.
Verzamelen:
9.00 uur op busplatform van station Den Haag Centraal. We nemen bus 45 naar de Cronesteynflat in Leiden.
Horeca:
Aanwezig.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 06-36504293 of elsvanmaanen@tele2.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
2de
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. M.M. Schmit
Dhr. J.A. Baaijens
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.

Klaas Kromhoutexcursie
Kees Fokkens heeft voorgesteld om uit het Klaas Kromhoutfonds een
excursie te organiseren naar de Marker Wadden. We vertrekken dan
met de veerboot vanuit Lelystad en kunnen ter plekke een wandeling
maken.
Voorlopige planning: half augustus, in week 33 of 34.
We vragen een eigen bijdrage van €10,-.
Wie gaat er mee?
Het is bedoeld voor leden van de KNNV, die niet meer zo vaak en makkelijk mee kunnen met excursies en inventarisaties, maar ook alle anderen zijn van harte welkom!
Graag
nu al een
voorlopige
aanmelding
verband met
het bespreken
Activiteiten
staan
op de website.
Wilt in
u meedoen,
of hebt
u vragen? Bel gerust!
van de veerboot via voorzitter@den-haag.knnv.nl

Jubileum Paddenstoelenwerkgroep KNNV
In 2018 bestond onze Paddenstoelenwerkgroep Wassenaarse Parken
30 jaar en dat gedenken we met een fotoboekje, waarin het wel en wee van
de werkgroep beschreven staat. Het boekje is prachtig vormgegeven door Lis
Stolp en staat vol met foto's van de terreinen die we onderzoeken en de
soorten paddenstoelen die we daar vonden. Het boekje is dankzij een
financiële bijdrage van het bestuur goedkoop leverbaar in klein formaat (13 x
11) à € 4,- en in middel formaat (15 x 20) à € 10,Nieuwe schenking tweedehands natuurboeken
Ons lid Wouter Coesel heeft veel van zijn in goede staat verkerende
natuurboeken aan de KNNV Den Haag geschonken en deze zijn voor kleine
prijzen beschikbaar. Het gaat onder meer om specialistische veldgidsen over
vogels, bloemen, vlinders, insecten en zeeflora. De lijst wordt binnenkort op onze website gepubliceerd en de boeken kunnen
ingezien worden bij Kees Pinster, Regentesselaan 92, Den Haag (06-33773176).
Via dit adres kunnen ook nieuwe boeken van de KNNV-uitgeverij besteld worden, waarbij 10% korting gegeven wordt.
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Themagroep Kust
Het landschap in en rond Den Haag is grofweg in te delen in kust, stad en polder. Deze themagroep richt zich op het kustgedeelte. De
kust is het gebied waar land en zee elkaar treffen. In praktische termen is het de strook, zo’n 25 km breed, parallel aan de
laagwaterlijn vanaf het begin van het kustfundament op 20 meter beneden NAP tot waar de strandwallen overgaan in de polders,
bijv. ten oosten van Leidschendam.
Uniek voor de Hollandse kust is het getijdengebied van rond de 2 meter tussen laag- en hoogwater met zijn eigen gespecialiseerde
fauna en flora, zoals grondels, vissen met heel korte lijven om niet te veel
last te hebben van de branding en zee-eiken, wieren die zich met zuignappen
vasthouden aan grote stenen.
De wisselwerking tussen zee en land en het getij is zo dominant langs een
kust dat de kusten in de hele wereld sterk op elkaar lijken. Als je één kust
goed kent, kun je die kennis gemakkelijk overdragen op een nieuwe kust, bijv.
de zonering van wieren en van mosselen en zeepokken die overal langs de
kust is te constateren.
Tot de kust rekenen wij natuurlijk ook de duinen en de binnenduinrand met
de typische landgoederen linten.
Rond de kust spelen allerlei ontwikkelingen zoals de
kustverdedigingsmaatregelen als gevolg van de zeespiegelstijging en de
inrichting van het Nationaal Park (NP) Hollandse Duinen over de
Driebloemige nachtschade Westduinpark Chrit v.E
strandwallen van Hoek van Holland tot aan Katwijk.
Ewijk
Kortom, een interessant gebied dat ook bij het publiek sterk in de belangstelling staat.
De themagroep Kust wil een publiekscursus over de kust gaan organiseren. De themagroep Scholing heeft ons gevraagd een
gevorderden cursus voor gidsen over de kust te organiseren. Wij gaan meehelpen bij de inrichting van het NP Hollandse Duinen,
samen met de duinwerkgroep van IVN Leiden. Er ligt ook nog een verzoek van de Hippische Federatie om de informatievoorziening
van de lange afstand paardentrials in het NP te verzorgen. Verder willen we het aantal excursies met typische kustonderwerpen fors
uitbreiden.
Heb je interesse om mee te doen, meld je dan bij mij via voorzitter@ivndenhaag.nl
Chrit van Ewijk

