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Columns van de voorzitters
IVN Natuuravontuur De Wilde Oogst
KNNV EIS Onderzoek naar rivierkreeften
IVN Aan zee – de duinstinkzwam
Boekenrubriek – Fotoboek Mossen
IVN-Publieksexcursies
KNNV- excursies
KNNV Werkgroepen / KNNV 4-daagse Vogelreis
Werkgroep Marlot Reigersbergen
KNNV Herfstfeest in Natuurtuin Voorschoten
IVN Vogeltrek
KNNV Autodieren
Zuid-Hollandse Zwamdag KNNV paddenstoelenwerkgroep
IVN-leden in het zonnetje
Winterfoto’s – Ruud Wielinga

Redactie van De Ratelaar:
Redactie IVN:
Loes van Zee, Mariëtta de Jonge en Michan Biesbroek
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, liefst met foto’s, zijn van harte
welkom.
Mail de tekst als bijlage in Word, zonder opmaak.
Foto’s (max. 3 MB) als aparte bijlage versturen.

De Ratelaar alleen digitaal lezen?
De Ratelaar wordt tegelijk met de postbezorging geplaatst op de websites
van IVN en KNNV.
Stel je geen prijs op een papieren exemplaar, geef dan je naam en adres
door aan de ledenadministratie van je vereniging en vraag om je postadres
uit de verzendingslijst van De Ratelaar te verwijderen.
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Van de voorzitters

Natuurbescherming

Zeekraaien

Het einde van het jaar is bijna in zicht. Tijd om terug te kijken,
af te ronden en plannen te maken. Wat ging goed, wat kan
beter of anders. Een verandering is al bekend: we houden
geen nieuwjaarsreceptie meer. De belangstelling van onze
leden blijkt niet heel groot en nam ook af. Een oudere traditie
houden we nog in ere, de pannenkoekenwandeling. Nu gaan
we beide activiteiten verenigen: na de wandeling zien we
elkaar bij een gezamenlijk eten en kunnen we toosten op het
nieuwe jaar.

Je ziet vaak kraaien in groepen op het strand.
Voor een geboren en getogen Limburger is dat een intrigerend
gezicht want in Limburg zie je kraaien vooral op de hei en aan
de bosranden. Hier zie je de kraaien tussen de meeuwen
foerageren op het vloedmerk. Ze hebben zich hier dus kunnen
aanpassen aan het getij en aan de felle concurrentie met de
meeuwen. Zou je al kunnen spreken van een kustvariant van de
gewone kraaien?
Ze broeden in families in bomen van de binnenduinrand en na
de broedtijd roesten zij in grote groepen, samen met groepen
kauwen, in bosjes in het middenduin. Navraag leverde op dat
de kraaien aan de kust en de kraaien uit de stad en polder,
geen partners van elkaar worden.
Deze isolatie kan op termijn een nieuwe variant opleveren:
voilà de Zeekraai.

Buiten de vereniging is er van alles in beweging. De stikstof
uitstoot staat dankzij de uitspraak van de Raad van State hoog
op de politieke agenda. Er worden maatregelen genomen,
maar er gaan ook stemmen op om natuurgebieden te
schrappen. Het laatste nieuws is dat een commissie gaat
onderzoeken of onze rechters niet te veel de politiek bepalen.
Het begrip PFAS is inmiddels ook bekend, de normen zijn nu
verhoogd. Of dat terecht is zal verder onderzoek moeten
uitwijzen. Over aanpak bij de bronnen wordt nauwelijks
gesproken. En dan is er nog de beangstigende achteruitgang
van de biodiversiteit. Onze natuur staat zwaar onder druk.
Uitgangspunt voor beleid zou onze schone aarde, schoon
water, schone lucht, schone energie en de schoonheid van de
natuur moeten zijn. Alle reden om aan één van de doelen van
onze vereniging veel meer aandacht te gaan geven:
natuurbescherming.
We hebben een commissie natuurbescherming en een aantal
leden praten mee in diverse overleggen en kunnen zo het
belang van onze natuur verwoorden. Daarnaast moeten we
ook naar ons eigen gedrag kijken, is dat wel duurzaam
genoeg? Een mooi voorbeeld van eigen initiatief valt te lezen
in een artikel in deze Ratelaar. Handen uit de mouwen voor
meer biodiversiteit in het park Marlot / Reigersbergen. Dit
soort werkzaamheden ondersteunen we graag! Zijn er meer
leden met mooie ideeën?
Anna Kreffer

Bij excursies op de Zandmotor komen kraaien vaak bedelen bij
de deelnemers. Ook een mooie aanpassing aan de kust, in dit
geval aan de badgasten. Ik werp dan wel eens de vraag op
waarom kraaien zwart zijn? Houden kraaien van zwart en
kiezen ze daarom altijd een zwarte partner en hebben ze
daardoor steeds zwart nageslacht? Maar je ziet toch meestal
dat er geconcurreerd wordt met kleurrijke verenkleden? Dus
waarom doen kraaien niets met kleuren? Ik zelf gok erop dat
kraaienogen anders zijn dan de onze en dat zij wel degelijk een
partner met een bont verenkleed zien waar wij alleen zwart
zien.
Ik heb de deelnemers aan de excursies beloofd dat ik de vraag
ga voorleggen aan Naturalis.
Wat denk jij? Laat het me weten.
Chrit van Ewijk
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Natuuravontuur De Wilde Oogst
Door Harrie Ozinga
Op een druilerige zondagochtend in oktober zaten Roy, ook
natuurgids, en ik in het theehuis van Pluk vol spanning te
wachten op deelnemers aan ons maandelijks Natuuravontuur
voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Al gauw stonden twee
bekende gezichten voor onze neus: Jurre en Neeltje. Het
bleek voor Jurre een speciale dag te zijn want hij vierde die
dag zijn zevende verjaardag samen met zijn vriendjes.

appelmoes en pof de tamme kastanjes.
Onder begeleiding van (groot)ouders werden de appels door
de kinderen geschild en in de grote pan gedaan die boven het
vuur hing. De kastanjes werden in aluminiumfolie gewikkeld
en in het vuur gelegd door Roger. En nu maar wachten.
Wachten is saai maar gelukkig was er weer een opdracht: het
hangbuikzwijntje heeft honger. Voer hem de verzamelde eikels.
Ah, daar waren de eikels dus voor!
Na nog uitgebreid met zijn allen voor de jarige Jurre te
hebben gezongen, geklapt en gedanst, was het tijd voor de
finale: het proeven van de appelmoes. Met een beetje kaneel
erbij voor de finishing touch bleek de appelmoes bijzonder
goed in de smaak te vallen. Zo vond Jurre de appelmoes veel
lekkerder dan uit de winkel.
De kastanjes waren helaas iets te zwart geblakerd om te
kunnen eten. Volgende keer beter.

