De Ratelaar
IVN Den Haag en omstreken en KNNV afdeling Den Haag

Het nieuwe normaal?
Beste lezer,
Het jaar 2020 is duidelijk een jaar van verandering. Voor de Ratelaar is dit niet anders. Nadat we na het vorige nummer
afscheid namen van eindredacteur Ineke Gilbert en onze oude drukker, kwam vervolgens het coronavirus om de hoek
kijken. Het gevolg was dat we ons afvroegen: 'moeten we wel een zomernummer uitbrengen?' Met het risico wellicht door alle wijzigingen en vernieuwingen- een wat minder gepolijst nummer uit te brengen, besloten we het wel te
doen. Liever het risico nemen en jullie leuk leesvoer bieden in (op het moment dat we dit moesten beslissen)
nog mogelijke lockdown tijden, dan uit angst voor een mindere kwaliteit niets te doen.
De komende maanden gaan we druk in de weer om het blad verder vorm te geven en ook wat aan de inhoud te
wijzigen. We werken voortaan met een overkoepelend thema per nummer. Voor dit nummer hebben we gekozen voor
het thema Lastposten. Je vindt dit thema bijvoorbeeld terug in de keuze voor de coverfoto waarop ditmaal volgens
velen een van de grootste lastposten van de natuur te zien is en in de keuze voor de artikelen (kleine tip: wat het thema
voor het volgende nummer wordt, vind je op de achterkant). Verder willen we meer beeld in het blad en enkele vaste
rubrieken. Ook op organisatorisch gebied is er wat veranderd: terwijl we eerst nog twee redacties (van KNNV en van
IVN) waren, zijn we sinds april één redactie. Onze beide verenigingen bieden ontzettend veel kansen om elkaar aan te
vullen en te versterken en als gezamenlijke redactie willen we daar graag gebruik van maken.
Het kan zijn dat deze Ratelaar door alle wijzigingen nog niet naar je smaak is of dat je ook ideeën hebt over hoe het
anders kan? Laat het ons alsjeblieft weten! Onze contactgegevens staat nop de pagina hiernaast in het colofon.
De Ratelaar is een blad voor de leden door de leden, dus jouw input helpt ons enorm.
Voor nu veel leesplezier,
Lisette, Loes, Mariëtta en Michan

Foto voorpagina: Els Quelle, foto hierboven: Michan Biesbroek
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IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie is een landelijke organisatie waarvan de leden zich in
zetten voor activiteiten die erop gericht zijn een ieders inzicht met betrek
king tot de Natuur en Milieu te verruimen.
Contributie: donateurs € 15, leden € 24 en huisgenoten € 7,50
Bankrekening nr. NL91 TRIO 0391 1745 68 t.n.v. IVN afd. Den Haag
Inlichtingen: Rob Meyer, 070 368 14 00 /06 20 56 81 14
info@ivndenhaag.nl
Ledenadministratie: Roy van Hutten, 06 22 70 73 65
ledenadministratie@ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Dominicus, 06 34 47 70 44
webmaster@ivndenhaag.nl
Voorzitter: Chrit van Ewijk, 06 15 12 82 95
voorzitter@ivndenhaag.nl
Secretaris: vacant
Penningmeester: Annemarie van der Rest, 06 55 12 60 98
penningmeester@ivndenhaag.nl
Bestuurslid PR en Communicatie: Marjanne Dominicus, 06 34 47 70 44
bestuurslidmd@ivndenhaag.nl
Bestuurslid Gidsen en Wandelingen: Gerda Idsinga, 06-13 23 44 77
bestuurslidgi@ivndenhaag.nl
Bestuurslid Projecten: Linda Thorarinsdottir, 06 14 64 05 26
bestuurslidlt@ivndenhaag.nl
Bestuurslid: John van Wensveen, 06 10 10 25 54
bestuurslidjw@ivndenhaag.nl

KNNV

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Den Haag is
een afdeling van een landelijke vereniging voor natuurstudie, -educatie en
-bescherming. Zij organiseert werkgroepen, excursies en cursussen.
Contributie: leden € 28, huisgenootleden € 9,50 en jeugdleden € 15
Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag
Inlichtingen: Annelies Willemse, 070 320 23 61
Ledenadministratie@den-haag.knnv.nl
Opzegging lidmaatschap vóór 1 november.
Webmaster: Dick Gerbrands den-haag@knnv.nl
Voorzitter: Anna Kreffer, 06 26 41 71 37
voorzitter@den-haag.knnv.nl
Secretaris: Ineke Gilbert, 070 211 82 54
secretaris@den-haag.knnv.nl
Penningmeester: Annelies Willemse, 070-320 23 61
penningmeester@den-haag.knnv.nl
PR, boeken, kraam: Kees Pinster, 06 33 77 31 76
pr@den-haag.knnv.nl
Postadres Secretariaat: Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag
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Van de voorzitters

