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Lentefoto’s van de IVN fotogroep

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

Afscheid van de redactie
Met dit maartnummer neem ik afscheid als eindredacteur en opmaker van
ons gezamenlijke tijdschrift. Ik heb deze taken sinds 2013 met plezier
uitgevoerd en ik was ook steeds trots op het resultaat.
Maar nu is het tijd voor modernisering en daarmee voor een andere
opmaak. Omdat de KNNV op dit moment geen eindredacteur kan leveren,
zal die functie voortaan door de IVN-redactie ingevuld worden.
Ik neem natuurlijk geen afscheid van onze vereniging, dus tot ziens bij de
KNNV-activiteiten.
Ineke Gilbert

2

Van de voorzitters

Vrijwilligers gezocht!

Hoe diepzwarte veren kunnen verleiden

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Er is heel wat in beweging
zowel bij de landelijke vereniging als bij onze eigen afdeling.
Om eerst dicht bij huis te blijven: we hebben weer een eigen
nieuwsbrief! Dat biedt kansen voor wat meer eigen inbreng.
We zijn nieuwsgierig wat jullie willen lezen in een nieuwsbrief.
Elders in dit blad staat ook iets over De Ratelaar. Nu Ineke
Gilbert het stokje overgeeft, hebben we nog één redactielid.
Daarmee komen we echt handen tekort om De Ratelaar te
kunnen blijven uitgeven, nog even los van de verschillen van
inzicht van beide verenigingen.

Laat ik deze voorzitterscolumn beginnen met wat nieuws:
op 14 december 2019 heeft de Landelijk Raad van IVN het
voorstel aangenomen om de Stichting IVN en de Vereniging IVN
samen te voegen tot één vereniging. De stichting is 90
beroepskrachten sterk, verspreid over 5 regio’s en werkzaam
op 12 locaties. De bedoeling is dat vrijwilligers van de
afdelingen en beroepskrachten meer gezamenlijk gaan
optreden richting bijvoorbeeld gemeenten en scholen. Hopelijk
wordt het ook gemakkelijker om opleidingen op regionale
schaal te organiseren.
Terug naar de orde van de dag: via het loket Natuurvraag
Naturalis kreeg ik naar aanleiding van mijn vraag in de vorige
Ratelaar ‘waarom zijn kraaien zwart?’, een uitgebreid
antwoord. Hein van Grouw, sinds 2009 senior curator bij de
Bird Group in Tring, onderdeel van het Natural History Museum
in Londen, schreef mij:
“Allereerst is er natuurlijk de metaalglans op de veren, dus er is
toch wel kleur. Verder is het waarschijnlijk zo dat de selectie
voor partners is gebaseerd op de ‘kleurdiepte’ van het zwart en
de metaalglans; hoe zwarter en met meer glans, hoe meer
melanine aanwezig is. De hoeveelheid melanine kan een teken
van uitstekende gezondheid zijn. Onder invloed van
sluimerende ziekten, maar ook onder invloed van onjuist
voedsel, kan de melanineproductie worden verstoord.
Opmerkelijk echter is dat de huidige ‘stadskraaien’, door hun
voedselkeuze, veel pigmentverlies laten zien in hun veren. Ze
broeden er echter niet minder om….Ook kun je de theorie
verdedigen dat kraaien al die felle kleuren niet nodig hebben
en dat tijdens de evolutie meer ‘aandacht’ is geweest voor
hersenen en slimheid dan opvallende kleuren.”
Dat hebben we dan ook weer geleerd!
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Daarom nogmaals een dringende oproep: meld je aan en
versterk onze redactie!
Ook voor allerlei andere klussen kunnen we extra hulp
gebruiken. Mocht je wat tijd over hebben voor onze mooie
vereniging, laat het ons weten. We horen graag waar je aan
wil bijdragen en hoeveel tijd je daarvoor over hebt; we vinden
vast wel iets waar we allemaal blij van worden.

Verder leest u in deze Ratelaar onder andere over de
paddentrek, over samenwerking tussen IVN en de gemeente
Den Haag en nog veel meer. Ik wens u dan ook veel leesplezier!

Ook landelijk is er van alles aan de gang. Zo wordt er
nagedacht over een nieuwe naam, een naam die past bij onze
vereniging, de doelen die we hebben en die niet in de laatste
plaats voor een ieder duidelijk maakt wat voor vereniging wij
zijn. Afdeling Gouda heeft op de nieuwe kleding Natuurvereniging Gouda gezet. Afdeling Delfland heet voortaan
Natuurlijk Delfland. Zou dat onze afdeling ook passen?

met een hartelijke groet, Chrit van Ewijk

Half februari was er ook weer onze halfjaarlijkse beleidsraad,
een bijeenkomst voor alle afdelingen en geledingen in het land
om zaken te bespreken en contact te houden met het landelijk
bestuur. Altijd een mooie gelegenheid om te horen hoe
andere afdelingen draaien en inspiratie van elkaar op te doen.
Het was deze keer een zeer gedenkwaardige bijeenkomst. De
volgende keer zullen er een nieuwe voorzitter en secretaris
aantreden.
Anna Kreffer
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Paksoi-mieren
Tekst en foto: Jadranka Njegovan
Wegmieren aan de paksoi op 5-hoog
Op mijn balkon op de vijfde verdieping in het centrum van
Den Haag, kweek ik elk jaar eetbare planten in bloembakken
en potten. Al een paar jaar doe ik dat ook met minipaksoi.
Het is een soort paksoi met een korte groeiperiode. Het probleem is dat het snel vol bloemen zit en dus spoedig is uitgegroeid, waardoor ik alles tegelijk moet oogsten. Het oogsten
wilde ik wat uitsmeren over een langere tijd. Zodra ik op
5 juni 2019 bloemstengels zag verschijnen, heb ik deze verwijderd.

Ik heb het een paar dagen aangekeken en toen de plantjes
verwijderd, wat mij niet in dank werd afgenomen: ik werd
flink gebeten!
De redactie van Forum Formicidarum wees me erop dat er
toevallig net een artikel verschenen was waarin inderdaad
aangetoond wordt dat mieren (in dit geval steekmieren Myrmica) als ze hongerig zijn door het ontbreken van bladluizen,
jonge scheuten van planten (in dit geval tarwe) afbijten om zo
plantensappen te kunnen consumeren (Novgorodova 2019).
En dat vergelijkbare verschijnselen ook al veel eerder zijn
gemeld. Raignier (1957) merkte op dat zelfs Linnaeus het al
wist: de zwarte zaadmier Tetramorium caespitum ‘huist in
Europese knolplanten’; verder vermeldde Raignier (p. 82) dat
jonge knoppen worden afgebeten om bij het sap te kunnen,
dat T. caespitum aardappelplanten en peenwortels beschadigt, en dat L. niger jonge bloemkoolplantjes belaagt.
Verwijzingen
Novgorodova, T.A. 2019.
Getting carbohydrates in ants: damage of the young cereal
sprouts by ants of the genus Myrmica Latreille, 1804 (Hymenoptera: Formicidae), to obtain plant sap.
Annales de la Société entomologique de France (N.S.),
https://doi.org/10.1080/00379271.2019.1676165.