Verzamel weegbree, tamme kastanjes en appels
Om elf uur waren we met negen kinderen en kon het
avontuur beginnen. Tijd voor opdracht 1 in de heemtuin.
Neeltje wilde de opdracht wel voorlezen: de kinderen
moesten hun eten in de natuur zoeken, waaronder weegbree,
rozenbottels, tamme kastanjes en appels. Ook moesten de
kinderen zoveel mogelijk eikels zoeken. Maar kun je die eten?
En oppassen … de rozenbottelstruiken hebben wel stekels.
Een paddenstoel met de vorm van een oor
Er stonden heel veel paddenstoelen in de heemtuin. Roy had
eenvoudige determinatiekaarten meegenomen en ook
spiegeltjes waarmee de kinderen onder de hoedjes van de
paddenstoelen konden kijken. Ze vonden het interessant dat
sommige paddenstoelen plaatjes hadden en andere gaatjes.
Het gekste paddenstoeltje dat we vonden, zag er uit als een
oortje. Het heeft de toepasselijke naam Judasoor en is
eetbaar. Maar andere paddenstoelen die we zagen, zoals de
panteramaniet en de vliegenzwam zijn giftig. We leerden de
kinderen dat je beter geen paddenstoelen uit het bos kunt
eten.
Hoe maak je appelmoes?
Het was al weer de hoogste tijd om terug te gaan naar het
theehuis. Gelukkig stond daar een appelboom want appels
hadden we nog niet gevonden. De volgende opdracht was: ga
met de appels naar het winkeltje naast het theehuis en vraag
aan Gabriëlla hoe je appelmoes maakt.
Gabriëlla weet heel veel over wat je allemaal van fruit kunt
maken. Zelfs de schilletjes worden door haar gebruikt. De
winkel staat vol met heerlijke jams en chutneys.

Natuurwerkdag
De kinderen en de ouders vertelden ons het Natuuravontuur
heel geslaagd te vinden. Eén van de ouders ging gelijk bij
Gabriëlla in het winkeltje appels kopen om thuis ook
appelmoes te maken. That’s the spirit!
Het volgende avontuur staat al weer in de steigers. In
november gaan de kinderen samen met hun ouders in het
kader van de Natuurwerkdag klusjes uitvoeren. De kinderkruiwagens en gereedschappen zijn aangevraagd bij de
Groene Motor.

Het kampvuur met Roger
Nu de kinderen wisten hoe je appelmoes kunt maken, kwam
de volgende opdracht: ga op zoek naar Roger die een
kampvuur heeft gemaakt bij de stal en maak met hem
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Onderzoek rivierkreeften
Door Anna Kreffer
EIS, Kenniscentrum Insecten en andere
ongewervelden, heeft dit jaar een
verspreidingsonderzoek georganiseerd
naar het voorkomen van uitheemse
rivierkreeften. Een herhaling van
onderzoek uit 2010. Daarvoor is de hulp
en inzet gevraagd aan vele mensen, zo ook aan onze afdeling
van de KNNV. We hebben meegedaan op zes locaties. We
kregen meetpunten op, korven, vergunning en instructies.
In Nederland komt oorspronkelijk één inheemse kreeftensoort voor: de Europese rivierkreeft (Astacus astacus). Deze
leefde in het zuidoosten van Nederland en in het rivierengebied, tegenwoordig nog maar op één plek in Nederland en
deze plek wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Een
combinatie van bevissing, watervervuiling, kanalisatie van
beken en rivieren en vooral de uitbraak van de zogenaamde
kreeftenpest heeft deze soort in Nederland zo goed geheel als
de das om gedaan. Ze worden ook gegeten door vogels en
grote vissen.
De kreeftenpest wordt veroorzaakt door de waterschimmel
Aphanomyces astaci; deze komt uit Noord-Amerika en is in
Europa onafhankelijk van uitheemse kreeften terecht
gekomen. Nadat in heel Europa massasterfte optrad is de
opmars van de uitheemse Amerikaanse kreeften begonnen.
Deze soorten kunnen drager zijn van de ziekte, maar ze zijn
zelf resistent. Inmiddels hebben zich zes uitheemse soorten
rivierkreeften in Nederland gevestigd. Meest hebben ze zich
verspreid vanuit een menselijke introductie buiten Nederland.
Veel gezien wordt de rode Amerikaanse rivierkreeft
(Procambarus clarkii). Deze kreeft vertoont een typische
dreighouding bij benadering, ze steken de scharen omhoog.
In Nederland worden de dieren in de nazomer seksueel actief.
Mannetjes gaan op zoek naar vrouwtjes en vrouwtjes naar
een veilige plek onder de grond om de eieren af te zetten. Op
vochtige dagen worden soms lange wandelingen over land
gemaakt.
De uitheemse kreeften en hun schimmelinfectie zijn
ongevaarlijk voor mensen, maar zorgen wel voor problemen.
Anders dan de inheemse soort planten ze zich rap voort,
verspreiden zich snel en zijn met veel. Ze beschadigen oevers
met hun graafgedrag, ze wonen in tunnels onder water. Ze
eten ook de planten die in het water voor zuurstof zorgen en
een schuilplaats zijn voor andere soorten. Bovendien
rommelen ze in de bodem en vertroebelen zo het water,
zodat planten het nog moeilijker hebben.

Chris van Heerden met vangkorf bij het verversingskanaal
Op elk punt is met drie korven vier dagen op een rij gemeten.
Kreeften zijn van nature nieuwsgierig en klimmen makkelijk in
de korven. We hebben in totaal vier kreeften aangetroffen,
twee in de Haagse Beek, één in het verversingskanaal en één
in een gracht in Morgenstond. Het is natuurlijk een momentopname, maar het kreeftenprobleem lijkt daarmee in Den
Haag nog niet heel groot. We zijn heel benieuwd naar de
resultaten van het landelijke onderzoek.