AUTEUR: CHRIT VAN EWIJK, VOORZITTER IVN DEN HAAG EN OMSTREKEN

AUTEUR: ANNA KREFFER, VOORZITTER KNNV DEN HAAG

In deze coronacrisisdagen moet ik vaak denken aan
Donald Duck. Donald pakt het niet altijd even handig aan
zodat hij meestal in de problemen raakt en anderen er
met de buit vandoor gaan. Maar Donald heeft een
bewonderingswaardige sterke eigenschap: hij begint elke
nieuwe onderneming weer met frisse moed. Europa is de
laatste eeuwen hevig geteisterd door oorlogen en rampen
en steeds is men weer met frisse moed opnieuw
begonnen. Daardoor spreekt deze eigenschap van Donald
vooral Europeanen aan. In Amerika, met een andere
geschiedenis, is de zakelijke succesmuis Mickey veel
populairder.

De nieuwe Ratelaar heeft nu ook een thema, dat bepaalt
de artikelen voor dit nummer: lastposten. Nog geen idee
wat we te lezen krijgen. Lastposten … als je nadenkt
daarover, wat zijn dat dan eigenlijk?

In afwachting van het moment dat wij weer kunnen
beginnen met onze activiteiten, probeer ik mijn
creativiteit zoveel mogelijk los te laten op de wat grotere
vragen en geen concrete plannen te maken: Moeten wij
het zwaartepunt van de relatie natuur en recreatie niet
verleggen naar de relatie natuur en gezondheid? Moeten
wij niet eens verder kijken dan de planten en dieren op
onze eigen waarnemingsschaal, naar de bacteriën en
virussen op micro- en nanoschaal en de relaties tussen
deze 3 werelden?

Voor de KNNV nieuwsbrief heb ik iets geschreven over
(steek)muggen, ook lastposten volgens sommigen. We
hebben ongeveer 1750 soorten muggen in Nederland,
waarvan ongeveer 35 soorten steekmuggen zijn. Grote
families als dans-, paddenstoel- en galmuggen doen ons
geen kwaad. Er zijn prachtige soorten als glansmuggen en
muggen die wij vliegen noemen, de rouw- of zwarte
vliegen.

De tijd zal weer komen dat wij met zijn allen met frisse
moed en nieuwe ideeën weer een begin kunnen maken.
Wanneer zal dat begin er komen? Misschien moeten we
wel wachten tot januari volgend jaar. In zekere zin is dat
een mooi moment, want die maand is genoemd naar de
Griekse god Janus, god van het begin, het einde en de
deuren.
Ik hoop dat deze januari 2021 zijn zegen krijgt.
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Hebben wij er last van? Wolven, muggen, vliegen, teken,
fruitvliegjes....Heeft onze natuur er last van? Invasieve
exoten als reuzenberenklauw, reuzenbalsemien,
Amerikaanse rivierkreeft, Aziatische lieveheersbeestjes;
zijn er lastposten die hier thuis zijn, maar andere last
bezorgen? Sluipvliegen, parasieten …..Als klasse apart:
virussen, zoals nu Corona, dat blijkt pas lastig.

Als je onze mede-aardebewoners zou vragen een lastpost
aan te wijzen, reageren ze waarschijnlijk unaniem in hun
keuze: mensen. Wij nemen steeds meer ruimte in en
lijken niet te willen delen. Voedselproductie, groei van
steden en infrastructuur, gesleep van goederen over de
wereld en ons eigen reisgedrag. Soorten waar we voor
heen geen erg in hadden, zijn ons opeens tot “last”.
Hopelijk komen we in deze coronatijd tot bezinning en
gaan we ons handelen aanpassen. Als KNNV met onze
mooie doelen -alle betreffende de natuur- is het
mogelijk een uitweg te laten zien. Want hoewel onze
afdeling vooral actief is met natuurstudie, is een kleine,
belangrijke en noodzakelijke stap die richting
natuurbescherming.
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Kwallen, zomerse lastposten
AUTEUR: WIM VOORTMAN

Zomerse lastposten op het strand: dan denk je al snel aan kwallen. De meeste strandbezoekers griezelen van die
dieren, deels om hun glibberigheid, deels om hun veronderstelde gevaar. Beide zijn zelden terecht. Het idee dat een
glibberig dier 'vies' zou zijn, is een puur menselijke gedachte. 'Vies? Hij is nooit met vieze handen aangepakt'; zou
mijn vader zaliger zeggen. En ja, er zijn kwallen die vervelend kunnen branden, maar verreweg de meesten zijn
ongevaarlijk.