De volgende dag zag ik tot mijn verbazing veel druk heen er
weer lopende wegmieren Lasius niger bij de paksoi. De oksels
van de bladeren waar ik de bloemstengels had verwijderd
waren zwart van de mieren. Vanaf de snijwonden die ik had
veroorzaakt, beten de wegmieren zich een weg in de bladstengels. Omdat ze ook ’s nachts bezig waren en de vraat
begon bij de wond die ik had gemaakt, vermoed ik dat ze
door voortdurend aan de wond (en dieper) te knagen ze deze
openhielden, waardoor het vocht uit de vaatbundels bleef
druppelen. Als ze dat niet zouden doen, zou de wond snel
geheeld zijn, waardoor het vocht niet meer bereikbaar zou
zijn geweest.

Raignier, A. 1957. Het leven der mieren.
Tweede druk. Prisma, Utrecht/Antwerpen.
Jadranka Njegovan, Insectenwerkgroep KNNV Den Haag,
njegovan@planet.nl
Dit verhaaltje van mij verscheen in november 2019 in Forum
Formicidarum, mededelingenblad van de Mierenwerkgroep
van de Nederlandse Entomologische Vereniging.

Lezing: Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin
Op 14 juni organiseren Natuurlijk Delfland en de dierenkliniek Kalverbos
een lezing van Prof. Dave Goulson:
Averting the Insect Apocalypse, Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin.
Dave Goulson zal van 14:30-16.15 uur spreken (in het Engels) in
Theater De Veste in Delft .
De tickets kosten € 8,50 en zijn te boeken via www.theaterdeveste.nl
Prof. Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex en
gespecialiseerd in hommels. Hij is een beroemd spreker waar het gaat om
insectenecologie en -bescherming. Dave Goulson deelt zijn liefde voor
en kennis over insecten met zeer veel enthousiasme met leken middels
boeken, lezingen en sociale media. In Groot Brittannië richtte hij de
Bumblebee Conservation Trust op, een succesvolle organisatie ter
bescherming van hommels.
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Foto: Pieter Haringsma

Tuindynamiek, zomaar een dag…
Tekst en foto’s: Annelies de Jager
Kinderen - op weg naar de buurtschool - staan stil en kijken
naar de voortuin, stoten elkaar aan en wijzen “zie je dit, zie je
dat, kom kijken…”. Rennen snel verder, anders komen ze te
laat.
Mama’s, papa’s, oma’s; kindje in de buggy of aan de hand: de
eersten zijn (meestal) gehaast, de oma’s nemen de tijd en
staan stil, tillen de kleintjes omhoog naar het blauwe belletje
in de beverboom. Ze vertellen wat ze zien: de schelpen, de
bloemen, de dennenappels, mooi gevormde takken, de
stobbe met een grote turquoise ‘steen van glas’ erop. Grote
jongens zeggen vaak stoer “dat is een edelsteen”.
Er valt veel te zien.

De achtertuin grenst aan een binnentuin met een speelveld.
Door de pergola wordt heel wat heen en weer uitgewisseld
door een ‘kijkraampje’ in de bruidssluier, speciaal voor en ook
door de kinderen vrijgemaakt. Er worden slakken gespot en
geteld in de bruidssluier, gegild om de spinnen in de struiken,
bijen worden weggemept. Door er over te vertellen worden
de spinnen minder eng, worden de bijen met rust gelaten en
er wordt uitgelegd waarom! Luisteren en praten over vlinders
en vogels, de allerliefste knuffels en de nieuwe gympen
worden geshowd, geheimpjes gedeeld; en dan: “mogen we
een keer in jouw tuin kijken?”
Er valt veel te zien.
De tuinpoort gaat open, de kinderen kijken nieuwsgierig rond
en lopen zelfs behoedzaam (de kikkers springen weg); ze
ruiken en proeven de kruiden, zoeken de ‘slaapkamer’ van de
egel en zijn niet weg te slaan bij de vijver vol leven. Er worden
kikkervisjes gescoord.
Met potjes vol gekrioel, én takjes citroenverbena voor een
theetje, gaan ze terug naar huis. Even later spelen ze weer
hun spel op het veldje.
Er viel veel te zien.

Kinderen, terug van school naar huis; ik, bezig in de tuin:
“Wat doe je daar? Waarom doe je dat? Wat is dit?”
Onbedoeld zijn de voor- en achtertuin een vraag- en praattuin
geworden voor de buurtkinderen en ook voor de ‘grotere’
mensen. De tuin is steeds weer anders en niet alleen door de
seizoenen. De tuin meandert met mij mee, verandert door
het jaar heen. Organisch, hergebruikt, met elementen die
kinderen verrassen.

Koolwitje op ijzerhard
Kinderen – het zijn de mooiste mensen – (nog) open en
onbevangen én ontvankelijk voor dat kleine beetje natuur in
een gewone, maar toch beetje bijzondere stadstuin.
Het zijn de kleine, blije dingen in het leven.
Kinderen hebben er oog voor.
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Koolmezensterfte en vlooien
Tekst Anna Kreffer - foto: Ruud Wielinga

Koolmezensterfte en vlooien, een onverwacht verband.
Vogels beginnen voorzichtig te zingen en zijn al op zoek naar
geschikte plekken voor een nest. Het is februari en de lente
lijkt wat vroeger dan anders in aantocht. Mezen, met name
koolmezen, behoren tot de meest geziene vogels in onze
tuinen. Ze broeden van eind maart tot in juli, misschien nu
wat eerder. Ze maken nesten van mos en gras, liefst gevoerd
met haren en veertjes.

fen in de jonge mezen: schimmeldoders, onkruidverdelgers
en insecticiden. Daaronder DDT en zeer giftige stoffen, als
fipronil ( kippenstallen) en imidacloprid (bijensterfte) die ook
in druppels en vlooienbanden tegen katten- en
hondenvlooien voorkomen. Juist die laatste stoffen bleken
fataal. Mezen bekleden hun nest met haren en de dunne,
naakte huidjes van de jonge meesjes laten het gif gewoon
door.
Draagt jouw hond of kat een vlooienband? Gooi de haren na
het kammen in de vuilnisbak.

De laatste jaren zijn er berichten over sterfte van jonge
meesjes, al in het nest. In 2018 is een verkennend onderzoek
gedaan. Daarbij zijn veel soorten pesticiden aangetroffen in
dode jonge kool- en pimpelmezen. Opvallend was dat in dode
jongen uit de stad meer soorten gif werden gevonden dan in
dode jongen uit het bos. Zou de toename van de buxusmot in
steden de oorzaak zijn? Uit liefde voor de buxus grijpen
tuinliefhebbers naar middelen om de rupsen van de mot te
bestrijden, één en één is twee!