Terug naar het onderzoek. De vergunning van EIS bleek niet
voldoende; behalve dat korven een verboden vangmiddel
zijn, hebben meerdere partijen wat te zeggen over Haags
water: gemeente, waterschap, hengelsportvereniging, er zijn
zelfs vis- en schaaldierrechten Er kwam een hoop bij kijken,
maar uiteindelijk zijn alle nodige vergunningen verleend.
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Aan zee
Tekst en foto’s: Lex Kreffer
De zeeduinen met stuivend zand en sissende, zwiepende
helmpollen, bloedheet in de zomer en snijdend koud in de
winter: niet bepaald klassieke omstandigheden waar je
kwetsbaar gebouwde paddenstoelen in verwacht. Het aantal
echte “zeereep”-soorten is dan ook beperkt. Zon, zout en
stuivend zand zijn slechte leefomstandigheden voor de meeste
hogere schimmels. Voeg daarbij de relatief geringe
hoeveelheid beschikbaar organisch materiaal en het zal
duidelijk zijn dat dit een omgeving is voor specialisten, de
diehards van de paddenstoelenwereld.

opzichte van de gewone ontbreken. De hekseneieren -het
prille begin waar uit later de stinkzwam zich opricht- zijn
gewoon wit, de steel is ook gewoon wit en hij stinkt net zo
hard. Bij nadere beschouwing van de hele groep in de
volgende dagen blijken er echter allerlei kenmerken te zien
die duidelijk verschillen van de Grote Stinkzwam.
Volg de vliegen
Het vinden van andere exemplaren in het dichte helmwoud is
nog niet zo eenvoudig. Mijn neus, trouwe hulp om in een
windstil herfstbos stinkzwammen op te sporen, werkt hier
minder nauwkeurig. De vele windvlagen en de zeebries in het
algemeen zorgen dat de bekende “dode egeltjes”-lucht van
alle kanten lijkt te komen. Het blijkt handiger de plaatselijke
vliegen te volgen en te kijken waar ze in het helmwoud duiken.
Op een enkele bloeiende Zeemelkdistel en Zeeraket na groeit
er niets wat interessant zou zijn voor vliegen, behalve
stinkzwammen. Tussen het bloeiende helm aan de andere
kant van het pad groeien ze niet.
Alleen aan de landzijde van het pad, waar het helm, door
verminderde aanvoer van vers zand (dus voeding), niet bloeit
en er een beetje flets uitziet. Het doet me vermoeden dat de
opgebouwde –kleine- hoeveelheid humus tussen de
vegeterende helmpollen voedselbron is voor het mycelium
van de Duinstinkzwam. Ook een mycorrhiza (schimmelverbond) van het mycelium met de vele helmwortels in het
gestabiliseerde zand kan tot de mogelijkheden behoren. Dat
laatste zou voor een lid van de stinkzwammenfamilie humusetertjes bij uitstek- wel iets heel ongebruikelijks zijn,
maar je weet maar nooit…

De duinstinkzwam
Als ik van een bevriende duinwachter een vroeg appje krijg
dat er –bijna óp het strand- grote stinkzwammen staan, ben ik
in één keer wakker. De Grote stinkzwam komt namelijk
meestal voor in gemengde - en loofbossen met veel los
humus (heel vaak onder of dicht bij braamstruiken). Mogelijk
is dit dus niet de “gewone” Stinkzwam.
Zou het kunnen dat…?

Veldkenmerken
Terug naar de veldkenmerken van de duinstinkzwam. Om te
beginnen zijn de stelen een stuk tengerder dan die van de
grote stinkzwam; na ongeveer twee dagen liggen de meesten
al. Iets wat je normaal vooral ziet bij de Kleine- en Roze
stinkzwammen. Voor de sporenslijm slobberende insecten
maakt dat niets uit.
Vervolg op blz. 7

Twee dagen later zie ik wat ik in 30 jaar rondspoken in
Meijendel nog nooit heb gezien: de Duinstinkzwam.
Eerst twijfel ik nog. Alle onderscheidende kenmerken die op
Internet zijn te vinden als zijnde des Duinstinkzwams ten
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Vervolg van blz. 6
Het is een komen en gaan van vliegen, kevertjes en zelfs
solitaire wespen; op die manier kunnen de sporen van de
schimmel zich verspreiden. Overigens is dat sporenslijm of
gleba heel donkergroen, bijna zwart. Niet olijfgroen zoals bij
de grote stinkzwam.
Verder zijn de duivelseieren sterker geaderd aan de
buitenkant, maar de wand zelf is dunner dan bij de grote
stinkzwam. Als een ei op uitkomen staat, kun je het
sporenslijm door de wand heen zien schemeren. De veel
genoemde roze of bruine kleur van het ei heb ik alleen gezien
bij exemplaren waar die al uitgekomen waren, en zelfs daar
niet altijd. Het lijkt door een soort slijtage van de buitenste –
witte- cellaag te worden veroorzaakt.

gewone zit er geen discus op de top van de hoed. Die discus
werkt normaal als een soort ‘eitand’ om daarmee de taaie
duivelseierwand te doorbreken bij het uitkomen. Maar hier
werd ik verrast door een duinstinkzwam met een wit mutsje!

Rode lijst
De Duinstinkzwam (Phallus hadriani) is een Rode-lijstsoort
en staat als kwetsbaar te boek. Dus kijken, fotograferen en
genieten van deze bijzonder paddenstoel in z’n bijzondere
milieu staan vrij maar laat de eieren en zwammen graag
met rust.

De hele bovenkant van het dunwandige duivelsei scheurt bij
het uitkomen blijkbaar los en blijft nog een tijdje op de kop
van de stinkzwam zitten. Pas na het volledige vervloeien van
het sporenslijm glijdt het mutsje er vanaf. Bij nadere
observatie bleek in de navolgende twee weken dat 80% van
de hele groep als Calimero het stinkzwammenleven begon.

Verrassing
Toen ik me op een vroege ochtend wilde trakteren op een
foto van een net uitgekomen duivelsei met druppels zeemist
erop, kwam er nog een verrassing bij: heel anders dan bij de

De stem van de natuur
Door Marjo Hess

Met oog voor detail
Wel eens geprobeerd een mos te determineren met al die priegelige details
die van belang zijn? Met grote aandacht voor juist die details zouden
beginners en meer visueel ingestelde mensen het iets gemakkelijker moeten
krijgen. De auteurs denken daarom dat dit fotoboek echt een meerwaarde
heeft.
Het loont in de herfst maar zeker ook in de winter, de moeite de blik naar
beneden te richten. Met de productie van zuurstof, bescherming tegen erosie
en als voedingsbodem voor insecten en de ontkieming van zaden, vormen ze
een belangrijke schakel in het ecosysteem. En dan hebben we het nog niet
eens over hun schoonheid…
De 712 soorten met vindplaatsen in Nederland en België, zijn naar
groeiplaats gerangschikt. Uiteraard is er ook een indeling in de groepen
mossen, te weten lever- hauw- en bladmossen. Voortplanting, bladvormen
en milieu moeten de liefhebber zicht geven op wat ze voor zich hebben. Maar
het aha-moment ontstaat bij het zien van de juiste details. Je kunt niet zonder
loep. Je krijgt in dit boek dan ook een uitgebreide uitleg over professioneel
loepgebruik. En je krijgt tips over hoe je een mos in het veld kunt isoleren en
benaderen om echt goed te kunnen determineren.
Net als met paddenstoelen raak ik gefascineerd door de namen: beekpalmpjesmos, goudsikkelmos, groot muisjesmos, steil tandmos
enz. Het zijn echter de beelden in dit boek die het hem doen: van elke soort een foto, vier verdeeld over 2 pagina’s, en soms nog een
extra detailinzet. Helder en voor wie nog zoekend is, een welkome toevoeging. Het is daarmee niet bepaald ‘lichte kost’ die je
meeneemt. Hopelijk wordt dat vergoed door meer te genieten van deze wereld beneden je.
Fotogids Mossen, Klaas van Dort, Chris Buter, Bart Hovers, 2010 KNNV Uitgeverij, Zeist
ISBN 978 90 5011 3120
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IVN publieksexcursies 1ste kwartaal 2020
Datum

Tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo 12-jan

14.00

Zo 19-jan

10.00

Wo 22-jan

14.00

Zo 26-jan

11.00

Zo 26-jan

14.00

Wo 5-feb

10.00

Za 8-feb

11.00

Zo 9-feb

14.00

Wo 12-feb

14.00

Zo 16-feb

10.30

Vr 21-feb

13.15

Zo 23-feb

10.00

Zo 23-feb

10.30

Do 27-feb

13.30

Berkheide. Oppeppen natuurwaarden. Parkeerterrein bij Fletcher Hotel Duinoord, Wassenaarseslag
26 Wassenaar. Duur 2 uur.
Vreugd en Rust. Winter op een landgoed. Brug t.o. huis Vreugd en Rust aan het Oosteinde
Voorburg. Landgoedwandeling over verharde paden met natuur en historie.
Leidschendam. Stevige doorstapwandeling in de winter. Fugro, Veurse Achterweg / hoek
Dillenburgsingel Leidschendam. Warme waterdichte kleding en schoeisel. Neem je verrekijker mee.
Westduinpark. Winterwandeling. Einde De Savornin Lohmanlaan/ hoek Laan van Poot Den
Haag. Januari, midden in de winter in de duinen geeft een bijzondere ervaring!
Vlietland. Winterse doorstapwandeling. Parkeerplaats Kniplaan/ hoek Meeslouwerpolderpad
Leidschendam. In de winter overwinteren er veel vogels op de Starrevaartplas, o.a. duizenden
smienten.
Haagse Bos. Winter in het bos. Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast Huis
ten Bosch Den Haag.
Meijendel. Midden in de winter. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum De
Tapuit (waterwingebied Dunea).
Ter Heijde Zandmotor. Kust- en duinvorming. Ingang recreatiepark Kijkduin; einde Machiel
Vrijenhoeklaan Den Haag. Duur 2 uur.
Park Rozenrust. Vroege bloeiers. Ingang park Rozenrust, Veursestraatweg 102 A
Leidschendam. Kinderen zijn van harte welkom.
De Horsten. Doorstapwinterwandeling. Hoofdingang Papeweg, Wassenaar. Toegangskaartje € 1,
alleen van tevoren online te koop via www.landgoederendehorsten.nl.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet,
Scheveningseweg 24 Den Haag.
H.J. Bos Heempark. Winter/vroeg voorjaar. Stadsboerderij Pluk! Loosduinse Hoofdstraat 1184a
Den Haag, doorgang tegenover Tuincentrum Ockenburgh.
Kijkduin strand. Op zoek naar strandvondsten. Atlantic Hotel Deltaplein Kijkduin. Warme kleding
en denk aan waterdichte schoenen of laarzen.
Sorghvliet. Knolletjes en bolletjes. Ingang park Sorghvliet, Scheveningseweg 24 Den Haag.

Zo 1-mrt

10.30

Te Werve. Kent u de paarse schubwortel? Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110 Rijswijk.

Zo 1-mrt

10.30

Za 7-mrt

13.00

Zo 8-mrt

9.00

Centrum Den Haag. Op zoek naar fossielen in de stoep. Paleis Noordeinde Den Haag:
ruiterstandbeeld. Fossielen van 300 miljoen jaar oud zijn te vinden in stoepen, gevels en
vensterbanken. Speur mee naar voormalig leven in zee.
Westduinpark. Dwars door de duinen, van binnenduin tot zeereep. Over zandpaden. Einde De
Savornin Lohmanlaan/ hoek Laan van Poot Den Haag.
De Banken. Vogels en planten. Parkeerterrein einde van de Strandweg ‘s-Gravenzande. Neem je
verrekijker mee.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park Sorghvliet,
Scheveningseweg 24 Den Haag.
De Horsten. Bijna lente, de eerste vogels keren terug. Hoofdingang Papeweg Wassenaar.
Toegangskaartje € 1, alleen van tevoren online te koop via www.landgoederendehorsten.nl.
Clingendael. Landgoederen Clingendael en Oosterbeek. Bijna lente: wat bloeit er allemaal al op het
landgoed? Hoofdingang landgoed Clingendael, Wassenaarseweg Den Haag.
Haagse Bos. Begin van de lente. Bruggetje t.o. Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast Huis ten
Bosch Den Haag.
Natuurtuin Rusthout, Leidschendam. Stinzenplanten en vogelzang. Ingang Stadstuin, Noordsingel
t.o. Leidschenhage Leidschendam. Kinderen zijn van harte welkom. Neem je verrekijker mee.
Vreugd en Rust. Lente op het landgoed. Brug t.o. huis Vreugd en Rust aan het Oosteinde
Voorburg. Landgoedwandeling over verharde paden met aandacht voor natuur en historie.
Park Marlot. Lentekriebels. Ingang park Marlot, Bezuidenhoutseweg 452 Den Haag (schuin t.o.
benzinepomp). Familiewandeling.
Haagse Beek. Tekenen van het voorjaar? Segbroeklaan / hoek Fahrenheitstraat Den
Haag. Waterplan en natuurvriendelijke oevers.
Meijendel. Voorjaar in het Vogelbos. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum De
Tapuit Wassenaar (waterwingebied Dunea). Neem je verrekijker mee.
Scheveningen-haven zeereep. Zand- en rotskust. Parkeerterrein aan het einde van de
Houtrustweg bij het zuidelijk havenhoofd Den Haag. Duur 2 uur.
Centrum Den Haag. Verborgen tuinen. Westeinde 125 / hoek Lange Lombardstraat Den Haag. In
het oude centrum zijn nog allerlei verborgen groene plekjes te vinden. Ga met ons mee op zoek.