Kwallen zijn weke dieren, maar uitdrukkelijk geen
weekdieren. Dat zijn schelpen, slakken en inktvissen.
Kwallen zijn neteldieren, verwant aan zeeanemonen,
hydropoliepen en koralen (= poliepen in een kalkhuisje).
Die poliepen hebben overigens alleen hun naam gemeen
met de poliepen die de dokter soms aantreft bij onderzoek
van een lichaamsholte. Dat komt door een oppervlakkige
overeenkomst in uiterlijk, maar zo'n woekering heeft
niets met een neteldier te maken. Een kwal is eenvoudig
van bouw. Hij bestaat uit een holle schijf (de hoed) met
aan de onderkant een rand tentakels en in het midden een
mond, die tegelijk anus is. Om die mond zitten meestal
lange lobben. In de holte van de hoed zitten verterings
klieren en de geslachtsorganen, en langs de rand van de
hoed zit een kringspier. Daarmee kan de hoed zich
samentrekken, waardoor de kwal kan zwemmen. Een
eenvoudig zenuwstelsel registreert de ontspanning na een
samentrekking en induceert daarop een nieuwe samen
trekking. Maar van dat zwemmen moet je je niet te veel
voorstellen, want een kwal kan zich horizontaal alleen
zelf verplaatsen in rustig water. Stijgen en dalen gaat
gemakkelijker. Door stromend water wordt een kwal
gewoon meegevoerd, wat kwallen tot zeer grote plankton
-organismen maakt. Een kwal heeft ook geen verweer
tegen aanspoelen. Oostenwind brengt in de zomer vaak

Brand
Op de tentakels van een kwal zitten netelcellen. Die zijn in
beginsel bedoeld voor het vangen van prooien: meestal
plankton, kleine visjes en garnaalachtige diertjes. Bij aan
raking barst zo'n netelcel open, waarna er een spiraal vormige draad met weerhaakjes naar buiten springt, die
bedekt is met gif. Dat gif doodt een mogelijke prooi, die
aan de netelcellen blijft kleven. Bij aanraking met een
zwemmer gaan de netelcellen ook af, en sommige soorten
kunnen dan door je huid heen prikken, wat dat vervelende
brandeffect geeft. De branderigste kwallen op onze kust
zijn de blauwe en rode haar- of brandkwal (Cyanea soorten), die niet erg algemeen zijn. Ook de kompaskwal
(Chrysaora hysoscella) wil wel branden. Die kompaskwal
wordt zo genoemd vanwege de bruine strepen op de hoed,
die aan een windroos doen denken. De netelcellen van
andere soorten komen niet door onze huid heen, dus daar
hebben mensen geen last van.

Zeepaddenstoel. Foto: Filip Nuyttens

Kompaskwal bij strandinventarisatie. Foto: Gerda Idsinga

mooi warm weer - en kwallen op het strand. De oosten
wind blaast het bovenwater van de kust af, waardoor er
een stroming over de bodem in de richting van het strand
optreedt. Kwallen zitten overdag vaak dicht boven de
bodem, en die onderstroming voert ze dan naar het
strand, waar ze aanspoelen.
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Zeepaddenstoel
Een vaak heel talrijke zomersoort is de zeepaddenstoel
(Rhizostoma pulmo). Deze ongevaarlijke kwallen zijn
steviger dan andere soorten en lijken nog het meest op
een gelatinepudding. Ze zijn meestal blauwgrijs van kleur
met een blauwe rand langs de hoed. Zeepaddenstoelen
hebben geen lange tentakels, en de vergroeide
mondlobben vormen een soort steel. Die steel is bij aan
gespoelde exemplaren bijna altijd afgebroken, en op het
strand vinden we vooral de hoeden. De zeepaddenstoel is
zelden groter dan een halve meter in doorsnee, maar
exemplaren die de winter overleven, kunnen extreem
groot worden.
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Foto: Hans van Helden