Klimaat: door het oplopen van de temperatuur in het
voorjaar, valt de piek van de broedcyclus niet meer samen
met de piek in voedselbeschikbaarheid; de jongen worden nl.
meest gevoed met rupsen van nachtvlinders.
Huiskat: een grote bedreiging is de huiskat; deze meestal
goed doorvoede jagers richten een slachting aan onder vogels
en andere dieren, waaronder ook insecten zoals vlinders.
Gifgebruik: alles wat bijdraagt om insecten te verdelgen,
heeft invloed op onze vogelaantallen. Let op bij vogelvoer op:
in 1 op de 3 mezenbollen zijn pesticiden aangetroffen.
Insectensterfte: niet alleen de aantallen, ook de voedzaamheid van insecten holt achteruit.
TIPS:
*Gooi haar van honden en katten behandeld met druppels of
met een vlooienband WEG.
*Zie af van gifgebruik – overal: huis, tuin, dieren, planten.
*Probeer te leven MET de natuur.
*Help insecten, vogels en alle andere soorten waar je kan.
*Bind de huiskat een bel om of liever, houd deze ´s nachts
binnen, zeker in het broedseizoen.
*Help de tuinvogels door een vogelvriendelijke tuininrichting.

Verder onderzoek in 2019 bracht een onverwacht verband
aan het licht. Er zijn 26, zes-en-twintig! soorten gif aangetrof-

Tuinvogeltellingen
Door Anna Kreffer
In het laatste weekend van januari is weer de nationale tuinvogeltelling gehouden. In de aanloop daarvan organiseerde
de KNNV een minicursus vogelherkenning. Na een presentatie
en een excursie is het herkennen van onze tuinvogels vast wat
makkelijker. Het persbericht daarover was ook regio-tv
opgevallen en ik mocht in een uitzending aanschuiven om op
te roepen mee te doen aan de telling. Daarom had ik wat
uitgezocht, waarbij leuke gegevens aan het licht kwamen uit
2018 en 2019.

het meeste voor. In het buitengebied, Maassluis en Midden
Delfland staat de huismus nog nummer één. Pimpelmees en
merel zijn bijna overal minder gezien. Het gemiddelde aantal
vogels per tuin, vorig jaar 13 en dit jaar 14,5, is in onze regio
wat lager dan in de provincie Zuid-Holland en onze provincie
bungelt landelijk gezien weer bijna onderaan. Vorig jaar
werden de minste vogels geteld in de tuinen in Delft en de
meeste in Wassenaar; dit jaar is de laatste plaats nog steeds
voor Delft, maar de eerste plaats is nu voor Maassluis.
Hoewel de halsbandparkiet een zeer opvallende vogel is en
graag pinda's in tuinen eet, komt deze in geen enkele top drie
meer voor, in Rijswijk zakte deze van drie naar vijf. De landelijke opmars van de halsbandparkiet is vanuit onze contreien
begonnen. Het eerste broedende paar is in 1968 gemeld in
park Ockenburg, Den Haag.

De tuinvogeltelling, een half uur tellen op één van de drie
dagen van het “telweekend” is een momentopname en laat
zien dat onze tuinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan de overwintering van vogels. Voedertafels e.d. bieden
extra overlevingskansen; leuk voor ons, goed voor tuinvogels.
Bij een warme winter zoals dit jaar worden soorten die
bijvoorbeeld in bossen thuishoren, wat minder gezien.
Ondanks dat zijn er over het algemeen dit jaar wat meer
vogels gezien dan in het jaar daarvoor.
Koolmees en kauw komen in bijna alle tuinen van onze regio

Het leuke van de resultaten van de telling is o. a. dat je een
goed beeld krijgt van de vogels die je in je tuin kunt verwachten. Daarmee kun je dan rekening houden bij de inrichting
wat betreft planten, vogelhuisjes en eventueel voer.
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De stem van de natuur
Door Marjo Hess

Wie het kleine niet eert
Zijn er nog mensen die een voorjaarsschoonmaak houden? Zo ja, mag ik u dan -voordat u
aan de slag gaat- vragen eerst een blik te werpen in dit boek? U krijgt een verrassend zicht
op de grote hoeveelheid organismen die ons thuis omringen. In onze klerenkast, de
douchekop, de koelkast, in de kelder en op het aanrecht. Vandaar de titel van dit boek:
Nooit alleen thuis. Misschien houdt u niet van ze? Toch zijn ze vaker dan je denkt nuttig en
waardevol.
Rob Dunn, de auteur en hoogleraar toegepaste ecologie aan North Carolina State University,
is gefascineerd door dit kleine huiselijk dierenleven. Uit jaren van onderzoek blijkt dat er
nog geen 100 virussen, bacteriën en eencelligen verantwoordelijk zijn voor het grootste
deel van infectieziekten in de wereld. Alle overige niet-ziekteverwekkende microorganismen op ons lichaam en in ons huis helpen juist de ziekteverwekkende organismen
te bestrijden. Het zijn er veel: zijn onderzoeksteam vond in 40 woonhuizen zo’n 8000
soorten bacteriën. Dunn zou graag zien dat we nog meer te weten komen over welke
bacteriën ons goed doen. Met die kennis kunnen we ons immuunsysteem verbeteren. Een
succesvol voorbeeld van het toepassen van die kennis is het inzaaien van een microorganisme ter bestrijding van een ziekteverwekkend organisme. Dat gebeurde eind
jaren ’50 bij baby’s in Amerikaanse ziekenhuizen.
Dunn, R. 2018, Nooit alleen thuis, Het
De diversiteit van onze omgeving doet er ook toe. Finse en Russische tieners in het gebied
verrassend veelzijdige dierenleven
Karelië lieten een verschillend gezondheidsbeeld zien. De grotere diversiteit aan inheemse
achter onze voordeur, uitgeverij
planten op het Russische deel en daardoor grotere diversiteit aan huidbacteriën bleek een
Balans Amsterdam.
gunstige factor.
Met dit boek doet Dunn iets bijzonders. Hij laat ons de wereld die vaak ergernis oproept en die we willen verdelgen totaal anders
zien. Het boek bevat veel historisch en onderzoeksmateriaal en laat zich daardoor niet in één ruk uitlezen. Je blijft wel als een soort
Antonie van Leeuwenhoek verwonderd en met nieuwe vragen achter.

Verspreidingsonderzoek kreeften, deel 2
Tekst en foto: Corry van Leeuwen
Naar aanleiding van het verhaal van Anna Kreffer in de vorige Ratelaar over het (landelijke) verspreidingsonderzoek van
rivierkreeften wil ik hier ook mijn ervaringen delen.
Mijn locatie HHD-17 is gelegen in de Vliet aan de Westvlietweg in Leidschendam. Samen met een vriendin heb ik hier de korven op
1 september 2019 uitgezet. Omdat ik bij het vorige onderzoek 10 jaar geleden 2 korven ben kwijtgeraakt, heb ik nu eerst pennen
tussen de basaltblokken gestoken en daar de korven, verzwaard met een grote steen, aan vastgebonden. Ondanks het feit dat de
oevers van de Vliet verstevigd zijn met basaltblokken en er nauwelijks plantengroei is, zijn hier wel de nodige kreeften. Iets dat ook
de coördinatoren verbaasde. We hebben alleen rode Amerikaanse rivierkreeften gevangen. In de tabel is te zien hoeveel kreeften
we hebben gevangen:
Resultaten kreeftenvangst locatie HHD-17
DAG1 DAG2 DAG3
KORF1
KORF2
KORF3

DAG4

MN

4

2

0

0

VR

0

0

0

0

MN

1

4

1

1

VR

2

1

1

3

MN

2

1

1

0

VR

0

0

1

1

TOTAAL

9

8

4

5

Opmerkelijke bevindingen
Opmerkelijk was dat op de tweede dag de kreeften erg agressief waren. We vonden er zelfs een met heel lange, lenige schaarpoten.
Normaal gaan de poten omhoog met maar een heel kleine hoek naar achteren. Deze kreeg het echter voor elkaar om zijn poten
helemaal tegen zijn rug te leggen en mijn vriendin -die hem vasthield in haar hand- tussen duim en wijsvinger te knippen.
Er was er ook een die geïnfecteerd leek en de volgende dag ving ik er een met een aantal bloedzuigers in de naad van zijn rugschild.
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IVN publieksexcursies 2de kwartaal 2020
Datum

Tijd

Waar, thema en verzamelpunt

Zo

5-apr

10.00

Ockenburgh. Voorjaarskriebels en boshyacinten. Brug aan het begin van de oprijlaan vanaf de Monsterseweg Den Haag.

