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Van de voorzitters

Alle planten zijn gelijk

Doelen – denk mee!

De Machiel Vrijenhoeklaan vlakbij Kijkduin, onderdeel van de
Ringweg van Den Haag, werd onlangs gerenoveerd. Wegdek,
tussenberm en de twee zijbermen zijn vernieuwd.

Op onze jaarlijkse ALV heb ik de aanwezige leden gevraagd
om na te denken over wat onze vereniging kan betekenen in
deze tijd en natuurlijk in ons werkgebied Den Haag en
omstreken. De doelen van de KNNV zijn geweldig: bezig zijn
met en bevorderen van natuurstudie, natuureducatie en
natuurbescherming, voor leden en daarbuiten. Een kleine
groep is inmiddels bij elkaar gekomen om daarover van
gedachten te wisselen. Heb je ook een idee? Ik hoor het graag!
Onze natuur staat als nooit tevoren onder grote druk.
Branden en extreme droogte in de wereld. In ons land: door
(eindelijk) handhaving van CO2 afspraken zijn veel projecten
aangehouden. VNO en LTO reageren niet onverwacht: Natuur
verstikt Nederland, lappendeken aan groen remt groei
economie (Telegraaf , 24 augustus 2019). Daarmee wordt niet
bedoeld dat de natuur geen adem meer kan halen, nee: we
kunnen economisch niet meer vooruit en groeien, want er
staan nog kleine relicten natuur in de weg. Hun voorgestelde
oplossing is grotere natuurgebieden ver weg en wat extra
geld om natuur daar dan “in stand” te houden.
Werkelijk? Het is toch algemeen aanvaard dat ecologische
verbindingszones noodzaak zijn. Dat bewoners hun groene
vitamines op loopafstand moeten kunnen ophalen. Dat wij
mensen gezonder, creatiever zijn en minder stress ervaren
met groen om ons heen. Dat biodiversiteit - bijen, vlinders,
vogels - gebaat is bij veel en kleinschalige natuurgebiedjes.
Dat we rekening moeten houden met klimaatverandering en
dus meer natuur nodig hebben.

De bermen werden onmiddellijk gekoloniseerd door plantensoorten die goed groeien op puin gemengd met organisch
afval, zoals veel ganzenvoetsoorten en de bijvoet. Ik besloot
om alle soorten te inventariseren en mijn waarnemingen
door te geven aan waarneming.nl.
Op zo’n inventarisatiedag kwam ik twee mannen in oranje
pakken tegen die met de nieuwe weg bezig waren. Zij wilden
graag weten hoe enkele planten heten die zij langs de weg
hadden zien staan. Het bleken doornappel en tomaat te zijn.
Zij meldden mij dat ik moest opschieten met mijn inventarisatie omdat de dag daarna gemaaid zou worden. Er waren
veel klachten van het publiek binnengekomen over de
metershoge onkruidvegetatie langs de gloednieuwe weg.
Zulke vegetaties kunnen trouwens zeldzame soorten
herbergen. Zo trof ik er de Liggende ganzenvoet aan. Dat was
de eerste keer dat ik door een beoordelaar van
waarneming.nl werd gefeliciteerd met een vondst.
De volgende dag werd inderdaad met groot materieel
gemaaid. De bermen zagen eruit als slagvelden.
Na een half jaar zouden de bermen geschoffeld,
gladgestreken en ingezaaid worden met een speciaal
zaadmengsel van Groenbeheer Den Haag met kleurrijke
soorten zoals klaprozen, slangenkruid en teunisbloem.
Verstoorde plekken met veel puin en afval komen veel voor in
een stad. Vooral als die stad constant verbouwt en uitbreidt.
Planten die aangewezen zijn op die plekken, horen bij de
stadsnatuur en moeten niet kunstmatig worden verdrongen.

Wat kunnen wij daarin betekenen? Een voorbeeld is het
soortenweekend in Volkstuinvereniging Zonnegaarde. Er is
veel bouwactiviteit in Zuid-West, waarbij een oud plan boven
tafel is gekomen: een fietsroute over een behoorlijk deel van
de tuinvereniging. Juist het deel dat natuurlijk is ingericht en
de bijenweide zouden verdwijnen. Leden van onze vereniging
hebben dat deel geïnventariseerd. We kunnen hiermee laten
zien welke biodiversiteit verloren kan gaan als de plannen
doorgaan.
Een mooi voorbeeld van hoe we de kennis en vaardigheden
binnen onze vereniging kunnen inzetten voor het behoud van
groen in de stad.
Anna Kreffer

Chrit van Ewijk
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De omgekeerde wereld!
De grootste van de twee hier afgebeelde insecten, de roofvlieg
Neoitamus cyanurus, is een vervaarlijke jager die allerlei zeer
verschillende prooien uit de lucht weet te plukken om ze daarna
op een stil plekje leeg te zuigen.
Stoffige nachtvlinders, giftige wantsen, razendsnelle zweefvliegen of gepantserde kevers: geen probleem voor onze roofvlieg
en het is wel zeker dat hij de andere acteur op deze foto, een
wijfje van de echte vlieg Helina de puncta, bij leven en welzijn
niet zou versmaden.
Hier echter is de roofvlieg morsdood en zijn de rollen verwisseld.
(Tijdens een excursie van de insectenwerkgroep in het Haagse
Bos, 29 juni 2019)
Alexander Deelman
Foto: Lisette van Pelt