Bad new kid on the block
AUTEUR: HANS VAN HELDEN

In november in Den Haag gespot: de Aziatische hoornaar, officieel Vespa velutina nigrithorax. Moeten wij ons zorgen
maken? Ja. Kunnen wij dat beest kwijtraken? Nee. We zullen er mee moeten leven.
Sinds een lift met een partij aardewerken potten uit China
in 2004 naar Frankrijk, heeft het dier zich razendsnel
over West Europa verspreid. Imkers vrezen voor hun bij
tjes, de EU heeft een verdelgingsplicht voor het dier inge
steld. Het enige goede nieuws is dat het dier niet bijzon
der agressief naar mensen is, haar steek is niet gevaarlij
ker dan die van andere wespen of onze eigen hoornaar. Bij
verstoring van een nest gaan de Aziatische hoornaars
massaal in de aanval, dan zijn zij wel gevaarlijk.
"Suffe" honingbijen gemakkelijke prooi
Aziatische hoornaars, ook bekend als de geelpotige hoor
naar, zijn efficiënte jagers en goede vliegers. Zij jagen
vooral op sociale bijen zoals honingbijen en hommels.
Hebben zij een bijenkast gevonden, dan wachten zij de
bijen bij de ingang op. Hierbij "bidden" ze voor de ingang,
ze kunnen zelfs achteruit vliegen. Als het even kan,
moorden zij het hele volk uit om zich te goed te doen aan
de larven en de honing. Aziatische honingbijen hebben
met het gevaar leren leven. Zij trekken een sprintje naar
de bijenkast in de hoop de hoornaar te snel af te zijn,
maar onze eigen honingbijen doen dat niet en zijn een
makkelijke prooi voor de Aziatische nieuwkomer. Er zijn
aanwijzingen dat de Aziatische hoornaar verzwakte bijen
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volken uitkiest. Niet onlogisch, daar een gezond volk zich
kan verdedigen. Het gevaar voor honingbijen moet niet
worden overdreven, of zoals een Franse imker opmerkt: ,,
Vergeleken met de invloed van bestrijdingsmiddelen is de
Aziatische hoornaar een grap''.
De Aziatische hoornaar heeft een voorkeur voor biotopen
in de buurt van water. Ze laten zich niet door mensen af
schrikken en strijken neer in de stedelijke omgeving. De
koningin maakt vaak eerst een nestje in struikgewas om
later hoog in bomen het definitieve nest te maken. Bomen
hebben een voorkeur, maar hoogspanningsmasten, schu
ren, stapels hout, balkonkasten, tuinparasols en de wiel
kasten van personenauto's worden ook benut. De nesten
kunnen zelfs in de grond worden gevonden. Het is een
echte opportunist.
Nesten hoog in bomen zijn, ondanks hun formaat, lastig
te vinden. De dieren zijn in de zomer tot in het najaar ac
tief, als de bomen vol in blad zitten. Het nest kan een dia
meter van meer dan een meter bereiken. Werksters vlie
gen in rechte lijn met hun prooi naar het nest, zo is een
kruispeiling te maken waar het nest zich ongeveer moet
bevinden. Voor zonsopgang is met een drone met warm
tezoekende camera de exacte locatie te bepalen en kan het
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nest worden verwijderd. Helaas is het dan al te laat: de
eerste koninginnen zijn uitgevlogen en kunnen het vol
gende jaar een nieuw volk beginnen. De jonge koningin
nen vliegen gemiddeld zo'n 27 km voor een plekje voor
een nieuw volk...
Lust niemand de Aziatische hoornaar?
West-Europa met zijn dociele gedomesticeerde honing
bijen mag dan luilekkerland lijken, toch hebben deze
hoornaars natuurlijke vijanden. Wespendieven lusten wel
een nest, kippen knabbelen ook graag een wespje. Onze
eigen hoornaar is groter en sterker, dus de Aziatische
hoornaar kan hem alleen niet aan (de grotere volken kun
nen wel onze hoornaars verdringen). Er is nog weinig be
kend over de invloed van parasieten van onze wespen en
bijen op nieuwkomers. De snelle verspreiding van het dier
doet vermoeden dat dit niet zo vlot gaat.

grithorax. Een opvallende brede gele band op het vijfde
segment van het achterlijf en gele poten maken het sig
nalement compleet. Het onderscheid met onze eigen
hoornaar is duidelijk: het vele rood in het gezicht, borst
stuk, poten en het opvallende geel-zwarte achterlijf is
moeilijk te verwisselen met het donkere uiterlijk van de
nieuwkomer.
Het verschil met de schuwe middelste wesp is lastiger.
Deze is wat kleiner, de fijne tekening op zwarte onder

Zelfs in Korea, waar zeven soorten grotere hoornaars
rondvliegen, weet Vespa velutina haar plek te veroveren.
De Aziatische hoornaar is niet alleen een bedreiging voor
honingbijen, maar ook voor hommels en andere insecten.
Hommels, wilde bijen en veel andere insecten hebben het
moeilijk, en het verschijnen van deze efficiënte en oppor
tunistische jager maakt het er niet beter op.
Hoe ziet het beest er uit?
De Aziatische hoornaar is iets kleiner dan onze eigen

Foto: Hans van Helden

grond maakt het onderscheid in het veld moeilijk. Daarbij
komt dat de middelste wesp, net als de Aziatische hoor
naar, prachtige ronde nesten in beplanting bouwt.
Lookalikes
De stadsreus, een flinke zweefvlieg, wordt ook voor de
Aziatische hoornaar aangezien. Het ontbreken van sprie
ten, het overwegend roze-rode middenstuk en de in

Foto: Hans van Helden

hoornaar, donker met een volledig zwart middenstuk.
Vandaar haar wetenschappelijke naam: Vespa velutina ni

Foto: Hans van Helden

V-vorm gehouden doorzichtige vleugels onderscheidt
haar van de wespen.