Zo

5-apr

14.00

Za

11-apr

10.00

Za

11-apr

13.00

Vlietland. Vogelzang. Parkeerplaats Meeslouwerweg / Kniplaan Leidschendam. Neem je verrekijker mee. Denk aan goed schoeisel,
afhankelijk van het weer.
Schakenbosch. Vroege vogels. Hoofdingang Veursestraatweg 185 Leidschendam (bij de kapel). Neem je verrekijker mee. Kinderen
zijn van harte welkom.
Scheveningen-haven boulevard. Samenspel van de natuur van de boulevard. Aan de boulevard bij eindpunt van tramlijn 11 DH .

Zo

12-apr

10.00

Za

18-apr

10.00

Za

18-apr

11.00

Zo

19-apr

9.00

Zo

19-apr

10.00

Zo

19-apr

10.00

Vr

24-apr

13.15

Zo

26-apr

9.00

Zo

26-apr

10.00

Di

28-apr

14.00

Vr

1-mei

14.00

Za

2-mei

10.30

Za

2-mei

13.00

Zo

3-mei

10.30

Wo

6-mei

10.00

Wo

6-mei

Wo

6-mei

13.00
15.00
14.00

Vr

8-mei

10.00

Za

9-mei

14.00

Zo

10-mei

14.00

Za

16-mei

10.00

Elsenburgerbos. Rijswijkse FAMILIEWANDELING: lente-editie. Clubhuis Scouting Dorus Rijkers, Jaagpad 3 Rijswijk. In samenwerking
met Brede Impuls Rijswijk en Haaglanden Beweegt. Speciaal voor (groot)ouders en kinderen. Er zijn 2 wandelingen!
Schakenbosch. Bloeiende bomen en meer. Hoofdingang Veursestraatweg 185, Leidschendam (bij de kapel). Neem je verrekijker
mee. Kinderen zijn van harte welkom.
De Horsten. Mei, de mooiste maand! Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Neem een verrekijker mee. Entree €1, kaartje alleen van
tevoren online te koop via www.landgoederendehorsten.nl
Vlietland. Voorjaarsbloeiers. Parkeerplaats Meeslouwerweg / Kniplaan Leidschendam. Neem je verrekijker mee. Denk aan goed
schoeisel, afhankelijk van het weer.
Zandmotor. Kust- en duinvorming. Strandpaviljoen Flamengo's bij strandslag nummer 1. Te bereiken vanaf ingang recreatiepark
Kijkduin (einde Machiel Vrijenhoeklaan).
Meijendel. Bloemen in het voorjaar. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum De Tapuit Wassenaar (Dunea).

Zo

17-mei

11.00

Westduinpark. Samen mooie plekjes ontdekken in dit duingebied. Einde De Savornin Lohmanlaan / hoek Laan van Poot Den Haag.

Zo

17-mei

14.00

Park Marlot. FAMILIEWANDELING: rondzoemers. Ingang park, Bezuidenhoutseweg 452 Den Haag, schuin t.o. benzinepomp.

Zo

24-mei

10.00

Vr

29-mei

13.15

Vreugd en Rust. Kijken of de reigers al broeden? Brug t.o. huis Vreugd en Rust aan het Oosteinde Voorburg. Wandeling over het
landgoedpark met kans op reigerpoep.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den Haag.

Vr

De Horsten. Vroege vogels. Neem een verrekijker mee. Zuidingang Horst en Voordelaan, P net voorbij de tunnel. Entree €1, kaartje
alleen van tevoren online te koop via www.landgoederendehorsten.nl
Meijendel. De lente komt. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum De Tapuit Wassenaar (gebied Dunea).
Westbroekpark. Flora, fauna en een beetje kunst. Vóór restaurant Greens, Kapelweg 18 Den Haag. Geen verharde paden, we lopen
over gras.
Zandmotor. Vogels en strandaanspoelsels. Strandopgang Schelpenpad Monster. Met de fiets is er vrij makkelijk te komen. Auto’s
aan de weg parkeren en verder lopen richting strandopgang.
H.J. Bos Heempark. Stadsboerderij Pluk! Loosduinse Hoofdstraat 1184a Den Haag, doorgang tegenover Tuincentrum Ockenburgh.
Meer en Bosch. Voorjaarswandeling. Voor Taverne Meer en Bosch, Heliotrooplaan 5 Den Haag. We kijken naar de voorjaarsbloeiers
en onderzoeken welke dieren (insecten en vogels) aangetrokken worden door de bloemen.
Sorghvliet. Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den Haag.
De Banken. Vogels en planten. Parkeerplaats einde van de Strandweg ‘s-Gravenzande. Neem je verrekijker mee.
Vreugd en Rust. April doet wat het wil. Brug t.o. huis Vreugd en Rust aan het Oosteinde Voorburg. Parkwandeling met historie en
verrassende natuur.
Sorghvliet. Blauwe bloemetjes. Ingang park, Scheveningseweg 24 Den Haag.
Vruchtenbuurt. Natuur in de buurt. Wijkcentrum de Abri, Abrikozenstraat / hoek Meloenstraat Den Haag. Natuurwandeling door de
straten van de buurt. Bomen, straatplantjes en tuinvogels.
Clingendael. Sporen van de 2e wereldoorlog op Landgoed Clingendael. Hoofdingang Wassenaarseweg Den Haag.
Westduinpark. Dwars door de duinen, van binnenduin tot zeereep. Over zandpaden. Einde De Savornin Lohmanlaan / hoek Laan
van Poot Den Haag (geen honden).
Puinduinen en Ockenburgh. Ontdekkingswandeling door 2 bijzondere natuurgebieden. Voor restaurant de Haagse Beek, Machiel
Vrijenhoeklaan 175 Den Haag.
Haagse Bos. Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast Huis ten Bosch Den Haag.

29-mei

19.00

Begraafplaats Oud Eik & Duinen. Langs monumentale bomen en oude graven. Ingang Laan van Eik en Duinen 40 Den Haag.

Wo

3-jun

10.00

Haagse Bos. Bruggetje tegenover Bezuidenhoutseweg 419, ingang naast Huis ten Bosch Den Haag.