De stem van de natuur
Onder je voeten
Herfst: de geur van vochtig blad, als een kind even lekker het blad wegschoppen, bukken om paddenstoelen beter te bekijken:
dichtbij de grond. Maar hebben we oog genoeg voor de bodem, zo belangrijk voor ons bestaan?
Met het boek dat ik bespreek: Leven(de)bodem, wil ik de vele aspecten van bodem en vooral bodemonderzoek laten zien.
Wetenschappers komen tot bijna 23.000 soorten bodemdieren: dieren die geheel of grotendeels aan de bodem zijn gebonden, dus
vogels meegerekend. Overigens komen nog steeds heel veel ‘ UMO’s voor: unidentified microbial organisms. De microbiële ecologie
wil vooral hun functies leren kennen.
Toegankelijk geschreven, met steeds een kort hoofdstuk dat een ander aspect beschrijft, komen vragen naar duurzame bodem in de
zin van voedsel- en waterzekerheid steeds dichterbij. In de bedreigingen én de mogelijkheden. De landbouw kan daarbij niet
ontbreken. Met daarbij voor mij onbekende aspecten in niet langer ploegen van het land in biologisch boeren. Een aldus werkende
akkerbouwer doet daarover zijn verhaal. Onder de noemer van een ‘weerbare bodem’, komen experimenten en onderzoek uit de
hele wereld voorbij met landschaps- en bodemherstel en oog voor de biodiversiteit. Soms ook vindt bodemtransplantatie plaats:
plagsel uit heideterreinen wordt elders in Nederland ingezet om nieuwe
natuur beter te laten ontwikkelen. De laatste hoofdstukken gaan over de
technologie die uit de bodem gehaald kan worden. Zoals: ‘bodem wordt
batterij’: elektriciteit winnen uit planten en bacteriën. Deze onderzoeksbenadering is één manier om je blik op onze bodem te verbreden. Voor wie
een geheel andere blik wil en het misschien eens zelf wil uitproberen, wijs
ik op de kunstenaar Herman de Vries. Die maakt aarduitwrijvingen van
bodemmonsters op wit papier en maakt ze tot een heel gekleurd en
geschakeerd kunstobject. Niets zo ongewoon als aarde.
Marjo Hess
Leve(n)de bodem!, de basis onder ons bestaan, biowetenschappen en
maatschappij, kwartaal 3, 2016.
ISBN: 978 -90-73196-83-4.
Herman de Vries:
https://www.hermandevries.org/digital-catalogue/catalogue-2018.php
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IVN Vernieuwingsproject Vrijwilligers

“SNEEUWVLOKJE”
Loes van Zee sprak met Ilja Beudel, projectleidster van een vernieuwingsproject van de landelijke IVN.
Waarom dit
vernieuwingsproject?
Iedereen die op de een of
andere manier iets te maken
heeft met een organisatie
waar vrijwilligers bij
betrokken zijn, ziet hoe
lastig het is nieuwe mensen
en vooral jongeren aan zich
te binden. Verenigingen
vallen om of fuseren.
De landelijke IVN is al een
tijdje bezig daar iets aan te
doen. Met het Pioniersproject is een voorzet
gedaan. Daar is uitgekomen
dat het huidige verenigingsmodel niet meer past in
deze tijd. Sneeuwvlokje is
een vervolgproject.
Jongeren zijn zeker bereid
om vrijwilligerswerk te doen
maar het liefst overzichtelijk,
kort en op projectbasis.
Projectmatig werken zit
alleen nu niet in het systeem
van de IVN organisatie. Als
mensen zich aanmelden,
krijgen ze een lijst met
activiteiten waarop ze kunnen intekenen. Dat spreekt jongeren niet aan. Ze vinden het moeilijk in te schatten waar ze aan beginnen
en voor hoe lang. Daardoor komt het er vaak op neer dat ze helemaal nergens aan beginnen.
Hoe kwam je op de naam Sneeuwvlokje voor dit project?
Een sneeuwvlokje is een samenstel van talloze unieke sneeuwkristallen die samen iets heel moois vormen. Dat idee past bij de
essentie van dit project. Het begrip samen staat centraal. Geen klassiek leiderschap met één leider, dat vraagt dat er altijd een
terugkoppeling is. Maar een model waarin de gezamenlijke visie “Mens en Natuur bij elkaar brengen” voorop staat.
Wat is er nodig om de vernieuwing te realiseren?
We moeten meer verbinding organiseren en de gezamenlijke missie, het grote verhaal, centraal stellen. Kleine werkgroepen (4 à 5
personen) die met elkaar en ook met het bestuur in verbinding staan. Wat hebben we/ jullie nodig als werkgroep? Hoe kunnen we
jullie als bestuur faciliteren? Elkaar helpen bepaalde hindernissen te nemen. Niet alleen uitvoeren maar met elkaar mee- en
doordenken. Dat kan ook betekenen dat je kennis en passie van buiten naar binnen brengt. Er zijn beslist veel mensen bereid
vrijwillig hun expertise in te zetten als het grote verhaal ze aanspreekt.
Kijk hoe de klimaatmars mensen in beweging heeft gebracht. Opgezet van onderaf door individuen. Het grote doel, de bedreiging
van ons klimaat, als trekker. Daar zouden we als IVN ook naar toe moeten: de missie van IVN groot maken!
Maar dan moeten we wel iets veranderen aan het huis IVN dat er nu staat. Zorgen dat de jongeren met hun nieuwe manier van
leven ook daar een plek vinden en gemakkelijker aanhaken. Van vereniging naar beweging!
Wat gaan de vrijwilligers van IVN Den Haag van dit project merken?
Of de vrijwilligers hier iets van gaan merken, ligt bij het bestuur. IVN Den Haag e.o. kan actief aan dit project mee doen en dat verder
in hun eigen organisatie brengen.
Als lid en vrijwilliger kun je natuurlijk wel het bestuur vragen zich op te geven voor dit vernieuwingsproject en mee te doen!
https://www.ivn.nl/pionierstraject2019
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De Glanusk’s eikencollectie in Wales
'Een eik groeit 300 jaar, rust 300 jaar en sterft 300 jaar' is een
spreekwoord in Engeland, waar men groot respect heeft voor
oude kruimelige bomen die misschien niet meer de vitaliteit
hebben van een jong exemplaar, maar in hun laatste fase
evengoed prachtig zijn. Eeuwenoude reuzen krijgen in
Engeland de tijd en de ruimte om gracieus te sterven. Een
proces dat eeuwen duren kan.

Op het zeer ruime landgoed met de naam 'Glanusk estate'
was ik in eerste instantie al getroffen door de vele grote eiken,
waaronder meerdere met het bordje 'Royal Oak - planted by
the Prince of Wales'. De Engelse koninklijke familie was als
trouw bezoeker van dit landgoed al sinds 1890 actief met het
planten van deze bomen en dat waren vooral zomereiken, de
welbekende Quercus robur.
Tijdens de rondgang over het landgoed met Harry ontdekte ik
hoeveel andere soorten er waren. Eiken met allerlei
verschillende bladeren, zoals stekelig blad, lange smalle
bladeren als van een wilg, rood blad, donzig blad of bladeren
van wel 30 cm lengte. De eiken hadden fraaie namen als
Scarlet oak, Blackjack oak, Champions oak, Northern Pin oak,
Sandpaper oak, Bamboo Leaf oak en Cambridge oak.