De stem van de natuur
Terug naar de kust
Het is een lied uit 1976 van Maggie McNeal dat deze titel draagt. Het heeft alles te maken
met het boek dat ik hier bespreek. Bloeiende duinen: met tekst, foto’s en botanische
illustraties ga je hiermee de Nederlandse kust langs, van zuid naar noord. De makers zijn
gefascineerd door de grote verscheidenheid in de diverse duingebieden. En, zo is hun
uitgangspunt, wil je die verscheidenheid begrijpen dan moet je de geschiedenis van de kust
kennen. En dus begint het boek met die geschiedenis, het gebruik van de kust en het
veranderende kustbeheer.
Van de planten en dieren gaat het vervolgens naar de mooiste plekken in de duinen, volgens
de auteurs dan natuurlijk. Van de voorkomende planten worden 100 kenmerkende
beschreven. Uit die 100 zijn weer de grote 10 gekozen. Zou iemand zo het lijstje van deze
10 landschapsbepalende planten kunnen noemen? En weten welke daarvan de ‘echte’
kustbewoners zijn? De andere bewoners, door de schrijvers beschreven als ‘de springende
en zingende, zoemende, en slijmspoor achterlatende’, krijgen ieder afzonderlijke aandacht.
Veel foto’s op één pagina.
Soms is me dat wat te veel en de kwaliteit vind ik niet overal van het gewenste niveau. Wie echter net als de schrijvers onder de
indruk is van wat onze kust te bieden heeft, vindt een mooi overzicht van relevante informatie. Dat geldt ook voor de summiere
beschrijving per gebied, met de mogelijkheid tot ‘hotspot-wandelingen’, zoals in Hyacintenbos, van Leydenhof en Natte Pan bijv. Die
worden met een bepaald teken in het boek weergegeven. Via de website duinenenmensen.nl is het mogelijk met een wachtwoord
dat bij het boek hoort, in te loggen en zo de wandelingen te volgen.
Marjo Hess
Rolf Roos (red.) 2019, Bloeiende duinen
Uitgeverij Natuurmedia Goedereede - ISBN 9789082433647
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Het bijenvolk deel 2/3
In de maand mei zijn er inmiddels zoveel bijen geboren dat de
bijenkast te klein dreigt te worden. Het bijenvolk maakt zich
op zich te splitsen.
Het volk besluit om een vervangende koningin te maken.
Hiervoor wordt een aantal 1-dags eitjes speciaal behandeld.
De cel wordt uitgebouwd tot koninginnencel. Deze cellen zijn
verticaal opgesteld en veel groter dan de gewone cellen. De
koningin heeft dan ook een groot achterlijf. De larve wordt
gevoed met koninginnengelei, een speciale brei waardoor de
larve uitgroeit tot een echte koningin. De geboorte is na 12
dagen.

bevruchting gelukt is en schoongemaakt door de werksters.
Zij is bevrucht voor de rest van haar leven.