Zo

7-jun

10.00

Zo

7-jun

14.00

De Horsten. Heel veel natuur. Hoofdingang Papeweg Wassenaar. Neem een verrekijker mee. Entree €1, kaartje alleen van tevoren
online te koop via www.landgoederendehorsten.nl
Berkheide. Oppeppen van de natuurwaarden. Parkeerterrein bij Fletcher Hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26 Wassenaar.

Di

9-jun

19.00

Meijendel. Informatiebord naast de manege bij het bezoekerscentrum De Tapuit Wassenaar (gebied Dunea).

Wo

10-jun

14.00

Rozenrust. Kriebelbeestjes. Ingang park Veursestraatweg 102 A Leidschendam. Speciaal voor (groot)ouders en kinderen.

Zo

14-jun

10.00

Ockenburgh. Zomerpracht. Brug aan het begin van de oprijlaan vanaf de Monsterseweg Den Haag.

Zo

14-jun

10.30

Te Werve. Voor Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110, Rijswijk.

Di

16-jun

19.00

Zo

21-jun

12.00

Het Haagse centrum. Interactieve wandeling: Hoe groen is ons centrum? Hal Den Haag CS, bij de piano. Bij deze wandeling denken
wij na over onze woon- en werkomgeving en welke rol wij, als inwoners van deze stad, hierin spelen. In samenwerking met de
Bewonerscommissie rondom Het Plein.
Oostduinen. Eetbare en bruikbare planten in de duinen. Hoek Pompstationsweg en Van Alkemadelaan Den Haag (gebied Dunea).

Zo

28-jun

10.30

Puinduinen en Ockenburgh. Zomerwandeling met verrassende doorkijkjes. Voor restaurant de Haagse Beek, Machiel
Vrijenhoeklaan 175 Den Haag.

De wandelingen duren 1,5 à 2 uur en zijn gratis. Informatie bij Rob Meyer: info@ivndenhaag.nl of bel 06-2056 8114. En kijk ook op www.ivndenhaag.nl
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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 15 maart–15 juni 2020
ZATERDAG 21 MAART
DAGEXCURSIE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN
Afwissende wandeling door de duinen. 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.
DONDERDAGEN 2, 9, 16 en 23 APRIL VROEGE VOGELS EN HUN GELUIDEN.
Deze excursies door de Haagse Vogelbescherming zijn ideaal om vogels en hun geluiden te leren kennen.
En op tijd terug voor het werk!
Verzamelen:
06.30 uur op de hoek Laan van Poot/Fuutlaan. Duurt tot 08.00 uur.
Organisatie:
Ton Haase.
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.
ZATERDAG 18 APRIL
DAGEXCURSIE LEIDEN: GEESTEN, LANDGOEDEREN EN NATTE POLDERS
Deze wandeling van ongeveer 9 km Is een herhaling van 23 november 2019. Het is voorjaar en we hopen op stinzenplanten in Oud
Poelgeest en meer vogels in de Polders van Poelgeest.
Verzamelen:
9.20 uur hal station Den Haag Centraal bij de Bruna. Trein naar Leiden om 9:33 uur.
Horeca:
Na half uur lopen.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070- 320 14 85 en Els Kempen 06-45 83 33 27.
ZATERDAG 2 MEI
DAGEXCURSIE VLIETLANDEN
Wandel langs de Vlietlanden en ontdek het authentieke, nooit ingepolderde boezemland in een oud laagveengebied.
Wandeling van 14,5 km. Mogelijkheid om af te korten naar 8,5 km.
Verzamelen:
9.15 uur de hal van station HOLLANDS SPOOR. De trein vertrekt 9.29 uur naar Schiedam.
Horeca:
Begin en eind.
Organisatie:
Marieke Daalder 06 42510607 en Els Kempen 06 45833327.
ZATERDAG 23 MEI
OCHTENDEXCURSIE SOLLEVELD
We kijken naar alles in dit mooie natuurgebied dat beheerd wordt door Dunea. Er zijn zeker bijzondere planten te zien.
Afhankelijk van het weer duurt de excursie 3 à 4 uur.
Verzamelen:
10.00 uur bij het bruggetje aan de Monsterseweg, ingang Park Ockenburg.
Horeca:
Geen.
Kosten:
Toegangsgeld € 2,00. Voor leden van het Zuid-Hollands Landschap € 1,00. Ledenpas meenemen!
Organisatie:
Els en Bert van Maanen 070 3867630 06 36504293, elsvanmaanen@tele2.nl
WOENSDAG 3 JUNI
OCHTENDEXCURSIE WESTDUINEN
De duinen zijn nu op hun mooist - er bloeit, groeit, vliegt en kruipt van alles. Excursie 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.
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ZATERDAG 27 JUNI
DAGEXCURSIE OVERLANGBROEKSEPAD
De wandeling tussen Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn gaat van Wijk bij Duurstede naar Leersum door een afwisselend landschap. Door essenhakhoutbos (zeldzame levermossen, sleedoornpage), langs knotwilgen en over het landgoed Broekhuizen.Er
komen ringslangen en kamsalamanders voor. Verder een goed vogel- en plantengebied. De afstand is ongeveer 11 km. Na regen
kunnen sommige paden modderig zijn!
Verzamelen:
8.45 uur station Den Haag Centraal voor de Bruna. Trein vertrekt om 8.55 uur.
Horeca:
Aan het begin en eind.
Organisatie:
Jola Gerbrands 070 -320 14 85 en Mies Eveleens 015-257 15 35.

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
bomen@den-haag.knnv.nl
- 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
e
1 kwartaal 2020
Laurens Dubbeld
Martin Knoester
Marieke Daalder
Tim den Outer.
Wij heten jullie van harte welkom
en hopen dat jullie je spoedig thuis
voelen in de vereniging.
We maken graag kennis op onze
excursies, in de werkgroepen,
of bij andere activiteiten.
Alle info is op de website te vinden.

KNNV KLAAS KROMHOUT DAGEXCURSIE
Op zaterdag 13 juni organiseert het bestuur voor leden van KNNV afd. Den Haag een excursie met busvervoer naar de Biesbosch.
Daar maken we een boottocht met een.wandeling. De kosten worden uit het Klaas Kromhoutfonds betaald.
We vragen wel een eigen bijdrage van €10,- die bij aanmelding overgemaakt moet worden op:
Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag, o.v.v. Klaas Kromhoutexcursie 13 juni 2020.
Aanmelden via het formulier op de website.