Foto: Hans van Helden
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Op zoek naar de klimopbij, zag ik een Europese hoornaar
op limonadewespen jagen. Om de tien minuten kwam zij
langs, om de diertjes te grijpen als zij nectar dronken. Het
is spannend wat er gebeurt als onze hoornaar de Aziati
sche nieuwkomer ontdekt: ziet zij hierin ook een smake
lijk hapje om haar jongen te voeden? De tijd zal het leren.
Van de Aziatische hoornaar gaan we de komende tijd
zeker wat horen.
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IVN-publiekswandelingen en
wandelingen in coronatijd
Helaas zie je hier geen kwartaaloverzicht van onze publiekswandelingen. We hopen in september deze weer te kunnen
aanbieden. Hou onze site in de gaten voor de mogelijkheden: www.ivndenhaag.nl
Wat kunnen we wel doen?
We gaan vanaf 1 juli beperkt weer van start met de wandelingen op aanvraag. Andere mogelijkheid: een cadeaubon
voor een wandeling op aanvraag met een gids om familie of vrienden te verrassen. Hoe werkt het: mail me als je een
cadeaubon wilt kopen. Ik mail je de factuur en de pdf van de cadeaubon. De factuur betaal je aan onze penningmeester.
En de cadeaubon kun je mailen of printen en aan degene geven voor wie je hem gekocht hebt. Daarna regelen we de
wandeling.
Voorwaarden
Ten hoogste 4 (hooguit 5) deelnemers; er geldt een speciale prijs van € 20,- per wandeling. Hoe dan ook, de 1,5 m af
stand moet voor gids en publiek worden gewaarborgd. De bon is heel 2020 geldig. Neem contact op met Gerda Idsinga
via wandelingen@ivndenhaag.nl of 06 13 23 44 77

Natuurgidsenopleiding 2020
Ook de nieuwe natuurgidsenopleiding is de dupe van het coronavirus. Bij het overwegen van de maatregelen omtrent
de informatieavonden in juni, de start van de opleiding in september, en het kennismakingsweekend in oktober, kwam
het coördinatieteam tot de conclusie dat hele project een jaar moet worden uitgesteld. De Haagse IVN Natuurgidsenop
leiding begint dus pas in september 2021.
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KNNV agenda
Het KNNV excursieprogramma voor dit seizoen kan i.v.m. de coronamaatregelen helaas niet in deze Ratelaar worden
opgenomen. Wij hopen na de zomervakantie weer te kunnen starten, en het programma van de maanden daarna in het
septembernummer te kunnen oonemen.
Raadpleeg de website www.knnv.nl/denhaag voor ontwikkelingen en de laatste stand van zaken.

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
1e kwartaal 2020
- Chris Briggs
- Marjolein van Dijck
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 ook op de website te vinden.

IVN Den Haag en omstreken en KNNV afdeling Den Haag
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Foto: Els Quelle.

IVN Den Haag en omstreken en KNNV afdeling Den Haag

11ach
Jouw foto hier de volgende keer? Kijk op de
terkant voor het thema en de deadline

Lastige
planten
AUTEUR: KAREL GORT

In de veldgids ‘Invasieve waterplanten in Nederland’ van
de NVWA staan 22 uitheemse aquariumplanten of vijver
planten die de meeste overlast en schade aan de natuur
veroorzaken en hoe je ze kan herkennen. Het is de schrik
van iedere waterbeheerder: inheemse of exotische plant
jes die zich razendsnel vermenigvuldigen en het open
water in korte tijd veranderen in een groene soep. Een in
Roden ontwikkelde methode om sloten en kanalen te ont
doen van deze woekerende waterplanten blijkt erg suc
cesvol te zijn. Het gaat om de zogeheten 'harkboot.’