Harry bij een van zijn cultivars
Onze gids manoeuvreerde handig met het golfwagentje over
het landgoed in het zuiden van Wales. We reden ermee van
de ene naar de andere eik en elke eik zag er net weer iets
anders uit. De gids was Harry Legge-Bourke, eigenaar van het
landgoed en nazaat van een oud en zeer rijk Engels geslacht.
Zijn vader, Bill Legge-Bourke, was ooit begonnen met het
verzamelen van allerlei cultivars van eiken en over een
periode van 25 jaar had hij 200 verschillende soorten
bijeengebracht op zijn landgoed. Eiken uit diverse streken in
Azië, onder meer uit de Himalaya, uit Turkije, Mexico,
Portugal, Canada, USA, Zuid-Afrika, etc. Zijn zoon Harry had
deze collectie uitgebreid en bezat nu een verzameling van 229
verschillende soorten eiken. Meestal originele soorten met af
en toe een hybride soort. Hij verzorgde ze samen met een in
eiken gespecialiseerde dendroloog, die hij in dienst genomen
had. Samen beheerden ze tevens een kas waar nu 30 nieuwe
jonge eiken opgekweekt worden.

Quercus robur purpurea
Met zo'n enorme diversiteit en schoonheid aan eiken werd
recent besloten om de collectie open te stellen voor
belangstellenden en op zondag 19 mei 2019 was het zover.
Deze zomer, op zoek naar een plek voor mijn camperbus,
kwam ik toevallig terecht bij dit landgoed waar sinds 1 juli
2019 een (nieuw) kampeerterrein ingericht was. Harry was
direct bereid om een tour over het landgoed te regelen. Ruim
twee uur genoten we van zijn verhalen over de historie van
het terrein en de meest bijzondere eiken.
Nu weet ik dus dat er naast onze bekende zomer-, winter-,
Amerikaanse en moseik zeer vele cultivars bestaan.
Waarschijnlijk ook in Nederland, maar dat ga ik nog
ontdekken.
Kees Pinster, 26 juli 2019
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Quercus texana
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Slootjesdag 16 juni 2019
De Slootjesdag is dit jaar in Den Haag weer georganiseerd door IVN in samenwerking met het project ‘Naar Buiten!’ van de gemeente Den Haag. De voorbereiding door Corry van Leeuwen en Daphne van den Berg verliep heel vlot door de geweldige hulp van Safiye
Karatay van het Milieu Educatief Centrum (MEC) Zuiderpark. Deze Slootjesdag is mede mogelijk gemaakt door een gift van Peter
Peeters en Klaudia Wageveld, die elkaar tijdens een IVN wandeling hebben leren kennen. Tijdens hun trouwfeest hebben ze geld
ingezameld voor een goed doel: IVN!
De dag zelf
Om 11 uur ’s ochtends staan de natuurgidsen en vrijwilligers klaar om de kinderen en hun begeleiders te ontvangen. De locatie is
deze keer een sloot in het Zuiderpark bij de Kinderboerderij. De natuurgidsen helpen de kinderen met schepnetjes, loeppotjes en
zoekkaarten om te ontdekken wat er zoal in de sloot leeft. Veel stekelbaarsjes deze keer! Natuurlijk worden er ook watervlooien,
duikerwantsen, bootsmannetjes, larven van waterjuffers (kleine libellen) en een enkel kikkervisje gevonden. Veel jonge kikkertjes
springen al in het gras en dat is ook leuk. Naast het slootje scheppen zijn er voor de kinderen nog andere activiteiten zoals de diepte
en temperatuur meten van de sloot, zuurgraad meten van verschillende vloeistoffen (cola is net zo zuur als azijn), kikkers vouwen
van vouwpapier, bootjes maken van riet en proberen hoeveel steentjes in een bakje gaan voordat het zinkt.
In totaal zijn er zo’n 175 kinderen met (groot)ouders op de Slootjesdag geweest. Dat is veel meer dan de 90 bezoekers van vorig
jaar. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de locatie. Veel kinderen zijn bijvoorbeeld zomaar eens komen kijken, omdat ze toch in
het park of bij de kinderboerderij waren. Dat deze activiteit aanslaat, blijkt uit de veelgehoorde zin “Wat leuk dat jullie dit zo georganiseerd hebben!”.
Corry van Leeuwen

IVN-activiteiten voor kinderen: in de maanden oktober, november en december 2019
Wat?
Ga je mee op
Natuuravontuur?
Zaterdag
5 oktober
HERFST

Waar?
Pluk! Loosduinse Hoofdstraat
1184a, 2552 AV Den Haag.
Voor alle kinderen van 6 tot 9
jaar. Vanaf 13.15 uur kun je je
deelnamesticker ophalen. We
starten om 13.30 uur en het
duurt tot ongeveer 15.15 uur.

Wat?
Scharrelkids!
Woensdag
9 oktober
HERFST

Waar?
Haagse Hout, park de Horst
(Mariahoeve).
Voor kinderen van 7 t/m 10 jaar.
We starten om 14.00 uur bij de
moestuin aan de kant van de
Onyxhorst. De activiteit is gratis en
duurt ongeveer 1,5 uur.