Vr 13-mrt

13.15

Zo 15-mrt

10.30

Zo 15-mrt

10.30

Wo 18-mrt

10.00

Wo 18-mrt

14.00

Zo 22-mrt

10.00

Zo 22-mrt

14.00

Di 24-mrt

10.00

Za 28-mrt

10.00

Za 28-mrt

10.00

Zo 29-mrt

10.30

De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Zie voor meer informatie: www.ivndenhaag.nl.
Vragen over de gratis publieksexcursies: 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.
8

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 december 2019 t/m maart 2020
ZATERDAG 28 DECEMBER
PANNENKOEKENWANDELING
Korte excursie van 1,5 à 2 uur in de Pan van Persijn, waarna we gezellig een pannenkoek gaan eten, aangeboden aan de KNNV-leden
door het bestuur. De voorzitter blikt terug op het jaar 2019.
Verzamelen:
9.45 uur station Den Haag Centraal op het busplatform van Bus 90.
of 10.30 uur op de parkeerplaats, Panbos Wassenaarseweg 152A Katwijk.
Horeca:
Vanaf 12.30 uur, Pannenkoekenboerderij Wassenaarseweg 79, Katwijk.
Organisatie:
Bestuur KNNV – aanmelden verplicht
Aanmelden:
Ineke Gilbert 06-44069099 secretaris@den-haag.knnv.nl
ZATERDAG 25 JANUARI
DAGEXCURSIE KENNEMERDUINEN EN LANDGOED DUIN EN KRUIDBERG
We maken een wandeling van 9 km vanaf station Santpoort Zuid door de Kennemerduinen en Landgoed Duin en Kruidberg naar
station Santpoort Noord.
Verzamelen:
9.00 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna. Trein naar Santpoort Zuid vertrekt om 9.17 uur.
Horeca:
Aan het begin en het eind.
Organisatie:
Renée Lankhorst 06-33682974 en Arja van Putten 070-3555325.
ZATERDAG 8 FEBRUARI
DAGEXCURSIE DE HORSTEN
Vanaf de strandwal van Ter Horst lopen we via het wilgenpaadje naar de strandwal van de Eikenhorst.
Bomen, struiken, paddenstoelen en vogels kunnen we in ieder geval verwachten. Afhankelijk van het weer lopen we langs een andere route terug of nemen via de Papelaan bus 90 naar Den Haag Centraal. Afstand ca. 6 of 10 km.
Toegangsgeld € 1,00 of € 0,50 voor 65 plussers.
Verzamelen:
9.00 uur station Den Haag Centraal op het busplatform van bus 45.
Horeca:
Halverwege in het Theehuis.
Organisatie:
Els en Bert van Maanen. 070-3867630 of 06-36504293. elsvanmaanen@tele2.nl
ZATERDAG 22 FEBRUARI
DAGEXCURSIE KROMME RIJN
Een mooie en afwisselende wandeling van ongeveer 11 km langs de Kromme Rijn vanaf Bunnik. Tevens een rondje door Niënhof,
een stukje over het fort Rhijnauwen en door het bos van Amelisweerd. We eindigen over het (nieuwe) bunkerpad. Daar met de bus
naar Utrecht.
Verzamelen:
9:20 uur in hal station Den Haag Centraal bij de Bruna.
Horeca:
Begin en eind
Organisatie:
Mies Eveleens 015-257 15 35 en Jola Gerbrands 070- 320 14 85.
ZATERDAG 7 MAART
DAGEXCURSIE BAARN: LANDGOED EN KASTEEL GROENEVELD
Een 10 km lange rondwandeling door het Park om Kasteel Groeneveld en door de bosgebieden die daar omheen liggen.
Mooi jaargetijde om naar bomen te kijken. Er staan tulpenbomen van meer dan 100 jaar oud, een treurbeuk en nog veel meer!
Verzamelen:
9:00 uur in hal station Den Haag Centraal bij de Bruna.
Horeca:
Op meerdere locaties.
Organisatie:
Jola 070-320 14 85 en Els 06-45 83 33 27
ZATERDAG 21 MAART
DAGEXCURSIE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN
Afwissende wandeling door de duinen; misschien wel op een echte lentedag. Lengte 8 - 10 km.
Verzamelen:
9.00 uur Station Mariahoeve, Appelgaarde
Horeca:
Halverwege.
Organisatie:
Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert. inekegilbert@ziggo.nl - 06-440 69 099
Aanmelden:
Vóór 18.00 uur op 20 maart voor een plek in de auto.
DONDERDAG 2 APRIL
OCHTENDEXCURSIE WESTDUINPARK
Het is voorjaar! De heggenmus zingt, planten komen op, en er zijn al bomen in bloei. Ca. 3 uren.
Verzamelen:
10.00 uur bij keerlus eindpunt lijn 12, Markenseplein, Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook.
Horeca:
Strandtent.
Organisatie:
M.O.
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ZATERDAG 4 APRIL
DAGEXCURSIE ST. PHILIPSLAND EN THOLEN
Vogels kijken in Zeeland: op geschikte locaties kijken naar steltlopers, eenden en eerste zangvogels, die al weer binnenkomen.
Verzamelen:
8.30 uur station Mariahoeve: Appelgaarde.
Horeca:
Halverwege.
Organisatie:
Vogelwerkgroep: Renée Lankhorst en Marijke Ammerlaan.
Aanmelden:
Vóór 3 april voor plaats in de auto. e-mail marijkeam2015@gmail.com of tel. 070-3871187.

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

Nieuwe leden KNNV
4de
kwartaal 2019
Dhr A. Zuijdervliet
Mw J. van der Spek
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.
Alle info is ook op de website te
vinden.