IN MEMORIAM INA MARBUS - ERELID KNNV EN TUINAMBASSADEUR
Op 11 februari jl. is Ina Marbus overleden. Zij zal gemist worden.
O

Zij en haar man Jan waren enthousiaste KNNV-ers en tuiniers. Ina gaf
tuinadvies over het natuurvriendelijk inrichten van tuinen. In hun eigen tuin
lieten ze de natuur dan ook zoveel mogelijk (maar wel gecontroleerd) zijn
gang gaan. Dat betekent niet zomaar laten verwilderen, maar wel zoveel
mogelijk planten en bomen gebruiken die in het gebied en op de grondsoort
passen. En ongewenste planten met de hand verwijderen.
De elzenbomen trekken ’s winters sijsjes en putters aan. In hun achtertuin
staan weelderig bloeiende planten en een grote variatie aan soorten, maar
liefst 300! Vroeg in het voorjaar kleurt hier een gele zee van sleutelbloemen,
met zowel gulden sleutelbloem als stengelloze sleutelbloem. Het meest in
het oog springen de massaal bloeiende slanke sleutelbloemen.
Ina en Jan:“Het is zo mooi dat bloemen en planten elkaar in de loop van het
seizoen opvolgen. Iedere week is weer anders en in de zomer verdwijnen
we zelf tussen de planten”.
Een tip: Een erfafscheiding van klimop oogt heel wat natuurvriendelijker dan een houten of stenen schutting. Maar er is meer.
Klimop bloeit vanaf september tot en met december, zodat er zelfs hartje winter voor insecten nectar te halen valt. In februari en
maart draagt de plant blauwzwarte bessen, waar merels en houtduiven dol op zijn. Twaalf maanden per jaar biedt de dichte groene
haag beschutting aan vogels die vluchten voor sperwer of kat. Merel en winterkoning nestelen graag in het veilige groen. Het
boomblauwtje zet er haar eitjes op af en verschillende dagvlinders kunnen in de klimop overwinteren. Klimop groeit gemakkelijk en
hecht zich vast aan muren, pergola’s en bomen. Tegenwoordig zie je vaak een schutting van betonijzer, begroeid met klimop. Zo heb
je een natuurrijke afscheiding voor jaren.
www.knnv.nl/tuinambassadeurs en www.tuinreservaten.nl
(Ik heb gebruik gemaakt van het artikel uit Natura 2.2014 Natuur aan huis door Hans Peeters, waar ook de foto vandaan komt)
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Natuur: geen kostenpost maar meerwaarde
Door Loes van Zee
Het Rijksvastgoedbedrijf is de
uitkomst van een fusie in 2014 tussen
verschillende vastgoedonderdelen van
het Rijk. Zo’n fusie is vaak een
moment waarop visies opnieuw
worden bepaald. In de nieuwe visie
van het Rijksvastgoedbedrijf heeft
gebiedsgericht werken voor
maatschappelijke meerwaarde een
prominente plek gekregen. Wij
spraken met Wim Sonnemans,
medewerker bij het Rijksvastgoedbedrijf over wat dit gebiedsgericht
werken eigenlijk betekent en wat de
gevolgen zijn voor de natuur.

Gebiedsgericht werken
Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is
gebiedsgericht werken een aanpak
met thema’s als biodiversiteit,
verhogen van de kwaliteit van de
stedelijke leefomgeving en
natuurinclusief bouwen. Goed, maar
wat betekent dat?
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel
rijksgebouwen en grond, waar ook
veel mee mogelijk is. Ook het zoeken
naar samenwerking en verbinding
met andere partijen is belangrijk.
Natuur, of ‘Natuurlijk kapitaal’ in de
woorden van het Rijksvastgoedbedrijf,

kan dan verbindend werken. Met de
gemeente Den Haag wordt al samengewerkt op dit gebied. Samenwerking
met andere partijen biedt openingen
om nog meer doelen en ideeën te
verwerkelijken.
Natuureducatie
En daar komt natuureducatie in beeld,
want dat is waar Linda Thorarinsdottir
als natuurgids mee bezig is. De
excursies die ze in 2018 en in de
zomer van 2019 in het centrum van
Den Haag gaf, samen met Jan Elsinga
van de Bewonerscommissie ‘Rondom
het Plein’, hadden als thema “Hoe
groen is ons centrum”. Linda en Jan
lieten zien wat de kracht van natuur
in de leefomgeving is. Aan één van
die excursies namen ook ambtenaren
van BZK (Binnenlandse Zaken en
Konink-rijksrelaties) deel, waaronder
Wim Sonnemans.
De excursies waren gebaseerd op een
wandeling die Linda - onder de
paraplu van het Natuur in de Buurt
project - samen met Tonja van Gorp
van IVN Zuid Holland heeft opgezet.
Handen en voeten
Wim bracht de excursie onder de
aandacht bij collega’s die bezig zijn
met Gebiedsgericht werken. ‘Wat er
uit kwam in de excursie gaf handen
en voeten aan deze vernieuwde
aanpak’, aldus Wim. ‘Het is een
stimulans om verder te zoeken naar
mogelijke samenwerkingspartners
zoals IVN en is zeker een inspiratie
voor meer vergroening van de
leefomgeving in het centrum’.
Sinds de excursie is bijvoorbeeld het
voorstel opgepakt van de
Bewonerscommissie in het centrum
om de nu lege grote stoep voor het
gebouw van het Ministerie van
Financiën aan het korte Voorhout te
vergroenen.
Hoe bijzonder is het dat natuur niet
meer wordt gezien als louter een
kostenpost maar als een meerwaarde!

foto: Jan Elsinga
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Golfbanen: bedreiging of toch een kans voor de natuur?
Door Kees Pinster
Committed to Green!
“Het verlies aan biodiversiteit is stuitend”, zei ecoloog Louise
Vet dit jaar in de jaarlijkse Duurzame Troonrede. Als we op
deze planeet willen overleven, zo betoogde Vet, dan moeten
we gaan werken mét de natuur in plaats van ertegen.
De Nederlandse golfbanen, die dankzij een forse groei
gezamenlijk vele hectares beslaan, kunnen ook een bijdrage
leveren aan nationaal natuurherstel omdat er op de golfterreinen veel ruimte voor natuurontwikkeling is. Terecht, omdat
een golfbaan vaak in een natuurgebied is aangelegd en zo
natuurwaarden enigszins bewaard blijven, deels als mogelijke
verbetering van de natuurwaarden als ze in de plaats komen
van sportvelden of agrarische terreinen.
Als het terrein onder de Wet Natuurbescherming valt, brengt
het veel verplichtingen met zich mee, meer dan menig
golfbaanbeheerder zich realiseert. Die verplichtingen hebben
bijvoorbeeld invloed op het beheer van graslanden, boomsingels, waterpartijen en oevers. De wet voert nl. verder dan
het in leven houden van beschermde planten- en dierensoorten. Golfbanen moeten- eenvoudig gezegd -fatsoenlijk
omgaan met alle dieren en planten, beschermd of niet.
Ook is de golfsector op weg naar volledig pesticidevrij beheer.
Zo mogen golfbanen vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Daarnaast komt er steeds vaker
een verbod om te beregenen. Met dergelijke maatregelen
kan de soortenrijkdom van planten, dieren, insecten en
schimmels vergroot worden.