De naam mantegazzianum is te danken aan de Italiaanse
antropoloog Paolo Mantegazzi. Buiten de mens kunnen
alleen schapen worden ingezet voor de bestrijding van
Reuzenberenklauw. De schapen worden een handje ge
holpen door de mens om ze onder begeleiding weer naar
een nieuwe plek te brengen ter bestrijding van de Reu
zenberenklauw .
Dan als derde een prachtige plant uit de Himalaya: de
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera van het geslacht
Impatiens Springzaad. Aangezien de zaden wel zeven
meter in alle richtingen kunnen schieten, wordt de plant
ook wel ‘buurmansverdriet’ genoemd. In de Biesbosch en
andere plekken wordt hij als niet gewenst beschouwd
omdat hij alle andere vegetatie verdringt en te dominant
wordt. Heeft u er wel eens op Springzaad gelopen? Het
knispert alsof u op zakken chips loopt, en u wordt belaagd
door tientallen kogeltjes die in het rond vliegen.
Als laatste noem ik de Japanse duizendknoop. Sinds ik in
Hoek van Holland ben gaan wonen, kom ik regelmatig in
het Staelduinse bos. Daar heb ik mij aangesloten bij de
vrijwilligersgroep ‘Vrienden van het Staelduinse bos’.
Jaren geleden kwam een vrijwilliger met het idee om een
stukje bos, nabij het bezoekerscentrum ‘De Koestal’, om
te zetten in een tuintje. De begroeing bestond uit Braam,

Foto: Steven Radersma

Een voorbeeld is Watercrassula uit Australië. Veel venne
tjes in Noord-Brabant zijn bedekt met zeilen om ze te
laten stikken en verspreiding tegen te gaan. Maar een
klein stukje mee aan je laars of mee met een vogeltje en er
wordt weer een nieuwe leefomgeving gecreëerd!
Nog vier lastige invasieve exoten
Als eerste de Amerikaanse vogelkers of ‘bospest’. De soort
is in Nederland en België geïntroduceerd en vanaf de jaren
twintig van de twintigste eeuw als vulhout in de bossen
aangeplant. Ook dit is zo’n invasieve exoot. De ‘bospest’
doet zijn naam eer aan omdat het een waarlijke plaag is
op kapvlakten, waar veel mensen veel last van hebben.
Staatsbosbeheer is hier dan ook niet blij mee.
De tweede invasieve exoot die ik wil noemen, is de Reu
zenberenklauw Heracleum mantegazzianum uit het Kau
kasus gebergte. De Reuzenberenklauw is ooit een geliefde
plant geweest en werd ooit verkocht in tuincentra. Deze
reuzenplant is een prachtig in het oog springende plant
met een groot bloemscherm van wel een halve meter en
kan wel vier meter hoog worden. De Reuzenberenklauw
mag niet meer verkocht worden. Als je een klein wondje
hebt kunnen de haartjes van de Reuzenberenklauw enor
me, pijnlijke bulten veroorzaken. Misschien komt de we
tenschappelijke naam van de Reuzenberenklauw bij een
aantal van u een beetje bekend voor. Dat kan, want man
tegazzianum komt voor in mijn persoonlijke mailadres.
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Brandnetel en Japanse duizendknoop. Tjonge jonge wat
een werk; een invasie van invasieve planten! Misschien
vreemd maar die Braam ging nog wel en de brandnetel
pakten we beet en trokken eraan tot je een meter of drie
had, dan gooiden we het op de composthoop met nóg een
sliert er achteraan. Dit ging nog wel maar toen begonnen
we te trekken aan de Japanse duizendknoop en er kwam
wat uit de grond kwam er nóg wat en nóg wat en nóg
meer. Er kwam geen eind aan! Uiteindelijk is het na flink
wat mankracht en inspanningen een prachtig tuintje ge
worden waar we heel trots op waren en nog zijn.
Nu jaren later houden de braam en brandnetel het voor
gezien. Maar de Japanse duizendknopen komen gewoon
weer op. Ondanks mijn passie voor planten mag wat mij
betreft Japans duizendknoop een uitzondering zijn en
wordt het een anti-operatie steenbreek: grond er uit, twee
meter diep uitgraven met een minimale omtrek van 50
meter, betonmengsel storten en dan goed laten drogen.
Maar laat geen scheurtje in de gestorte betonbodem zitten
want dan komen ze ‘gewoon’ weer op!

Zomer 2020

Kriebelrups
AUTEUR: LISETTE VAN PELT

Vorig jaar ging ik met vijf vriendinnen een weekend naar Brabant, in de buurt van Tilburg. We hadden een hotel
midden in de bossen, en wandelden urenlang. Onderweg zagen we nesten van de eikenprocessierups waar mijn
vriendinnen veel belangstelling voor hadden, en ik vond het leuk om ze er iets over te vertellen. Op zaterdagavond
begon de jeuk. Op zondag zijn we maar naar een museum gegaan.

Niet alleen het coronavirus, ook de eikenprocessierups
heeft een haard in Brabant. Niet zo gek, want er zijn heel
veel eiken in Brabant, veel meer dan in onze contreien.
Toch blijven wij hier in het westen zeker niet verschoond.
Op landgoed De Horsten in Wassenaar zag ik vorig jaar al
heel wat gekoloniseerde eiken, sommige met een roodwit
lint om de stam, andere niet, daar zaten de nesten goed
verstopt in een vork of net tegen de kruin aan. Ik liep er in
een wijde boog omheen, zoals ik nu doe met andere men
sen.