KNNV Vierdaagse Vogelreis Lac du Der-Chantecoq 22 t/m 25 oktober 2020
Vanaf half oktober komen dagelijks duizenden kraanvogels naar de Champagnestreek om er langere tijd te verblijven alvorens door
te trekken naar het zuiden. De mooiste gelegenheid om de sierlijke vogels te zien is ’s morgens vroeg als het licht wordt; dan vliegen ze massaal uit naar de om het meer gelegen akkers om te foerageren. Ook aan het eind van de middag als de vogels weer terugkeren naar hun slaapplaats (op eilandjes en drooggevallen delen in het meer) kun je genieten van hun gracieuze verschijning en
het onvergetelijke geluid.
Het zijn niet alleen de kraanvogels die de streek aantrekkelijk maken om te vogelen, ook soorten als zeearend, slechtvalk, grote
zilverreiger, rode wouw, middelste bonte specht, zwarte roodstaart maken het Lac tot een uitstekend vogelgebied. We bezoeken
verschillende vogelkijkhutten. Daarnaast gaan we een dagdeel op kerkentocht in de vele leuke dorpjes met hun kenmerkende vakwerkhuizen.
We overnachten in bungalows op camping Le Clos du Vieux Moulin in Châtillon-sur-Broué. www.leclosduvieuxmoulin.fr
De reissom bedraagt € 185,00. Hierbij zijn inbegrepen:
- 3 x logies met ontbijt, 3 x lunchpakket en 3 x driegangenmenu via een traiteur.
- Overnachting in een 4-persoons bungalow op basis van 2 personen (2 slaapkamers)
- Exclusief lakenpakket (zelf meenemen). Optioneel: lakenpakket ter plaatse te verkrijgen € 7,00.
- Denk zelf eventueel aan een reis- en annuleringsverzekering.
De maaltijden vinden plaats in een eetzaal op de camping. Tijdens het ontbijt maakt iedere deelnemer zijn/haar eigen lunchpakket
klaar. Consumpties onderweg en drankjes tijdens de maaltijden zijn voor eigen rekening; eventueel van huis mee te nemen. We
bezoeken eenmalig een nabijgelegen supermarkt.
We rijden met eigen auto’s. De reiskosten zullen ± € 75,-- pp bedragen, contant af te rekenen tijdens het weekend.
INSCHRIJVEN uiterlijk tot 1 februari 2020 via het inschrijfformulier op de website www.knnv.nl/den-haag en gelijktijdige overmaking van de reissom op bankrekening NL76 INGB 0000 144637 tnv KNNV afdeling Den Haag te Den Haag o.v.v. Vierdaagse Vogelreis Lac du Der. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 14.
Organisatie en informatie: André Kommer, e-mail: akommer@ziggo.nl / mob 06 411 53 365 en Muriel Kommer, mob 06 515 39 821
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Werkgroep Reigersbergen/Marlot
Door Hans van Helden
Tussen het klassieke park Marlot en een soort volkstuincomplex ligt een voormalige
opslagplaats voor laanbomen. Hier en daar staat nog een vergeten kastanje of
plataan die aan dit gebruik herinnert. Het terrein zou eigenlijk een kruising tussen
natuurgebied en park moeten worden. Welke afspraken zijn gemaakt voor het
onderhoud weet niemand meer; het is niet gebeurd. Na twintig jaar groeide het
dicht met braam, brandnetel en elzen, betreden werd lastig. Het plan is om met
bewoners uit de omgeving het terrein te gaan onderhouden met als doel om het
aantrekkelijk te maken voor insecten en andere bezoekers.
In mei is de werkgroep van start gegaan. Op de eerste zaterdag van de maand zet zij
de aanval in op de bramen en de brandnetels om stinzenflora en engelwortel weer
een kans geven. De vele bloeiende bolgewassen in het klassieke park Marlot bieden
in het voorjaar veel voedsel voor insecten, maar daarna neemt het aanbod snel af.
De opzet is om in de (na)zomer de voormalige straatbomenopslag deze taak te
geven.
Een van de twee kikker- en paddenpoelen is schoongemaakt. Het poeltje heeft
glooiende oevers gekregen, zodat er ruimte is voor overgangsvegetatie tussen
nat en droog. Planten als grote wederik moeten zich thuis gaan voelen en o.a. slobkousbijen aantrekken. Na een lange periode zonder regen valt het poeltje droog. De
poel zou daarom aantrekkelijk moeten zijn voor rugstreeppadden. Het is spannend
of de poel hun goedkeuring krijgt en zij hier hun eieren gaan afzetten.
Ook zijn de paden iets opgehoogd, maar de overvloedige regen van de laatste
maanden heeft ons werk teniet gedaan.
De komende maanden staat het schoonmaken van het tweede poeltje op het programma. Ook dit poeltje gaat glooiende oevers
krijgen. Natuurlijk gaan we door met bramen en esdoorns verwijderen. Op de open plekken gaan we bosplanten inzaaien.
Tot nu toe was het dweilen met de kraan open. Volgend jaar zullen onze inspanningen zichtbaar moeten worden in meer bloeiende
planten; insecten zullen wat later volgen. Meewerken of meer informatie? Mail: h_vanhelden@yahoo.co.uk

Herfstfeest stichting Natuurspeeltuin Voorschoten
Door Annelies Willemse - Link
Begin oktober kwam er bij Kees Pinster, coördinator van de paddenstoelenwerkgroep, een verzoek binnen van de stichting Natuurspeeltuin
Voorschoten. Gevraagd werd of er iemand iets kon vertellen over
paddenstoelen tijdens het Herfstfeest op zondag 29 oktober. Kees heeft
deze vraag doorgespeeld naar de leden van de werkgroep. Samen met
Marijke Ammerlaan heb ik dit opgepakt. Na contact met de voorzitter
hebben we besloten er een speurtocht van te maken.
Samen met Marijke zijn we op de woensdag ervoor eerst eens gaan
kijken hoe de speeltuin eruit zag en wat er allemaal voor paddenstoelen
stonden. Nou, genoeg!
We vonden: geel hoorntje, een honingzwam, gele korstzwam, oranje
aderzwam, een krulzoom, een parasolzwam, een glimmerinktzwam, een
boleet, week oorzwammetje, roestbruine kogelzwam, een russula, een
kaaszwam, een fopzwam, paarse knoopzwam, witte bultzwam en
fluweelpootje.
Die zondag was het prachtig herfstweer en er stond een flinke rij kinderen met ouders bij de ingang van de speeltuin.
Er was die middag van alles te doen, het vlotvaren was heel gewild wat de nodige natte sokken opleverde.
We hebben twee keer met een groepje kinderen met ouders door de speeltuin gelopen op zoek naar paddenstoelen.
Die dag stond er zowaar ook een vliegenzwam in al zijn glorie, jammer genoeg niet met heel veel stippen. De kinderen vonden het
prachtig om met het spiegeltje onder de hoed te kijken. Ook met de loep kijken was natuurlijk heel interessant.
Al met al een leuke middag en voor ons een mooie afwisseling om eens niet met allemaal grijze koppen te zoeken naar
paddenstoelen.
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Vogeltrek
Tekst en foto’s: Esther van Rooijen
Vroeger had men geen idee waar de zomervogels bleven en
waar de wintervogels vandaan kwamen. Men dacht dat
vogels naar de maan vlogen of een winterslaap hielden. Van
sommige vogels dacht men dat ze veranderden in vissen. Of
dat de koekoek in de winter zou veranderen in een sperwer!

foerageren en voeren kunnen besteden.
Maar hoe weten die vogels dan hoe ze van noord naar zuid of
andersom moeten vliegen? Veel jonge vogels leren het van
hun ouders, door ze gewoonweg achterna te vliegen.
Onderweg oriënteren ze zich o.a. door een ingebouwd
kompas, gebruiken ze de landschapselementen, maar ook de
sterren, de zonsondergangen, geluiden, reuk en het magnetische veld van de aarde. Als de ene methode niet werkt door
slecht weer of andere omstandigheden, schakelen ze gewoon
over op een andere.

De monnik Caesarius von Heisterbach tekent rond 1200
een verhaal op van een vogelringer avant la lettre. Een
man had een zwaluw gevangen, maakte aan zijn poot
een kaartje vast met daarop de tekst: “O zwaluw, waar
woont gij in de winter?” Volgens de overlevering keerde
de vogel het daarop volgende voorjaar terug met het
antwoord op een nieuw briefje: “In Azië, in het huis van
Petrus”.

De trek van een soort kan verschillen van een paar honderd
meter tot vluchten die de wereldbol omspannen. De korteafstandstrekkers blijven binnen Europa; die vogels trekken bijv.
niet verder dan Frankrijk of Spanje. De langeafstandstrekkers
overwinteren in de zuidelijke Sahel of de droge streken in
Midden-Afrika. En steltlopers trekken zelfs door naar de
moerassen van de West-Afrikaanse kust.