ketenbeheer. Kortom, met een actieve focus op natuurontwikkeling worden ook op golfterreinen kansen benut.
Bijdrage Haagse KNNV
Werkgroepen van de KNNV, afdeling Den Haag, leveren sinds
enkele jaren een bijdrage aan duurzaam beheer door
onderzoek te doen naar biodiversiteit op drie golfbanen.
Als eerste waren we actief op de Koninklijke Haagsche Golf &
Country Club, de oudste golfclub van Nederland. Deze baan is
in 1938 aangelegd in het prachtige duingebied Meijendel in
een tijd dat natuurbescherming nog niet zo erg ontwikkeld
was. Wat we er nu kunnen bewonderen zijn grasvlaktes
omgeven door restanten van het oorspronkelijke duingebied.
Desondanks bezit deze golfclub een behoorlijk gevarieerde
flora en fauna en men doet er veel aan om deze in stand te
houden en/of te verbeteren. Onder andere met natuurlijk
baanbeheer door middel van schapen en runderen. Met
regelmaat vinden er vogeltellingen plaats en het bestand van
de reeën wordt eveneens nauwlettend gevolgd. Door KNNVers worden al tien jaar de paddenstoelen geïnventariseerd;
sinds enkele jaren worden ook planten en insecten gemonitord. Verder zijn daar enkele lezingen over vlinders en
paddenstoelen gegeven.
Zo probeert deze golfclub zoveel mogelijk in de pas te lopen
wat natuur betreft met natuurgebied Meijendel (een Natura
2000 gebied). In 2010 werd het GEO-certificaat voor het eerst
aan de club uitgereikt. Vervolgens elke drie jaar opnieuw - in
2013, 2016 en 2019.

Het stimuleren van duurzaam onderhoud van golfterreinen
via planmatig beheer is rond 1994 begonnen met het
programma ‘Committed to Green’. In 2010 werd een
volgende stap gezet met de omzetting van Committed to
Green naar GEO, (Golf Environment Organization) een
organisatie in Schotland die wereldwijd verantwoordelijk is
voor het uitgeven van het GEO-certificaat aan golfclubs die
bewezen hebben zich maatschappelijk verantwoord te
gedragen. Ruim 70 golfclubs in Nederland hebben nu dit
certificaat en ongeveer 40 zijn ermee bezig. De Nederlandse
Golf Federatie hoopt dat bij nog meer golfbanen de GEO-vlag
kan worden uitgehangen.
Duurzaam golfbaanbeheer is dus noodzaak geworden en
steeds minder vrijblijvend. Ook wordt via GEO-certificering
verdere bewustwording bereikt op allerlei andere vlakken,
zoals bijvoorbeeld energie en hulpbronnen, product- en

Golfclub Rozenstein
De Wassenaarse Golfclub Rozenstein is eveneens een golfclub
met een actief natuurbeleid. De baan ligt aan de noordrand
van Wassenaar, werd in 1984 aangelegd en heeft een
oppervlakte van 46 hectare, waarvan 6 hectare water. De
ligging tussen enerzijds een deel van Wassenaar, dat nog een
agrarische bestemming heeft, en vlakbij de nieuwe natuur
van Lentevreugd zorgt ervoor dat naast lokale regelgeving
(bestemmingsplan Landelijk gebied) ook landelijke wetgeving
(Flora en Faunawet, Boswet) van toepassing is. Zo is voor het
behoud van de groene specht op de golfbanen van belang om
bomen als abelen en populieren op de baan te sparen, omdat
deze vogel van dit zachte hout houdt. Een punt voor het
bomenplan van de club. Door leden zelf worden de planten
gemonitord en er zijn plannen om samen met het (blz.13)
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hoogheemraadschap Rijnland de waterkwaliteit te verbeteren.
Op een golfbaan met zoveel water liggen er ook kansen voor
flauwe oevers, helofytenfilter, paddenpoelen e.d. Sinds 2018
worden er door de KNNV-werkgroep paddenstoelen
geïnventariseerd. Duurzaam beheer, kwaliteit van de (golf)baan, beschermen van de natuurwaarden en speelplezier
voor en door de leden moeten allemaal ingepast worden en
met elkaar sporen, nu en in de toekomst. In 2018 is ook voor
dit terrein het GEO-certificaat uitgereikt.

Natuurgidsenopleiding
2020-2022
Het werd weer tijd! Op 1 september 2020 gaat de nieuwe
Natuurgidsenopleiding van start.
De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en aangepast aan de
huidige tijd, onder verantwoordelijkheid van enthousiaste
IVN-ers die samen het coördinatieteam vormen.
De inhoud:
Allerlei onderwerpen zoals vogels, insecten, planten, zoogdieren, bodemleven, water, seizoenen, natuurbeheer,
samenhang tussen mens, dier en plant, allerlei zaken die
verwondering en verantwoordelijkheidsbesef oproepen,
en de vaardigheden die je nodig hebt om die te delen met
anderen.
Daarnaast zal bijvoorbeeld extra aandacht worden gegeven
aan stikstofbeleid en duurzaamheid, en zijn er meer oefenmogelijkheden voor de aankomende gidsen toegevoegd.
We werken met een klein team vaste docenten waaronder
Gert van der Slikke, Carolien van de Graaf en Ingrid Piek, en
met meerdere gastdocenten met hun eigen specialisaties.

Kleibosrussula – russula pseudointegra
Golf Duinzicht
De derde golfbaan die we belichten is Golf Duinzicht, gesticht
in 1984 en gelegen op de grens van Den Haag en
Wassenaar. De baan kon aangelegd worden omdat de Haagse
en Wassenaarse politiek het gebied een rommeltje vonden.
De gezamenlijke Groene verenigingen hebben zich met alle
macht verzet tegen de aanleg ervan, want vooral een deel van
de baan, de Amonsvlakte, was een waardevol natuurgebied.
Uiteindelijk is dit verzet niet beloond, omdat de zandhagedis
niet werd waargenomen ondanks het feit dat er wel
waarnemingen in de omgeving gemeld waren.
De baan wordt nu omringd door bos- en duingebied met
bomen, struiken en waterpartijen en bij een deel van de baan
is het duinlandschap van strandvlakten en strandwallen goed
zichtbaar. Golf Duinzicht is eveneens committed to green.
Vrijwilligers zijn frequent op het terrein actief met
groenbeheer en werken eraan om de flora en fauna zoveel
mogelijk het oorspronkelijk karakter terug te krijgen. Het
creëren van meer ecologische verbindingszones staat daarbij
voorop. Verder hebben de (betaalde) greenkeepers een
cursus duurzaam beheer van beschermde planten- en
bloemensoorten, zoals orchideeën en de Parnassia, gevolgd
bij de organisatie NLadviseurs, en het daarbij behorende
certificaat ontvangen. Onze werkgroep paddenstoelen
inventariseerde in 2018 en 2019 totaal 159 soorten en in
2019 is ook de werkgroep planten gestart met monitoren.
Sinds 2012 heeft ook deze golfclub het GEO-certificaat
verworven.