Werkster - dar - koningin
Het zwermen
De oude koningin vliegt samen met zo’n 20.000 bijen weg op
zoek naar een nieuw onderkomen. Voordat ze dit gevonden
hebben, vormen ze in de buurt van de oude kast een klont
bijen aan een tak, een hekje of een dakrand. Vanuit deze tros
gaan een aantal speurbijen op zoek naar een geschikt onderkomen voor het volk. Dit kan wel enige dagen duren, maar
zodra er een geschikte plek gevonden is, vertrekt de hele tros
naar de nieuwe woning. Om de tijd te overbruggen hebben
de zwermbijen zich volgezogen met nectar, zodat ze zeker
drie dagen geen voedsel hoeven zoeken.
Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet
gevaarlijk. De bijen zijn er niet op uit om te steken maar alleen om een nieuw onderkomen te vinden.

Koninginnecellen
Een paar uur voor de geboorte vertrekt de oude koningin en
neemt de helft van het volk mee.
Voor de zekerheid waren er verschillende koninginnen
opgekweekt door het volk. Zodra de eerste koningin geboren
wordt en zij uit de koninginnendop kruipt, wordt zij gekeurd
door het volk. Als ze niet sterk genoeg bevonden wordt,
wordt ze gedood. En wacht het volk op de geboorte van de
volgende koningin. Soms zijn er wel 10 doppen in de kast.
Wordt de nieuwe koningin goedgekeurd, dan worden de
overige doppen weg geknaagd en de koninginnen gedood. Er
is maar plaats voor 1 koningin. Zij wordt dan goed verzorgd en
gaat na een aantal dagen op bruidsvlucht.
Bruidsvlucht
In de eerste twee weken van haar bestaan maakt de jonge
koningin de bruidsvlucht.
Eerst maakt ze enkele oriëntatievluchten dicht bij de kast.
Maar al snel zal ze verder vliegen en vliegt ze over de
darrenverzamelplaatsen. Ze weet de aandacht van de darren
(mannetjes) te trekken dankzij een feromoon (chemische
lokstof). De paring vindt hoog in de lucht plaats. De dar sterft
na de paring en laat een bevruchtingsteken bij de koningin
achter. Een tiental levenskrachtige darren mag met de
koningin paren.
Na de bevruchting keert de koningin terug naar het nest waar
de werksters haar opwachten aan de ingang en haar terug
naar het nest lokken. Zij wordt gecontroleerd of de

Zwerm aan een boomtak
Een imker zal proberen het wegzwermen van zijn bijen te
voorkomen, door bijvoorbeeld zelf het volk te splitsen en
ervoor te zorgen dat er in het nieuwe volk 1 nieuwe koningin
overblijft.
Tekst en foto’s van Karin van Gellecum,
natuurgids en imker
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van de buisjes, legde het op een petrischaaltje met minuscule
glasbolletjes waardoor het miertje makkelijk in een andere
stand te duwen was, en dan maar turen: naar schub of knopen, naar de positie van de ogen, naar haren, ribbeltjes, stekels, en kleuren. De taal van de sleutel staat vol raadsels maar
ook daar kregen we veel hulp bij en uiteindelijk wees alles
zich vanzelf. Ik vond twee kale bosmieren, waarvan er een
toch een behaarde bleek te zijn, een zwartrugmier, een witvoetmier (ja, witte voeten), een bosslankmier en nog vijf
andere soorten, waaronder de gewone drentelmier. Ik ben er
niet achter gekomen waarom hij zo heet, maar ik heb een
vermoeden.