Kijk voor de data en de laatste details op: www.ivndenhaag.nl
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IVN publieksexcursies 4e kwartaal 2019
Datum

Tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Za 5-okt

10.00

Za 5-okt
Zo 6-okt

14.00
10.00

Zo 6-okt

14.00

Wo 9-okt

10.00

Vr 11-okt

13.15

Za 12-okt

11.00

Zo 13-okt

9.00

Zo 20-okt

10.00

Zo 20-okt

10.30

Wo 23-okt

13.30

Do 24-okt
Za 26-okt

14.00
10.00

Za 26-okt

14.00

Zo 27-okt

14.00

Zo 27-okt

14.00

Za 2-nov

13.00

Wo 6-nov

10.00

Wo 6-nov

14.00

Za 9-nov

10.00

Zo 10-nov

10.30

Za 16-nov

10.00

Zo 17-nov

10.00

Zo 17-nov

11.00

Zo 24-nov

10.00

Zo 24-nov
Zo 1-dec

10.30
10.30

Wo 4-dec

14.00

Vr 6-dec

13.15

Za 14-dec

10.00

Zo 15-dec

10.00

Zo 22-dec

10.30

Park Schakenbosch. Herfst. Ingang Veursestraatweg 185 Leidschendam. Kinderen zijn van harte
welkom.
Centrum Den Haag. Monumentale bomen en gebouwen. Poffertjeskraam Malieveld Den Haag.
Ockenburgh. Samen zoeken naar sporen van de herfst in het bos. Brug aan het begin van de
oprijlaan landgoed Ockenburgh vanaf de Monsterseweg Den Haag.
Berkheide. Oppeppen van natuurwaarden. Parkeerplaats bij Fletcher hotel Duinoord aan de
Wassenaarseslag 26 Wassenaar.
Haagse Bos. Herfst, paddenstoelen. Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast
Huis ten Bosch Den Haag.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den
Haag.
Kijkduin strand. Op zoek naar strandvondsten langs de laagwaterlijn. Voor het Atlantic Hotel
Deltaplein Kijkduin.
De Banken. Trekvogels en planten. Parkeerplaats einde van de Strandweg 's-Gravenzande. Neem
je verrekijker mee.
De Horsten. Paddenstoelen en andere herfstnatuur. Let op! Zuidelijke ingang Horst- en Voordelaan
Wassenaar. Parkeren net na de spoortunnel, ingang ligt iets verder. Toegang € 1.
Puinduinen en Ockenburgh. Herfstwandeling door twee bijzondere gebieden bij onze Haagse
kust! Voor restaurant de Haagse Beek, Machiel Vrijenhoeklaan 175 Den Haag.
Te Werve. Familiewandeling. Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110 Rijswijk.
Familiewandeling voor (groot-)ouders en kinderen.
Sorghvliet. Herfstkleuren. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den Haag.
Meijendel. De mooie herfst. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum Meijendel
Wassenaar (Waterwingebied van Dunea).
Landgoed Oosterbeek en Clingendael. Wat zien we in de herfst? Hoek Thérèse Schwarzestraat/
Wassenaarseweg Den Haag.
Vreugd en Rust. Paddenstoelen en zo. Ingang Oosteinde t.o. hotel Central Park, Oosteinde 14
Voorburg.
Ter Heijde Zandmotor. Kust- en duinvorming. Ingang recreatiepark Kijkduin; einde Machiel
Vrijenhoeklaan Den Haag.
Westduinpark. Dwars door de duinen, van binnenduin tot zeereep. Over zandpaden. De Savornin
Lohmanlaan / hoek Laan van Poot Den Haag.
Haagse Bos. Herfst/winter. Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast Huis ten
Bosch Den Haag.
Park Rusthout. Kale bomen. Ingang Noordsingel t.o. Leidsenhage Leidschendam. Kinderen zijn van
harte welkom.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet,
Scheveningseweg 24 Den Haag.
Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Monumentale bomen met bessen of zaden, en historische
graven. Ingang begraafplaats Laan van Eik en Duinen Den Haag.
Meijendel. Voorbereiding op de winter. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum
Meijendel Wassenaar (Waterwingebied van Dunea).
Ockenburgh. Brug aan het begin van de oprijlaan landgoed Ockenburgh vanaf de Monsterseweg
Den Haag.
Westduinpark. Zondagochtend samen uitwaaien en genieten van mooie doorkijkjes. De Savornin
Lohmanlaan / hoek Laan van Poot Den Haag.
H.J. Bos Heempark. Bijna winter. Stadsboerderij Pluk! Loosduinse Hoofdstraat 1184a Den Haag.
Doorgang tegenover Tuincentrum Ockenburgh.
De Horsten. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Toegang € 1.
Te Werve. Doorstapwandeling langs de interessante punten. Paviljoen Te Werve, Huys de
Wervelaan 110 Rijswijk.
Duivenvoorde. Kerstbomen en wintergroen. Ingang parkeerplaats Laan van Duivenvoorde
Voorschoten. Toegang € 1. Kinderen zijn van harte welkom.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den
Haag.
Meijendel. Winter in de duinen. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum
Meijendel Wassenaar (Waterwingebied van Dunea).
Scheveningen-haven zeereep. Zand- en rotskust. Parkeerterrein aan het einde van de
Houtrustweg bij het Zuidelijk Havenhoofd Den Haag.
De Horsten. Kerstwandeling over het landgoed. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Toegang € 1.

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 06-20 56 81 14.
Wandelingen op aanvraag: Gerda Idsinga, wandelingen@ivndenhaag.nl of bel 06-13 23 44 77.
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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 oktober t/m december 2019
ZATERDAG 14 september
DAGEXCURSIE POLDERPARK CRONESTEYN IN LEIDEN
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 het busplatform van station Den Haag Centraal. We nemen bus 45 naar de Cronesteynflat.
Horeca:
Aanwezig.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-386 76 30 of 06-36 50 42 93 of elsvanmaanen@tele2.nl
ZATERDAG 28 SEPTEMBER
DAGEXCURSIE DUINEN EN STRAND: VAN WASSENAAR NAAR SCHEVENINGEN
We maken een lijnwandeling van ongeveer 12 km door de duinen van Meijendel. Het laatste gedeelte lopen we over het strand.
Verzamelen:
8.45 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna. We nemen bus 43 om 9.00 naar Wassenaar.
Horeca:
Ongeveer halverwege en aan het eind.
Organisatie:
Renée Lankhorst 06-33 68 29 74 en Arja van Putten 070-355 53 25.