De lessen zullen eens in de drie weken op dinsdagavond
worden gegeven, in het MEC De Reigershof in Mariahoeve.
Ook de bijbehorende excursies zijn eens in de drie weken, op
een zaterdag.
De eisen voor deelname:
enthousiasme - voor het eerste kennismakingsweekend in
oktober is deelname verplicht.
Voor het landelijk erkend diploma word je geacht een praktijkstage te doorlopen, een eindpresentatie te houden en een
korte excursie te kunnen leiden.
Je wordt begeleid door een of twee mentoren, en je werkt
veel samen met andere cursisten.
De duur van de opleiding is twee jaar.
De kosten:
€ 375,- voor de gehele opleiding inclusief twee geheel verzorgde weekenden.
Volg je de lessen beroepsmatig dan betaal je € 600,-.
Aanmelding voor de informatiebijeenkomst :
op zaterdagmiddag 13 juni
of op dinsdagavond 16 juni 2020
via de website: www.ivndenhaag.nl

Recent heeft het KNNV-bestuur een gesprek gehad met
groenbeheerders van deze golfclub. Het was een aangename
ontmoeting en we hebben over en weer onze wensen en
verwachtingen gedeeld. Afgesproken is dat onze afdeling een
project opstelt waarbij we duidelijk aangeven welke wensen
er bij de golfclub leven, hoe we daar als vereniging mee om
kunnen gaan en wat we elkaar en onze leden te bieden
hebben.

De aanmeldingsperiode sluit 30 juni 2020. De groepsgrootte
is maximaal 25. Er zijn momenteel nog tien plaatsen beschikbaar.
NGO team
Lisette van Pelt

Foto kleibosrussula: Kees Pinster
Panoramafoto: Golf Duinzicht
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Een platgetreden pad
Door Rob Koning
slagbomen afgesloten om de padden een rustige oversteek te
bieden zonder dat er gevaar dreigt.

Ieder voorjaar, zo ruwweg tussen 15 februari en
15 april, vindt in Nederland de paddentrek plaats.
De gewone of bruine pad (Lat. Bufo bufo) verlaat zijn
overwinteringshabitat en begint de wandeling naar het
voortplantingswater. Door de eeuwen heen heeft de
mens op het pad van de pad allerlei obstakels opgeworpen, zoals wegen, tuinhekken, huizen en stoepranden.
Ook wordt de weg steeds lastiger en gevaarlijker voor
de pad met als gevolg dat er veel padden dood worden
gereden en het water niet eens bereiken. Hierdoor gaat
de paddenstand achteruit en dat is niet goed voor de
biodiversiteit. De pad heeft namelijk een zeer nuttige
functie in de natuur, hij eet bijvoorbeeld veel insecten en
slakken en is daarnaast een bio-indicator voor het leefmilieu.

De gemeente helpt mee
De gemeente Den Haag is erg begaan met het lot van de
pad. Zo zorgen ze er bijvoorbeeld ieder jaar voor dat op
de locaties de rioolputten worden afgesloten en waarschuwingsborden worden opgehangen. Ook is men op dit
moment in samenwerking met de Dierenbescherming bezig
te onderzoeken of op bepaalde locaties paddenschermen
geplaatst kunnen worden.
Met deze methode worden padden via een scherm geleid
naar een speciale emmer en worden ze elke avond en ochtend op deze manier overgezet. De kans op doodgereden
dieren wordt hiermee tot vrijwel nul geredueerd. Ook geeft
deze methode een accurater beeld van de paddenstand,
omdat alle padden worden gevangen en geteld. Hierdoor is
een locatie beter te monitoren door de jaren heen.
Een slecht jaar
Alle padden, kikkers en salamanders die worden overgezet
worden geteld; zowel de levende als de dode. Ook wordt
geteld of het mannetjes of vrouwtjes zijn.
In 2017 en 2018 zijn er op de tien locaties zo'n 10.000 levende padden, 1000 kikkers en 1200 salamanders overgezet.
Helaas was 2019 een slechter jaar voor de padden; de aantallen zakten naar 7000 levende padden. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de lange droge zomer van het jaar er
voor.

Om de pad een handje te helpen, zijn er in heel Nederland
paddenwerkgroepen actief. Gedurende de paddentrek brengen zij na zonsondergang de pad veilig naar de andere kant
van de weg, zodat hij daar in alle rust en in zijn eigen tempo
zijn weg naar het water kan vervolgen.
In en rondom Den Haag gebeurt dit al zo'n jaar of twintig
onder de vlag van de Dierenbescherming.
Op een tiental locaties in Den Haag, Voorburg, Leidschendam
en Zoetermeer zijn vrijwilligers actief om padden, maar ook
kikkers en salamanders te helpen. Daarnaast wordt de Duinweg bij de Waterpartij in Scheveningen elke avond met

Hulp gezocht
Vrijwilligers zijn in Den Haag en omgeving elk jaar weer heel hard nodig
om al de padden op hun tocht naar het water te helpen.
Aanmelden kan via de website van de Dierenbescherming op:
https://www.dierenbescherming.nl/paddentrek
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Prutsdingetjes en bomen
Tekst en foto: Marieke Bos
Wat zijn loepen, binoculairs en alles wat vergroot toch
geweldige uitvindingen. Ik maak er gretig gebruik van.
Af en toe neem ik een hapje zand van het strand mee.
Behalve minuscule schelpjes liggen onder mijn bino de
prachtigste kleurrijke mineralen die je maar kunt
bedenken. Wat een rijkdom, denk ik dan.
Maar genoeg over dat kleine spul.
Even over wat groters, namelijk: BOMEN
Ik ben er gek op, ze omlijsten weilanden, staan in parken en
noem maar op. Bossen staan er vol mee. Zonder bomen zou
het een kale boel worden.
In de winter is het wel een kale boel omdat loofbomen hun
bladeren hebben laten vallen. Maar daardoor is de opbouw
van de boom wel beter te zien.
Schors, twijgen en bladknoppen kan je beter bekijken, evenals
de bladlittekens (ook dat kan klein prutsspul zijn).
Littekens van bladeren heb je in alle soorten en maten. Die
van de es heeft een lachend mondje. De hemelboom heeft
een hartvormig litteken. (zie foto)

Op deze site lees je meer hoe sapstromen en voedingsstoffen
in een boom werken. De tekening is daar ook van afkomstig.
koya.nl/sapstroom-in-de-boom/
Voorlopig ben ik niet op bomen uitgekeken.

De toekomst van
De Ratelaar
De afgelopen maanden is er binnen de redacties van IVN
Natuureducatie Den Haag e.o. en de KNNV afd. Den Haag
nagedacht over ons gezamenlijke verenigingsblad.
Dat betreft onder andere de redactionele bezetting, de
planning en de afstemming van de artikelen, het beeldmateriaal en de opmaak.
De besturen van beide verenigingen zijn hierover in
gesprek. De meningen zijn verdeeld en in de komende
maanden zal duidelijk worden of een gezamenlijke
Ratelaar in de toekomst nog haalbaar is.

Hoe ze aan die littekens komen….
Loofbomen sluiten in de herfst alle vaatbundels af met een
kurklaagje waardoor een kleine verdikking ontstaat, voordat
het blad afgeworpen wordt.
Bomen staan dus niet niks te doen, maar moeten hard
werken om goed de winter door te komen. Dan hebben ze
hun rustperiode om in het voorjaar weer hun sapstroom op
gang te brengen.

Wij houden onze lezers via de nieuwsbrief op de hoogte.
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Verzendadres:
Buizerdlaan 275, 2261 CV Leidschendam

Fotogroep IVN
Paarse schubwortel
van Gerda Idsinga
Boshyacinthen en
pimpelmeeseitjes
van Marjanne Dominicus
Tulpen van Ineke Gors
Paardenkastanje
van Grada de Jong
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