Mieren determineren

Mieren determineren, wie wil dat nou niet? Toen we werden
uitgenodigd door medewerkers van Naturalis die samen met
EIS een mierendeterminatiedag hadden georganiseerd op
16 maart, reageerden we meteen blij. We, dat zijn vijf leden
van de Insectenwerkgroep: Anna, Jadranka, Alexander Delfos,
Jur en ik. Geen speciale mierenkenners, maar wel hevig geïnteresseerd. De andere leden uiteraard ook maar die waren
helaas verhinderd.
Zeker dertig mensen, waaronder zes vrouwen, zaten verdeeld
over vier grote tafels in een lab van het Sylviusgebouw in
Leiden. Ieder met een binoculair voor ons neus, en heel veel
ruimte voor ellebogen, tabellen, pincetten en mieren.

Lasius Niger of zwarte wegmier
Soms komen we als insectenwerkgroep ‘s winters bij elkaar
om zomervangsten te determineren, maar dat is altijd tobben
met ruimte, gebrek aan genoeg binoculairs, en verlichting. Dit
was ineens zo’n verademing. Bovendien was de sfeer heel
ontspannen en hielp iedereen elkaar. Kortom: topdag!

Peter Boer, auteur van Mieren van de Benelux, hield een zeer
inspirerende inleiding over mieren in het algemeen, en over
de kenmerken waar we bij het determineren op moesten
letten. De eerste openbaring was dat de Nederlandse mieren
zijn onderverdeeld in vier subgroepen: schubmieren, knoopmieren, geurmieren en oermieren. Met beeldmateriaal op
vier schermen zagen we de verschillende groepen naast elkaar, en de verschillen in vorm en grootte. Daarnaast kregen
we veel te horen over de verschillende leefwijzen van de
soorten: wat voor nesten ze bewonen, welke soort bij welke
andere soort intrekt, hoe en wanneer ze elkaar vermoorden,
en hoe sommige mierenachterwerken uitzetten en vervormd
raken als ze zich net volgegeten hebben. Voor Peter Boer
hebben mieren geen geheimen. Zijn drie assistenten voor
deze dag, André, Jinze en Martijn, leken ook goed op de
hoogte te zijn. Zij hielpen ons bij het determineren als we in
de verkeerde tabel vastliepen.

Lisette van Pelt
Foto mierenkop van Anna, en groep van Lisette

Extra foto bij “Kleine lapsnuitkever met inwoning” blz.15
Anna Kreffer

Schub en knoop leerde ik al snel onderscheiden door het
tussenstukje tussen borststuk en achterlijf: bij de schubmieren zit daar (jawel) een platte schub, bij de knoopmieren
twee bolletjes. Schubben en bolletjes zijn per soort verschillend. Met geur- en oermieren ben ik iets minder vertrouwd
geraakt; geurmieren zaten wel in de buisjes die Peter had
verspreid onder de deelnemers (vier buisjes per persoon),
maar ik heb er slechts één van gedetermineerd. Dat bleek
een gewone satermier, waarover toevallig een artikel in de
laatste Natura stond.
Het determineren met sleuteltabellen vergt even wat oefening en frustratie, maar de voldoening als je bij de juiste
naam bent aanbeland is groot! Je nam een miertje uit een