In de laatste honderd jaar zijn we echter meer te weten
gekomen. Door o.a. het vangen en ringen van vogels en de
terugmeldingen van deze geringde vogels, zijn gegevens over
verplaatsingen te verkrijgen, net als met het tellen van
overtrekkende vogels op de trektelpunten. De eerste vogel
die in Nederland geringd werd, was een spreeuw in 1911.
Op dit moment worden er ongeveer 300.000 vogels per jaar
in Nederland geringd en is het de meest gebruikte methode
om trekgedrag te bestuderen.

De beste plekken in Europa om vogeltrek waar te nemen, zijn
te vinden waar de trekroutes samenkomen. De meeste
landvogels vliegen namelijk niet graag over grote
watervlakten. Op hun trekroutes steken ze dan ook de zeeën
over op de smalste plaatsen. Op die oversteekplaatsen krijg
je dan dus een massale trek. Denk daarbij aan Falsterbo
(zuidelijkste puntje van Zweden), Gibraltar (in het zuiden van
Spanje, voor de westelijke oversteek naar Afrika) en de
Bosporus (in Turkije, voor de oostelijke oversteek naar Afrika).

De seizoensgebonden vogeltrek is typisch voor de gematigde
en koude zones. Twee keer per jaar vinden er dusdanige
veranderingen plaats in temperatuur, de hoeveelheid daglicht
en het voedselaanbod, dat er vogeltrek ontstaat. In de winter
zijn de gebieden vaak niet geschikt om te overleven; er is
onvoldoende te eten en door de lage temperatuur verbrand
je meer energie. Maar het winterkwartier is weer ongeschikt
om te broeden. Er is te veel concurrentie en grotere kans op
ziektes en andere gevaren. Verder is het in het noorden ook
langer licht, waardoor de oudervogels meer tijd aan

Ook in Nederland zijn er natuurlijk goede locaties om de
vogeltrek waar te nemen. Nederland ligt op een gunstige
geografische breedte voor de vogeltrek. Veel vogels uit het
noorden komen in onze streken overwinteren, en onze
broedvogels trekken juist naar het zuiden.
Vervolg op blz. 13
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Vervolg van blz. 12
Trektelposten (locaties waar vrijwilligers de voorbijtrekkende
vogels tellen) waar veel vogels worden gezien zijn o.a.
Eemshaven (GR), Breskens (ZL) en onze eigen Vulkaan, in het
Westduinpark.
Tegenwoordig worden alle waarnemingen van overtrekkende
vogels ingevoerd op de website www.trektellen.nl. Door op
de startpagina te kiezen bij type telling voor Trektellingen en
bij land voor Nederland, kom je op de pagina met alle
trektelposten in NL. Als je dan even zoekt op De Vulkaan, kan
je alle teldetails zien van die dag. Net onder het menu kan je
evt. een andere maand en/of andere dag kiezen.
Op zaterdag 5 oktober jl. werd de Euro Birdwatch gehouden.
Een trektelevenement dat jaarlijks georganiseerd wordt en
waarbij op die dag tienduizenden vogelaars in heel Europa
vogels staan te tellen.

Wist je trouwens dat ongeveer de helft van de Nederlandse
broedvogelpopulatie roodborsten tussen augustus en
november naar Spanje en Portugal trekt? En dat het deel
dat in Nederland blijft, gezelschap krijgt van soortgenoten
uit Duitsland, Polen en de Scandinavische landen?
Luister maar eens goed naar de zang van de roodborsten,
wellicht hoor je aan het accent wel of die roodborst uit
Noorwegen komt…

In Nederland werden er op die dag 566.813 vogels geteld. En
de soort die het meest geteld werd, was de spreeuw, met
159.905 stuks. Overigens zijn dit geen erg grote aantallen.
Voor De Vulkaan werden er bijv. op zondag 6 oktober ca.
17.000 vogels meer geteld dan op zaterdag 5 oktober en ook
nog eens in de helft van de tijd!

Autodieren
Door Lisette van Pelt
Vroeger zaten er in de zomer veel beestjes op de voorruit van de auto, meestal ook op de grille en tussen zijn tanden. Veel
bloed ook, en een heel gedoe om alles er weer af te poetsen. Dat is niet meer, en dat ligt niet aan de verbetering van de aerodynamica van de auto, maar aan het gebrek aan beestjes, zoals we allemaal weten. Hooguit zit er een spin in een webje tussen
portier en buitenspiegel, die zich verstopt zodra ik eraan kom. Als ik de auto start, komt hij tevoorschijn, denkend dat de kust
veilig is. Maar die wind! Dapper wappert hij aan zijn webje, waar meestal niet veel van overblijft. Dan weet hij zich met moeite
naar de spiegel te begeven, kijkt daar even hoe zijn haar zit en kruipt dan in een randje weg. De volgende dag heeft hij weer
een nieuw web geweven.
Groene plakvoeten
Grote groene sabelsprinkhanen houden ook erg van mijn auto. Ze hebben iets met reizen, want ze zitten altijd op de voorruit,
pal voor mijn neus. Hoe hard ik ook rijd, ze houden zich stevig vast met hun groene plakvoeten en laten hun voelsprieten fier
mee wapperen. Een krachtig staaltje van doorzettingsvermogen. Ook de nymfjes proberen het, maar die waaien al snel de
ruimte in.
Er zijn ook beestjes die graag binnen in de auto zitten. Zoals de huisspin die gewoon de auto neemt als hij wil verhuizen. Dan
komt hij op onverwachte momenten ineens vanaf het zonneschermpje naar beneden zakken en hangt dan even in mijn gezicht
te kijken voor hij verder zakt. Meestal weet ik hem op tijd bij zijn draadje te grijpen om hem op de passagiersstoel te laten landen in plaats van op mijn schoot.
Weer die spin
Vorige winter reed ik in het donker terug naar huis, en ik zag vanuit mijn ooghoek dat er iets boven mijn hoofd zat (dat klopt
niet helemaal maar ik heb geen hoeken in de bovenkant van mijn ogen). Ik dacht weer die spin, dus ik pakte hem alvast voordat
hij me weer zou verrassen, maar hij kroop snel weg onder zijn zonneschermpje. Ook goed.
De volgende dag was ik alweer onderweg, maar halverwege de reis zag ik in mijn achteruitkijkspiegel een groot beest bij de
achterruit rondhangen. Dat beest leek verdacht veel op een grote wesp. Ik zette de auto aan de kant en deed de achterklep
open. Het was er een. Een koningin die had gedacht te kunnen overwinteren in mijn auto maar waarschijnlijk door de verwarming was gefopt en dacht dat het lente was. Ik kon er geen medelijden mee hebben en joeg haar toch de auto uit.
Sorry majesteit.
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Zuid-Hollandse zwamdag 2019
Door Karel Gort namens de paddenstoelenwerkgroep
e