5 – 15 OKTOBER

WEEK VAN DE VELDBIOLOGIE

De landelijke KNNV organiseert deze week om een breder publiek kennis te laten maken met de veldbiologie en veel afdelingen
door het hele land organiseren dan activiteiten.
Wij willen ook onze vereniging, en in het bijzonder onze afdeling, meer bekendheid geven met excursies, inventarisaties en presentaties waarbij ook mensen van buiten de vereniging mee kunnen doen.
De onderstaande activiteiten zijn al bekend. Houd voor nieuws ook onze website in de gaten www.knnv.nl/den-haag
Of ga naar de website van de landelijke vereniging www.knnv.nl en doe eens met een andere afdeling mee.
DI NSDAG 8 OKTOBER om 20.00 uur: TERUGBLIK 2019 PLANTENWERKGROEP, OOK VOOR NIET-LEDEN.
Deze terugblik op de buitenactiviteiten in 2019 gebeurt in de vorm van kleine presentaties van leden van de werkgroep, aan de hand
van foto's die tijdens de inventarisaties gemaakt zijn.
Plaats:
MEC De Reigershof in Mariahoeve. Het MEC is open vanaf 19.30 uur
Organisatie:
Myra Meijering 06-26 69 25 44 planten@den-haag.knnv.nl
Vooraf wel aanmelden bij de coördinator vanwege de beperkte ruimte.
ZATERDAG 12 OKTOBER
PADDENSTOELENEXCURSIE, OOK VOOR NIET-LEDEN.
Meer weten over paddenstoelen? Vooral komen om mee te wandelen in dit mooie
gebied.
Verzamelen:
10.00 uur bij De Tapuit naast de Pannenkoekenboerderij, Meijendel
Excursie tot ca. 12.00 uur.
Horeca:
Pannenkoekenboerderij (ook voor drankjes en andere eterij).
Organisatie:
Ruud Wielinga is één van onze gidsen.
06-45 47 44 25 of ruud.wielinga@casema.nl
ZATERDAG 12 OKTOBER
STRANDINVENTARISATIE, OOK VOOR NIET-LEDEN.
De Strandwerkgroep Den Haag zal de 2-wekelijkse strandinventarisatie deze keer open
stellen voor alle belangstellenden, ook niet-leden.
Verzamelen:
11.00 uur bij het Atlantic Hotel Deltaplein Kijkduin.
Info:
Laus Hendriks strand@den-haag.knnv.nl
DONDERDAG 17 OKTOBER
OCHTENDEXCURSIE WESTDUINPARK
In de nazomer is er genoeg te zien aan groen, bessen, zaden en mogelijk ook
paddenstoelen.
De vogeltrek, en met name de spreeuwen- en vinkentrek, is in volle gang. Mogelijk
brengen we daarom een bezoekje aan de Vulkaan.
Duur: ca. 3 uren.
Verzamelen:
10.00 uur, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein
(Duindorp), Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Mogelijk is er nog een strandtent open.
Organisatie:
M.O.
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Adonismycena - foto R. Wielinga

ZATERDAG 26 OKTOBER
DAGEXCURSIE LANDGOED ELSWOUT EN DUINGEBIED KONINGSHOF
Op zoek naar paddenstoelen in Elswout en zo mogelijk nog een rondje door Koningshof.
Verzamelen:
9.00 uur hal station Den Haag Centraal bij de Bruna.
Horeca:
Begin en eind en eventueel halverwege.
Organisatie:
Mies Eveleens 015-257 15 35, en Marijke Ammerlaan 070-387 11 87.
ZATERDAG 9 NOVEMBER
DAGEXCURSIE KAAPSE BOSSEN
Beschutte wandeling van 10 km over heuvelige bospaden; eventueel een kortere van 5 km, afhankelijk van het weer.
Verzamelen:
09.00 uur bij Station Voorburg, Zwartelaan.
Horeca:
Horeca aan het begin en op 2/3 van de route
Organisatie:
Ineke Z. en Ineke G. inekegilbert@ziggo.nl - 06-44 06 90 99
Aanmelden:
Vóór 18.00 uur op 8 november voor een plek in de auto.
ZATERDAG 23 NOVEMBER
DAGEXCURSIE LEIDEN: GEESTEN, LANDGOEDEREN EN NATTE POLDERS
De 8 à 9 km lange wandeling gaat door het Leidse Hout, landgoed Oud-Poelgeest (paddenstoelen!), Polders van Poelgeest (vogels!).
Afhankelijk van de omstandigheden nemen we ook nog een kijkje bij de Klinkenbergerplas. Terug naar station met de bus.
Verzamelen:
9:20 uur hal station Den Haag Centraal bij de Bruna. Trein naar Leiden om 9:33 u.
Horeca:
na half uur lopen.
Organisatie:
Els Kempen 06-45 83 33 27 en Jola Gerbrands 070-320 14 85
ZATERDAG 7 DECEMBER
OCHTENDEXCURSIE VOORBURGSE PARKEN
In Voorburg woonden vroeger veel welgestelde Hagenaars. Uit die tijd resteren de Voorburgse parken. Soms nog met de buitenverblijven. We bezoeken onder meer Hofwijck, Middenburg, de oude Romeinse buitenplaats Arentsburg en Hoekenburg.
Verzamelen:
9.30 uur station Voorburg bij de stationskiosk.
Horeca:
Begin en eind.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-386 76 30 of 06-36 50 42 93.
DONDERDAG 2 JANUARI 2020
PANNENKOEKENWANDELING
We gaan weer een korte excursie maken van 1½ á 2 uur in een mooi natuurgebied waarna we gezellig een pannenkoek (of naar wens
iets anders) gaan eten.
Info: Vanaf 1 december bij Anna Kreffer voorzitter@den-haag.knnv.nl en in de digitale Nieuwsbrief van 1 december.

Werkgroepen van de KNNV afdeling Den Haag
- Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens, 070-328 03 86
natuurbescherming@den-haag.knnv.nl
- Bomenwerkgroep
Marieke Bos, 070-354 95 68
Mariekebos1@hotmail.com
- Insectenwerkgroep
Alexander Deelman, 070-350 24 93
insecten@den-haag.knnv.nl
- Paddenstoelenwerkgroep
Kees Pinster, 06-33 77 31 76
paddenstoelen@den-haag.knnv.nl

- Plantenwerkgroep
Myra Meijering 06-26 69 25 44
planten@den-haag.knnv.nl
- Strandwerkgroep
Laus Hendriks, 070-394 60 65
strand@den-haag.knnv.nl
- Vogelwerkgroep
Marijke Ammerlaan, 070-387 11 87
vogels@den-haag.knnv.nl
- Nachtvlinderwerkgroep.
Nick Peeters, 06-21 31 21 64
nachtvlinders@den-haag.knnv.nl