Lege cocon van wesp, een adulte kever parasitoid
de wesp is een man Pygostolus otiorhynchi
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Kiemkracht
Als je nu iets leest of hoort over kiemen, denk je al gauw aan gezond eten.
Zoals sterrekers - overal te koop, vooral in natuurwinkels. Maar deze tijd van
het jaar zit ook vol verrassingen wat het kiemen van zaden betreft. Ineens
komt er een plantje tevoorschijn dat je niet (meer) had verwacht in je tuin.
Of juist niets als je wel wat had verwacht.
Ik kwam in een oud natuurboek een artikel tegen over het bijzondere van
de kracht van kiemen. Geschreven door Ko Zweeres, bekend van zijn
natuurbeschrijvingen in dagbladen onder het pseudoniem “Cantecleer”.
In 1993 is hij op 77-jarige leeftijd overleden. Ik citeer:
Sterrekers - foto van Internet
Als we planten poten of zaaien op een plek waar eenjarige snijbloemen
hebben gestaan zullen er, ook als die allemaal zijn afgesneden, zodat er beslist geen nieuw zaad is gevormd, toch planten opkomen
van die soort van verleden jaar. Er moet dus een deel van het zaad in de aarde hebben gesluimerd en nu pas zijn gaan kiemen. Die
neiging tot vertraagd ontkiemen is nooit helemaal te onderdrukken. Als we het zaad van één witte klaverplant op een proefveldje
uitzaaien, blijkt ongeveer 85% ervan binnen 10 dagen te kiemen. De rest komt min of meer vertraagd op, een derde ervan binnen een
jaar na het zaaien, de resterende 10% op tijdstippen die tot 20 jaar na het zaaien kunnen liggen.
Deze eigenschap van zaden om op sterk uiteenlopende tijdstippen te kiemen kan een plantensoort helpen een jarenlange periode van
uitzonderlijk droogte, waarin alle zaailingen of planten zouden omkomen, te overleven. Er zijn gevallen bekend geworden van zaden
die onbegrijpelijk lang hun kiemkracht behielden. NIET de graankorrels die in Egyptische koningsgraven zijn gevonden. Wel zaden die
men in Mandsjoerije in veenlagen heeft aangetroffen. Daarvan kon worden bewezen dat ze 1000 jaar oud waren. Niettemin bleek
80% zijn kiemkracht te hebben behouden!
Overigens kan het vermogen van zaden om hun kiemkracht lang te behouden (waarop temperatuur en vochtigheid van de bodem
invloed kunnen hebben) van soort tot soort sterk verschillen. Uit potten die de Deense plantkundige prof. Dorph Peterson had
begraven, bleek van zaad van de smalle weegbree na 10 jaar nog maar 8% te kiemen. Van zaad van de herik kiemde na 10 jaar nog
87%.
Bijna 100 jaar geleden heeft de Britse geleerde dr. Beale een aantal goed afgesloten flessen begraven, elk met een precies gelijke
collectie zaden. Aanvankelijk werd hiervan elke 5 jaar een fles opgegraven, later elke 10 jaar. Bij kiemproeven met deze oude zaden
bleek dat zaad van het herderstasje en de melganzevoet na 35 jaar nog volop kiemkracht had en dat van de krulzuring zelfs nog na
60 jaar. Zelfs zaad van het hazenpootje dat 68 jaar in een herbarium had gezeten, bleek nog te kiemen.
Loes van Zee

Bomen en nog veel meer
Al vaker gezegd dat ik van klein houd. Met een loep gaat een
andere wereld voor je open.
Tja en dan zit je in een bomenwerkgroep (BWG). Dus hoezo
klein. Om een boom te zien heb je dus eigenlijk geen loep
nodig. Maar wil je de boom echt determineren dan komen
toch de loepen te voorschijn.

men de boom ruim 2000 jaar laat staan. Het is de
Sequoiadendron giganteum, mammoetboom of reuzensequoia. Ze staan her en der in Nederland en onder andere
ook in het Westbroekpark en Zuiderpark.

Als je goed nadenkt, hebben alle bomen meestal een
minuscule start gehad. Dus klein. En klein dat betekent zaad.
Voor zaad heb je meestal een vrucht, bolster, bes, gevleugeld
zaad, kegels of dergelijk nodig.
Het gekke is dat in veel boeken weinig zaad staat afgebeeld.
Wel de noten van notenbomen en de zaden van de esdoorn.
Van de berk meestal niets en de coniferen meestal alleen de
kegels. Terwijl een afbeelding van een zaadje maar weinig
plaats in beslag neemt. Elk zaadje heeft zo zijn eigen ontwerp.
Bol, plat, geribbeld gekromd of bedenk maar een vorm en er
zal een zaadje bij gevonden kunnen worden.
Ik heb een foto gemaakt
van een kegel waarvan
het zaadje ± 5mm groot
en ± 4mm breed is,
waaruit de grootste
boom ter wereld zou
kunnen groeien, mits op
de goede plek en mits