Foto: Sarefo

biodiversiteit. Dit geldt ook voor eikenprocessierups (door
monotone boomstructuren). Met nestkasten plaatsen al
leen verhelp je het probleem niet als de omgeving niet
geschikt is voor deze dieren om te overleven. Dan blijven
nestkasten leeg, maar dat spreekt voor zich.” Woorden
van stadsecoloog Esther Vogelaar. Zij benadrukt dat in de
Haagse bosgebieden redelijk veel verschillende boom
soorten staan, die samen met gevarieerde ondergroei zor
gen voor voedsel en nestgelegenheid voor predatoren die
wel een processierupsje lusten. Het probleem zit eerder
bij de zogeheten ‘straatbomen’, de eiken die keurig op rij
langs de lanen en in de parken staan. Het zijn juist de
concentraties van eiken die ideaal zijn voor de rupsen. Als
er eens een nest uit de boom waait of anderszins uit el
kaar valt verhuizen de rupsen naar een buurboom en zet
ten daar hun nachtelijke maaltijd voort. En een ei is snel
gelegd als er een hele bomenlaan tot je beschikking staat.
Nieuwe eiken
Esthers collega bij ‘Team Groen’, Paul Boeters, weet alles
van de Haagse straatbomen. ‘Den Haag is van oudsher
niet echt een stad van eikenlanen. Voordat de iepziekte
toesloeg stonden er vooral veel iepen langs de wegen en
lanen, en kastanjes. In de nieuwere stadsdelen, zoals
Wateringseveld, Escamp, Zuiderpark, Ypenburg, zijn juist
veel eikenlanen aangelegd. Daar kwamen dan ook de
meeste meldingen van nesten vandaan.

Brandhaar
De last veroorzaakt door de eikenprocessierups varieert
van lichte jeuk tot brandende jeukbultjes die dagenlang
blijven klieren. Dat wordt veroorzaakt door de brandharen
die zich op de ‘rugspiegel’ bevinden. De brandharen zijn
microscopisch klein en zwart, dus onzichtbaar voor het
blote oog. De zichtbare haren zijn onschuldig voor ons.
Ook leuk om te weten: de brandhaartjes ontwikkelen zich
nadat de rups al vier keer verveld is. Hoe kleiner de rups,
hoe onschuldiger dus. De vlinders komen tussen half juli
en half augustus uit hun pop om zich voort te planten.
Een vrouwtje legt 250 tot 300 eitjes, verdeeld over ver
schillende bomen. De processierups is heel geliefd bij
vogels maar ook bij insecten als gaasvlieg, oorwurm,
schorpioenvlieg, hoornaars en andere wespen. Die kunnen
we aantrekken met gevarieerde ondergroei, vooral
schermbloemen.
Ik belde met de Beleidsafdeling Stadsbeheer van Den Haag
met vragen over de Haagse situatie. “Plaagsoorten
floreren altijd omdat het slecht is gesteld met de
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Dat waren er bij elkaar 240, en bij elke melding werd het
betreffende nest weggezogen’. Dat was in 2019. In 2018
en daarvoor waren er geen meldingen. Hoe kan dat? Paul
denkt dat dat zou kunnen komen omdat 2018 een uitzon
derlijk droog en warm jaar was. In dat warme seizoen
kwam de wind vooral uit het oosten in plaats van de ge
bruikelijke westenwind in de kustgebieden, en omdat de
vlinders wel 40 kilometer kunnen vliegen kwamen ze als
vanzelf deze kant op gewaaid. Dus in 2018 werden de ei
tjes gelegd waar in 2019 de rupsen uit kwamen waar de
Hagenaars last van hadden. ‘Dat is mijn eigen theorie, dus
misschien klopt er niks van’, zegt Paul, ‘maar ik ben heel
benieuwd hoe het dit jaar gaat lopen, want 2019 was an
ders. Het was heet en droog maar niet zo lang als in
2018’.
De gemeente heeft inmiddels een speciaal bedrijf inge
schakeld dat onmiddellijk zal uitrukken bij elke melding
en dan ook de omgeving van het nest zal afspeuren naar
minder zichtbare nesten. Preventieve bestrijding om
nieuwe brandhaarden voor te zijn. ‘Het stuit ons ecologen
natuurlijk tegen de borst om zo heftig in te grijpen, want
de natuur heeft helemaal geen last van de beestjes. Maar
het is onze gemeentelijke taak om de Haagse inwoners te
beschermen tegen overlast. En daar valt de eikenproces
sierups onder’.