Maximale score voor ATV Zonnegaarde
Eind augustus heeft ATV Zonnegaarde te horen gekregen dat de vereniging de maximale
score van vier stippen voor Natuurlijk Tuinieren heeft behouden. De AVVN heeft het keurmerk in leven geroepen om flora en fauna optimale kansen te bieden. We feliciteren de
vereniging en haar leden die zich inspannen om het natuurlijk tuinieren in praktijk te brengen van harte met deze mijlpaal.
Een deel van de tuin moet mogelijk afgestaan worden om een fiets- en voetpad aan te
leggen. De KNNV heeft vorige maand een soortenweekend georganiseerd: zeker 500 soorten zijn gevonden. Het verslag is bijna klaar en zal op de website geplaatst worden.
Anna Kreffer
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Nieuwe leden KNNV
3de
kwartaal 2019
Mw. Kitty Grundeken
Dhr. Jansen
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

Bosbaden
Het bos als bad in plaats van als decor
Workshop

Toen Naomi Mulder vorig jaar een artikel las over Shinrin-yoku,
oftewel bosbaden, sprak dit haar gelijk aan. Op persoonlijk
vlak, omdat de atmosfeer van het bos haar altijd heeft aangetrokken, maar ook als IVN natuurgids.
Voor de Ratelaar schreef ze er een artikel over.

Aangemoedigd schreef ik me in voor een workshop. Ik was
ontzettend bang dat het maar een hype was, maar ook
ontzettend nieuwsgierig. Op een vroege ochtend in het
voorjaar beleefde ik in een klein gezelschap mijn eerste
bosbad. Het was heel bijzonder om de boswandeling die ik al
zo vaak gemaakt heb, zo verdiept te ervaren. Vooral door de
verstilling en vertraging en de focus op de andere zintuigen
dan zicht. Het daadwerkelijk in het bos aanwezig zijn in plaats
van het bos gebruiken als decor voor een rondje hardlopen of
een gesprek met iemand.

Shinrin-yoku richt zich op de zintuigen en de seizoenen. In
mijn excursies zou ik graag steeds meer de nadruk willen
leggen op het zintuiglijk ervaren van een gebied. Hierin sta ik
zeker niet alleen. Steeds meer gidsen willen hun excursies
zintuiggericht maken zodat bezoekers het gebied intenser
kunnen beleven.

Kunst en wetenschap
Ik las het boek van Dr. Qing Li (Shrinrin-yoku; De kunst en
wetenschap van het bosbaden) waarbij ik me verbaasde over
de wetenschap achter hoe het bos via de verschillende
zintuigen invloed op ons heeft. Invloeden die ik zelf altijd
ervaren heb. Dat de geur van bomen (veroorzaakt door
fytonciden) chemisch inwerken op ons reukvermogen, ons
meest primitieve zintuig, wat een direct ontspannend effect
heeft. En dat het zien van de kleur groen en voorspelbare
patronen van bomen en bladeren ons humeur positief
beïnvloedt.

Opleiding
Dit najaar start ik de opleiding, waarna ik hoop het geleerde
mee te nemen in mijn toekomstige excursies als IVN gids. De
vraag of een dergelijk effect ook bestaat in andere biotopen
intrigeert mij enorm. Wie weet geef ik in de toekomst
kustbaden!
Tekst en foto’s
Naomi Mulder
In Nederland wordt Shinri-yoku gegeven via de Shinri-yoku
Academy van Natasha Boudewijn.
Zie voor meer informatie https://shinrin-yoku-academy.nl/
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Leuke Beuken in De Horsten
Ik zal de enige niet zijn die iets met beuken heeft. Ik vind het
prettige bomen. Ze zijn natuurlijk lang niet zo gastvrij als
eiken, die eikels bereiden voor de eekhoorns, de gaaien en de
spechten, nestplaats bieden in takkenwoekeringen en een
gigantische soortenrijkdom aan insecten huisvesten. Alleen
al die minstens 100 soorten gallen die je uitsluitend op eiken
aan kunt treffen!

uitgestreken gezicht, zij het met een afgezaagde top. En elk
jaar staat hij weer vol in blad.

De beuk heeft een paar bladrollers en wat galinsecten, en
natuurlijk al die beukennootjes voor de vogels, hoewel ook
niet ieder jaar. En daar houdt het zo’n beetje op. Ik sla voor
het gemak even wat soorten over maar vergeleken met de
eik is het op zijn zachtst gezegd karig. Onder de wijd
uitstaande takken groeit niks meer als er eenmaal blad aan
zit. Nee, het is een beetje een eenzelvige boom. Maar toch.
Zo mooi als hij kan zijn. Die gladde rechte stam, die
majestueuze uitstraling, de kleur van het blad - en dan heb ik
het nog niet eens over de rode beuk - en de prachtige
tonderzwammen waar de beuk nauwelijks last van lijkt te
hebben.

Knolneusbeuk
Trouwens, de gezichten die beuken kunnen trekken. Meestal
kijken ze nogal streng, met misprijzende monden en boze
ogen. Soms wat onnozel en soms ook wel gewoon lief. Mijn
lievelingsbeukensnoet staat langs het pad dat helemaal aan
de rand van het weiland ligt. Een beetje saaie brede laan,
maar de beuken zijn er allemaal persoonlijkheden. Ik loop er
graag langs om even naar de bollewangenknolneusbeuk te
kijken.
Ten slotte: vlakbij het nieuw aangelegde pad langs het witte
boshuis staat een gigantische beuk, een beetje verstopt
achter wat bosjes waar zijn takken toch op aanraakhoogte
doorheen steken. (foto blz. 2) Die vraagt om eerbied bij het
benaderen. De omtrek van de stam is ongeveer drie meter,
en de hoogte wel vijfentwintig. Pin me er niet op vast want
meten valt niet mee. Ik heb de neiging hem geheim te
houden, maar ten eerste slaat dat nergens op en ten tweede
kennen de meeste Horstenbezoekers hem wel. Zo niet, ga
dan vooral zoeken. Over de nieuwe brug en het nieuwe pad,
doorlopen tot je hem vanzelf rechts ziet staan, achter bosjes
op een grote open plek. Door hemzelf gemaakt.