Mammoetboom met kids
Met een bomenexcursie valt nog zoveel te ontdekken. En
soms heb je mazzel dat je op een plek komt waar je niet weet
waar je moet kijken. Zoals het arboretum Trompenburg in
Rotterdam. Meer dan de moeite waard.
Vervolg op blz. 15
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Vervolg van blz. 14

We werden in 5 groepen gedeeld, met een groenbeheerder
per groep. We hadden 2 zeer bekwamen mensen in ons
groepje, maar die wisten gelukkig ook niet alles. Dus was het
leuk dat ik bij een vraagteken boom opeens een minuscuul
vruchtje zag wat ik herkende als moerbei. Tja toen was de
determinatie zwarte of witte moerbei gauw gemaakt.

Ook diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een grote en
bijzondere bomenbestand.
De NDV (Nederlandse Dendrologische Vereniging) was
gevraagd of een groep van 30 mensen naar het bomenbestand konden kijken. Het ging erom of de bomen een
correcte naam hadden, bomen die gekapt waren door
gestreept konden worden en onbekende bomen een naam te
geven. Bij twijfel takken meenemen en na afloop gezamenlijk
bekijken of we er alsnog er uit kwamen. Een leuke klus.

Waarschijnlijk komt er nog een tweede ronde, want niet alle
plekken waren gezien. Ik wil wel weer meedoen.
Marieke Bos

Kleine lapsnuitkever (Otiorhynchus ovatus) met inwoning
Elke twee weken gaan we met de werkgroep Paddenstoelen
op stap. We kijken ook naar andere soorten, zeker als er door
droogte weinig paddenstoelen zijn. Op 2 april 2019 zagen we
op de Waaldorpervlakte een kleine snuitkever op een houten
paaltje zitten, heel rustig, nauwelijks in beweging, vaak al een
teken dat er wat aan de hand is. Omdat de soort niet meteen
duidelijk was, mocht ie mee in een potje. Thuisgekomen zag
ik wel een grijzig klontje op de zijkant van het diertje en dacht
nog het eraf te poetsen voor een mooie foto, maar daar had
ik nog geen tijd voor.

Pygostolus otiorhynchi
Pygostolus is een van de Braconidae soorten. Ze hebben
gemeen dat ze als gastheer volwassen snuitkevers hebben.

De volgende dag zat er een cocon in het potje. De kever bleek
een kleine lapsnuitkever Otiorhynchus ovatus; deze is
ongeveer 5 mm groot. Hij of zij liep nog twee dagen rond, zat
af en toe stil bij de cocon en is daarna doodgegaan. Het grijze
klontje was dus een larve.
Op 13 april, maar kan ook 12 april zijn geweest, is de cocon
uitgekomen. Een mooie, kleine bruin-gele wesp, in vaktaal
adulte kever parasitoid. (foto lege cocon op blz. 13)

Het komt voor dat een ei in een larve van de soort wordt
gelegd. Dat is wel makkelijker, want de larve is zachter, maar
de ontwikkeling vindt toch pas plaats in het imago. De larve
eet de gastheer leeg, maar vermijdt vitale delen. Een andere
bijzonderheid van Pygostolus is dat ze hun cocon op takjes en
bladeren maken. Mijn kever had dus wel netjes hout
opgezocht, maar door de omstandigheden heeft de wesp zijn
cocon op plastic moeten maken.

Daarna heb ik ook de snuitkever beter bekeken; de larve van
de wesp is er aan de onderkant van het achterlijf uitgekomen,
net of er een klepje open is gedaan. (foto rechts)
De expert op dit gebied, Kees van Achterberg, heeft de wesp
gedetermineerd; het is een man Pygostolus otiorhynchi, geen
Nederlandse naam.

Anna Kreffer, tekst en foto’s
Zie voor meer informatie de publicatie van Kees van
Achterberg over Pygostolus:
https://www.repository.naturalis.nl/document/149483
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