Het is alweer een tijd geleden maar het ligt nog vers in mijn geheugen, de Zwamdag van zaterdag 19 maart. De 22 editie vond plaats
in Zoetermeer op Kinderboerderij ‘Het Buitenbeest’. We waren met ongeveer 20 personen uit Zuid-Holland.
Als eerste vertelde de paddenstoelenspecialist Chiel
Noordeloos over de paddenstoelen in de zeereep, en
de witte en grijze duinen. Als je in de nazomer de
duinen in loopt, kijk dan eens goed naar Helm en het is
goed mogelijk dat je een aantal soorten paddenstoelen
ziet zoals de Duinfranjehoed, de onwelriekende
Duinstinkzwam en de nagenoeg met zand bestoven,
vaak onzichtbare Duinveldridder-zwam.
Foto rechts Karel Gort: Zandtulpje Peziza ammophila;
Foto links Karel Gort Duinveldridderzwam Melanoleuca cinereifolia)
Daarna vertelde Ad van de Berg, die de werkgroep uit Oud-Beijerland vertegenwoordigde, over Boterbloemschijfjes. Kleine
paddenstoeltjes (ascomyceten) op de Boterbloem aan de onderzijde van het blad. Kees Pinster vertelde namens de PWWP
( Paddenstoelen Werkgroep Wassenaarse Parken) over Solleveld, over onze bijdrage aan het 5000-soortenjaar van 2018 en over ons
weekend in Drenthe. Arie Dwarswaard nam namens Noordwijk het woord en vertelde over houtzwammen in de bollenstreek en
over Huys te Warmont; een prachtig paddenstoelengebied. Echt een aanrader voor de paddenstoelenliefhebbers!
Na de pauze vertelde Anna Elise Jansen, vice voorzitter van de NMV,
over Tonderzwammen. Haar presentatie met prachtige foto’s over
Taailingen en Wieltjes was heel bijzonder.
Foto rechts Jan Plaisier: Wieltje Marasmius rotula
Sinie de Jonge gaf een presentatie over Landgoed Bentwoud. Ga eens
googelen want het is de moeite waard om hier meer over te lezen.

Theo Strik, van de werkgroep Zoetermeer, liet zijn vondsten zien van
Hertenzwammen, voornamelijk uit het Staelduinse bos. Ongelofelijk hoeveel
soorten Hertenzwammen er zijn en hoeveel hij er heeft gevonden.
Foto links Theo Strik: Oranjerode hertenzwam Pluteus aurantiorugosus.
Jan Tuin, van de werkgroep Ridderkerk, toonde in vogelvlucht 190 dia’s met
foto’s van paddenstoelen uit Huys ten Donck (Ridderkerk) en het Kralingse Bos.
Het was tevens een klein beetje feest want zij vierden hun Lustrum. Paul van
Drimmelen sloot de bijeenkomst af met een presentatie over de werkweken van
de NMV. Iedereen hartelijk dank voor hun bijdrage op de zwamdag 2019.

Zuid-Hollandse zwamdag 2020
Op zaterdag 7 maart 2020 wordt de Zuid-Hollandse zwamdag georganiseerd door de paddenstoelenwerkgroepen van Zoetermeer
en Den Haag. Altijd een verrassende dag met bijzondere presentaties, want meerdere werkgroepen uit Zuid-Holland zullen de
resultaten van een mooi paddenstoelenjaar tonen. Vanuit het NMV-bestuur zullen Annelies Jansen en Alfons Vaessen een bijdrage
leveren en als er mensen zijn die ook iets willen presenteren, neem dan contact op met Kees Pinster – pinster@ziggo.nl
Plaats van samenkomst: kinderboerderij Het Buitenbeest, Belvedèrebos 270 Zoetermeer. Met de auto is deze locatie via de A12
goed te bereiken. Met het openbaar vervoer kunt u er komen met de trein (Station Zoetermeer bij de Mandelabrug en 15 min. lopen)
of de Randstadrail (halte Centrum West en 10 min. lopen).
Vanaf 10 uur is er koffie, thee & koek en we starten dan om 10.30 uur. De lunchpauze (neem zelf uw lunch mee) is om 12.30 uur en
we verwachten rond 15.30 uur de dag af te ronden.
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IVN-leden in het zonnetje
Door John van Wensveen
Wat een heerlijke dag was het! Een dagje rondkuieren in Vockestaert, het gebied in Midden-Delfland tussen Schipluiden en
Schiedam. Alle leden die zich op een of andere manier hebben ingezet voor of met IVN Afdeling Den Haag en omstreken werden dit
jaar getrakteerd op een bezoekje aan de Vockestaert polder. Op de Adrianushoeve Midden-Delfland werden we hartelijk ontvangen
door Niek Praagman van de Stichting Vockestaert. Onder de overkapping van de voormalige hooischuur gaf hij een korte inleiding
over de historie van het gebied en de hoeve in het bijzonder. En vooral hoe de hoeve gespaard kon worden bij de aanleg van de A4.
Indrukwekkend hoe de samenwerking tussen natuurverenigingen, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat in staat bleek de
toekomst van de boerderij veilig te stellen.
Vervolgens kregen we een rondleiding door het museum met een mooie collectie oude (boeren)gebruiksvoorwerpen en
huishoudelijke materialen en een wandeling door de ommelanden en over het eco-aquaduct van de A4 en langs de moestuin van de
boerderij.
Na een lekkere lunch was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de wandeling met de herder en zijn schaapskudde.

Ben Detemann, de enthousiaste herder van dienst en ‘een soort van Johan Cruyff van de schaapherders’, zoals één van de leden hem
omschreef, vertelde over de aankoop van de schaapskudde en hoe de kudde een aantal dagen in de week loopt door het
recreatiegebied volgens afspraken met Staatsbosbeheer. Dit in nauwe samenwerking met agrariërs, schaapherders, planten- en
ecologiedeskundigen van o.a. de KNNV Afdeling Delfland, vogel- en boomkenners en diverse vrijwilligers. Boeiend was de manier
waarop de samenwerking verliep met zijn Border Collie. Die had de taak om de kudde compact te houden als het moet en om
mogelijke achterblijvers naar de kudde te brengen.
Alle actieve leden zijn met deze dag op deze manier in het zonnetje gezet. Extra in het zonnetje werden gezet Louise Ras en Max
Leerentveld. Namens het bestuur ontvingen zij een bloemetje.

Voor een impressie van de dag is op de website een serie foto’s gezet.
www.ivndenhaag.nl
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Verzendadres:
Buizerdlaan 275, 2261 CV Leidschendam

Winterfoto’s
sneeuw en ijs:
Ruud Wielinga
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