Pas als de reuzenzwam verschijnt, wordt het penibel. De
meeste beuken bezwijken daar al snel aan, al zijn ze pas
vatbaar voor de reuzenzwam als ze eigenlijk al ziek zijn. Zo
niet de beroemde Tonderbeuk (foto hierboven) bij het
bruggetje over de vijver, aan de klinkerweg naar het theehuis.
Een jaar of zes of misschien al langer geleden verschenen er
enorme reuzenzwammen rondom aan de voet, en daarmee
leek het gebeurd met de boom die altijd vol zit met prachtige
tonderzwammen. Maar hij staat er nog steeds, met een

Lisette van Pelt
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Het bijenvolk deel 3/3
achterblijven in het zogenaamde snijvat. Daarna kan de honing in de potten gedaan worden.

Honing bestaat grotendeels uit nectar. De haalbijen vliegen
van bloem naar bloem en zuigen de nectar op. Uit de verschillende speekselklieren in de kop worden er direct enzymen en goede bacteriën aan toegevoegd. De verrijkte nectar
wordt opgeslagen in de honingmaag van de bij.

Inwinteren
Na het afnemen van de honing zal de imker de bijen suikerwater gaan voeren, zodat zij weer een wintervoorraad kunnen opbouwen. In het voorjaar zal het voer voor een groot
deel op zijn. Het restant van de opgeslagen suiker wordt door
de imker verwijderd.

Na thuiskomst wordt de nectar aan de huisbijen afgegeven.
Doordat de nectar vervolgens nog meerdere malen door de
bijen van elkaar wordt "overgenomen" komen er steeds meer
enzymen in de honing. Dit "overgeven" tussen de werksterbijen gebeurt massaal tijdens het indampen van de nectar.
Honing is dus zowel een plantaardig als een dierlijk product.

Winterbijen
Na augustus worden de winterbijen geboren. Deze bijen
leven veel langer omdat zij geen nectar hoeven te halen en in
de kast blijven. Zij “slijten” dus minder. In de winter worden
er door de koningin geen eitjes gelegd. Maar in het voorjaar,
als de temperatuur stijgt en de koningin weer gaat leggen,
zullen deze bijen het nieuwe broed verzorgen. En zodra de
nieuwgeboren bijen oud genoeg zijn om het broed te verzorgen, zullen de winterbijen wegvliegen en sterven. De winterbijen worden dus 5-6 maanden oud.
In de winter gaan ze in een tros hangen en houden zo het
volk en vooral de koningin warm. Ze leven van de opgebouwde wintervoorraad.

Middels ventilatie wordt de nectar ingedikt van ongeveer
80% vocht tot een vochtgehalte van ca. 16 - 20% vocht. De
inmiddels ontstane honing wordt opgeslagen in een krans
boven het broednest. Pas dan wordt de honing verzegeld.

Darrenslacht
In een volk zijn niet veel darren aanwezig. De enige taak die
zij hebben, is het bevruchten van een koningin van een ander
volk. De hele zomer worden ze verzorgd en gevoerd door de
werksters. Ze vliegen van darrenplaats naar darrenplaats en
hopen op een overvliegende koningin die ze dan kunnen
bevruchten. Ze halen zelf geen nectar en doen niet mee met
de honingproductie. In het najaar hebben ze geen enkele
functie meer, omdat er geen nieuwe koninginnen geboren
worden. De werksters stoppen met voeren en de verzwakte
bijen worden eind van de zomer uit de kast gejaagd. Zij zullen
allen sterven. In het voorjaar worden weer nieuwe darren
geboren.

Het ontzegelen met de ontzegelvork.

De zomeroogst
Als het volk aan het einde van het seizoen voldoende honing
heeft opgeslagen, is het tijd om te oogsten. Van de honingramen worden de wasdekseltjes (zegeltjes) gehaald met
speciaal gereedschap; de “ontzegelvork”. Dan worden de
ontzegelde honingraten in een honingslinger geplaatst en
wordt de honing uit de raat geslingerd. De honing slingert uit
de cellen tegen de gladde wand van het honingvat en glijdt
naar beneden. De uitgeslingerde honing loopt via een dubbele zeef, waarin de wasresten en overige ongerechtigheden

Een aantal werksters slepen de dar naar buiten.
Tekst en foto’s: Karin van Gellecum
IVN Natuurgids en imker
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Essengallen en chemowolken
Vreemde groeisels lagen er onder een boom in De Horsten,
waar ik met een groep medewandelaars langs liep. We keken
omhoog en zagen dat het een gewone es was. Vol met van
die groeisels. Een gal, dacht ik, maar helaas wist ik het niet
zeker. Het zag er in elk geval niet uit als bloesem (wat sowieso vreemd zou zijn voor augustus) en ook niet als vrucht. Wij
meenden toch zeker te weten dat essen zaadjes aan vleugeltjes hebben. De andere essen langs hetzelfde pad hadden de
groeisels niet.

waarschuwen voor de aanstormende vreetmachines.
Ook de dramatische sterfte van de grote koedoes in ZuidAfrika bleek veroorzaakt te worden door de chemische
communicatie tussen de acacia’s, zoals ik al eens had gezien
in een documentaire over communicerende planten.
Dit vond ik op wetenschap.infonu.nl:
Chemische SOS-wolken
Een concreet voorbeeld van perceptie, communicatie,
aanpassing en sociaal gedrag in de plantenwereld betreft de
relatie tussen acaciabomen (Acacia div. sp.) en een soort
antilopen: de grote koedoe (Tragelaphus strepsiceros). In
1991 bericht een wetenschappelijk artikel over de plotse
sterfte van 3000 koedoes in Zuid-Afrikaanse wildparken (Van
Hoven 1991). Omdat de dode dieren geen tekenen van
verwonding of parasieten vertonen, wordt hun
(pens)maaginhoud geanalyseerd. Die blijkt dodelijke
concentraties aan looistoffen te bevatten. Koedoes zijn
nochtans gewend aan deze chemicaliën omdat ze zich vaak
tevreden moeten stellen met blaadjes van acacia's die, zoals
de meeste bomen, looistoffen produceren wanneer ze worden
aangevreten. Als gevolg van een droge winterperiode is het
foerageergedrag van koedoes in bepaalde wildparken echter
zo intens, dat de aangetaste bomen overgaan tot het
uitstoten van etheen (= ethyleen). In parken met lage
dichtheden koedoes is er niets aan de hand. Etheen is een
vluchtige organische verbinding (volatile organic compound
=VOC) die als plantenhormoon onder meer in staat is om
vruchten te doen rijpen. De uitstoot van etheen door acacia's
reikt tot tientallen meters ver en werkt als een soort
chemische SOS-wolk, die de productie van looistoffen door
naburige, niet aangevreten soortgenoten binnen de vijf tot
tien minuten (!) doet opdrijven tot dodelijke concentraties.
Terug naar de es: zou de es zoveel last hebben van de gallen
dat hij de andere bomen waarschuwt? Gallen veroorzaken
doorgaans weinig schade, maar misschien dat deze boom zo
vol zat dat hij geen zaad meer kon produceren.