Foto: Ben Sale

Paul schrijft ook over bomen in de Bomennieuwsbrief op
www.gemeentedenhaag.nl/groen/bomen. Kijk ook eens op
www.hethaagsegroen.nl

Vos in Kijkduinse duinen
AUTEUR: ROB MEYER

Medio april begaf ik mij samen met mijn vrouw Henny via
een kronkelig zandpad naar een plek met een heerlijk
duintje, waar je afgeschermd van de koude noordoosten
wind lekker even kon relaxen in de hectische coronatijd,
waar je toch geacht werd zoveel mogelijk binnen te
blijven. Een legaal plekje, enigszins verborgen voor de
gemiddelde wandelaar en natuurbelever.
Na enkele minuten hoorde ik een zacht geritsel achter mij
in de struiken en verscheen rechts van mij op enkele
meters afstand een vos. Ze keek me aan, ging iets verder
weg zitten en ging op haar gemak mij zitten observeren.
Waarschijnlijk werd het beestje door iemand gevoerd,
want na een vragende blik en wat gedreutel op afstand
verdween ze weer in de struiken. Ik had nog wel de
gelegenheid om haar met mijn telefoon op de foto te
zetten. Toen ik even later mijn wandeling vervolgde zag
ik haar weer op het pad. Mijn “hallo” werd wantrouwig
bekeken en ze ging er snel vandoor op weg naar veiliger
oorden.
De vos wordt bij ons niet direct door iedereen als mooi en
nuttig ervaren want ze kunnen best een hoop overlast
veroorzaken. Een niet goed beveiligd kippenhok is ook een
favoriete plek voor menig vosje. Maar of het een lastpost
is? Voor mij niet.
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Het grootse leven van kleine
beestjes
AUTEUR: MARJO HESS

Je verschuilen en tegelijkertijd de wereld naar je hand
zetten. In deze veelzijdigheid en nog veel meer zie je in
secten bezig. Aglaia Bouma is er door gefascineerd, wat
leidde tot haar boek Insectenrijk. Het is bijna een wonder
dat het ooit zover kwam. Ze was jarenlang bang voor alles
wat om haar heen zoemde, na ooit als zeventienjarige ge
stoken te zijn door een hoornaar. Je leest vooral een ver
haal met aandacht voor details, insecten vallen immers
meestal niet op in grootte. Dat gebeurt in rake, beeldende
taal, bijvoorbeeld rond het uitvliegen van mieren. De ko
lonies in de buurt synchroniseren hun uitvliegen: inteelt
wordt voorkomen door een paring tussen de kolonies.
Hier alsook elders spelen de feromonen en geuren een
grote rol.
Geluid heeft een zelfde contactfunctie: of het nu de
sprinkhanen zijn die met tandjes aan de dij zingen moge
lijk maken of duikerwantsen die met een verharde rand
van de penis langs ribbels op het achterlijf strijken. Soms
echter camoufleren insecten zich juist. Bouma raakt hele

maal enthousiast door de camouflage van de wapendrager
die een afgebroken twijg lijkt. De mimicry laat ze even
eens verhalend zien, als beschermings- en soms als lok
kingsmechanisme. Bepaalde vlinders lijken door hun
grote oogvlekken groter en dreigender dan ze in werke
lijkheid zijn. De vrouwtjes van de Amerikaanse vuurvlieg
jes beschermen en lokken tegelijkertijd. Ze scheiden een
stof af die ook voor mannetjes van een andere soort aan
trekkelijk is. Die soort heeft nu net een stof in het lijf die
hem weinig eetbaar doet zijn; het vrouwtje vuurvliegje is
het daarna ook niet meer.
Je leest verder de verhalen over de zes poten, facetogen en
metamorfose. Die is overigens lang niet bij alle insecten
een volledige metamorfose. Zangcicaden en libellen bij
voorbeeld maken met een aantal vervellingen een niet
volledige metamorfose door. Bouma beschrijft, niet toe
vallig, de gedaantewisseling van de Europese hoornaar,
Vespa crabro. Daarmee is voor de schrijfster die haar
angst wist om te vormen de cirkel rond. Het levert ons
een bijzonder boek op.

Bouma, Aglaia, (2020) Insectenrijk, het grootse leven van kleine beestjes, ISBN 978 90 450 3801 8
Koop dit boek in de webwinkel van IVN (https://winkel.ivn.nl) en steun het werk van IVN.
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Het thema voor het herfstnummer wordt 'krakers en rovers'
Kopij inleveren voor 1 augustus bij redactie@den-haag.knnv.nl of redactie@ivndenhaag.nl
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Een veldhommel haalt nectar uit de bloem van de smeerwortel via een gaatje in de kelk.
Omdat haar tong niet lang genoeg is, gaat ze niet op de ‘legale’ manier de bloem in waarbij ze
langs meeldraden en de stamper zou komen. De bloem krijgt niets terug voor de gestolen nectar.
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