Thuis mailde ik aan Marieke Bos, met een foto van de gal. Zij
bevestigde dat het inderdaad een gal was: een bloemkoolgal
veroorzaakt door de essenbloesemmijt, en schreef ook dat
het voorkomt dat bomen elkaar een chemische boodschap
sturen: ‘Alarm, ik word aangevallen en zorg dat je je bewapent tegen eenzelfde aanval’.
Zoiets gebeurt ook bij de acacia’s (Acacia div.sp.) op de Afrikaanse savanne.
Dit stukje vond Marieke op een website:

In Leidschendam kwam ik een paar dagen later een hele rij
essen tegen die allemaal dezelfde gallen hadden. Er lagen er
heel wat op de grond. Hier was de schade misschien verdeeld
en hadden de bomen er geen last van.
Wie er meer van weet: mail mij alstublieft want ik vind het
een intrigerende zaak.
Lisette van Pelt
lisettevanpelt@kpnmail.nl

Als een acacia wordt aangevreten door een giraffe, verhoogt
hij de productie van tannine, een bitter stofje. Voor de giraffe
wordt de maaltijd er dan niet smakelijker op. Bovendien
pompt de acacia etheen de ether in: hét plantenstresshormoon. Hierdoor weten de omliggende acacia’s dat giraffen
in de buurt zijn. Zij verhogen ook direct hun tannineproductie!
Maar giraffen zijn slim: zij benaderen de bomen altijd tegen
de wind in. Hierdoor kunnen de acacia’s elkaar niet tijdig

Bronnen:
https://www.vakantienaaroeganda.nl/giraffen-en-acacias
https://wetenschap.infonu.nl
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je overdag in het gebied, dan merk je daar niets van. Want
dan hangen ze – op de kop – rustig te slapen in hun nesten.
Ja, het zijn bijzondere dieren. Zoogdieren zelfs! We vragen
vleermuisexperts van de Zoogdierenvereniging om met ons
mee het bos in te gaan. Boom voor boom analyseren we dan
of het verantwoord is om iets aan een boom te doen.

Veel van de aandacht voor Ockenburgh is de laatste jaren
naar het voortbestaan van de Buitenplaats gegaan. Mede
door het burgerinitiatief is aan die onzekerheid een eind
gekomen en de rust weergekeerd.
De restauratie van het landhuis is vrijwel klaar. De brasserie
De Ock met de prachtige tuin is een aanwinst. Goed moment
om de aandacht weer volop op de natuur in Ockenburgh te
richten.
Het Zuid Hollands Landschap (ZHL) is de beheerder van het
park. Hieronder de boswachter aan het woord over bomen en
vleermuizen.

Soms staan we voor een dilemma. Het kan zo zijn, dat bij een
oude boom sommige takken op afbreken staan. Dat is
gevaarlijk voor wandelaars: je zal er maar net onderdoor
lopen. Maar zit er wèl een vleermuizennest in die boom. Dan
laten we die boom absoluut staan en zullen we heel
voorzichtig de oude takken verwijderen. Wij willen dat
Ockenburgh boomveilig is.
Boomveilig is echt zo’n boswachtersterm! We bedoelen
daarmee dat je hier lekker in het bos kan zijn, zonder dat je
bang hoeft te zijn voor vallende takken.”

Ockenburgh: boomveilig voor mens en vleermuis
Op Ockenburgh gebeurt meer dan je denkt en ziet. Hoog in
de bomen hangen de vleermuizen. ’s Nachts gaan ze op jacht.
Overdag wandelen, joggen en luieren mensen onder de
slapende vleermuizen. Het is een uitdaging om dit mooie
landgoed voor mensen, dieren, bomen en planten in
topconditie te houden.

Wensen
“Mijn grootste wens is dat iedereen hier tot in lengte van
jaren van de natuur kan genieten. We beheren daarom onze
gebieden zo goed mogelijk. Het is waardevolle natuur, dicht
bij de drukke stad.
Om nog beter voor de oude bomen te kunnen zorgen èn
nieuwe bomen te kunnen aanplanten, is het Zuid-Hollands
Landschap een bomenactie begonnen. Iedereen kan wat
geven, elk bedrag is welkom. Zo maken we samen
waardevolle natuur toekomstbestendig.”

Fred Spreen, boswachter van het Zuid-Hollands Landschap,
gaat die uitdaging graag aan. “Elke dag, met veel plezier!
We zijn eind vorig jaar begonnen met een mooi project
om ervoor te zorgen dat Landgoed Ockenburgh, de Van
Leydenhof en het Hyacinthenbos straks weer helemaal in
topconditie zijn.” Dat heeft heel wat voeten in de aarde.
Verdeeld over drie jaar
“Om zowel mensen als dieren niet tot last te zijn, hebben we
het project verdeeld over drie jaar. In het broedseizoen
kunnen we bijvoorbeeld weinig tot niets doen. Logisch
natuurlijk, want we halen het niet in ons hoofd om de
vogelnesten in de bomen te verstoren. Rustig wachten en
niets doen is dus ook een belangrijk onderdeel van dit project.
Omdat we op zo’n zorgvuldige manier te werk gaan, hebben
we al gauw drie jaar nodig. Fase één hebben we nu afgerond,
in november gaan we weer verder.”

Loes van Zee,
IVN redactie
Bron: publicatie van Zuid-Hollands Landschap
(zie ook www.zhl/bomenactie)
Foto: Langoorvleermuis - Hugo Willocx

Zorgvuldigheid
“We werken volgens de richtlijnen van de Gedragscode
Bosbeheer. Die zijn streng, en terecht. Ik had het net over
vogels, maar er zitten ook veel vleermuizen in de bomen. Ben
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Foto’s: Dirk Polder, Naomi Mulder en Michan Biesbroek
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