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Blijven we hetzelfde doen of gaan we iets heel anders
doen? In de categorie ‘meer van hetzelfde’ valt het
aanpassen van onze excursies en cursussen qua
deelnemers-aantallen. We kunnen de communicatie in
het ‘veld’ beperkt houden tot “Heeft er iemand nog een
dringende vraag?” door de digitale informatievoorziening
vooraf goed te regelen, zodat deelnemers zich goed
kunnen voorbereiden. Of dat bij het publiek aanslaat en
voor de gidsen en docenten aantrekkelijk is zullen wij
moeten afwachten.

Tijdens dit schrijven zitten we in de laatste dagen van een
hittegolf. Het ontneemt mij alle zin en energie en helaas
lees ik dat we dit vaker gaan meemaken: hitte neemt toe
en houdt langer aan. De klimaatverandering slaat in ons
deel van Europa ook nog eens harder toe dan welk
scenario ook had voorspeld. Hoog tijd om onze omgeving
anders, met veel meer groen, in te richten en ook onze
waterhuishouding tegen het licht te houden.

Nu de beroepsorganisatie van IVN sinds kort weer is terug
is in de vereniging zal er voor 2021 een gezamenlijk
jaarplan worden opgesteld. Alle afdelingen zijn
uitgenodigd om ideeën voor activiteiten aan te leveren:
rijp of groen, dat maakt in dit tijdsgewricht niet uit.
Alleen creativiteit helpt ons door deze crisis heen. Dus als
je ideeën hebt laat van je horen! Zelf heb ik een idee om
de stad - platteland relatie met het Westland te
verbeteren door met hen mee te denken over circulaire,
ecologisch ingepaste land- en tuinbouw en het
ontwikkelen van lokale stedelijke markten.
Natuureducatie kan daarbij zorgen voor wederzijds
begrip. Zo’n initiatief kan ook als basis dienen voor
samenwerking tussen de IVN afdelingen van
Zuid Holland.
En nu nog wat anders. Wij hebben een nieuwe landelijke
IVN voorzitter, Hans Gilissen, natuurliefhebber en oud
burgemeester van Venray. Een Limburgse voorzitter is
geen toeval want het zwaartepunt van IVN, qua
ledenaantal en activiteiten, ligt onder de rivieren. Ik heb
hem namens de Regio Zuid Holland, afdeling Den Haag en
omstreken en als mede-Limburger gefeliciteerd met
zijn benoeming.
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Groen in eigen omgeving is ook belangrijk als we de bio
diversiteit willen behouden. Bij beperking van reizen
omwille van dat klimaat, is groen dichtbij zelfs een
noodzaak. Corona heeft het belang daarvan nog eens
onderstreept. Onderzoek bevestigt dat mensen een groene
woonomgeving prefereren, prijzen van huur- en
koopwoningen zijn hoger als er groen op loopafstand is.
Met de enorme bouwopgave en de bijbehorende
infrastructuur is ruimte voor en toepassing van groen
bittere noodzaak.
Onze vereniging heeft natuurbescherming als een van de
doelen, hoe kunnen we hier meer inhoud aan geven?
Meepraten in overleg, alternatieve plannen bedenken,
alert zijn op aantastingen en die melden, de natuur een
handje helpen door bij te dragen aan onderhoud. Graag
hoor ik van jullie wat je in je eigen omgeving zou kunnen
en willen doen. Heb je wat meer tijd dan ben je ook van
harte uitgenodigd om dat te laten weten. We willen best
meer doen voor onze natuur, maar hebben dan meer
mensen en inzet nodig om dat waar te maken.
Corona blijft voorlopig onder ons en het is waarschijnlijk
ook niet het laatste virus dat ons treft. Dat betekent dat
we onze activiteiten moeten herzien. Inventarisaties
kunnen gelukkig nog wel doorgaan, maar excursies
worden niet meer gehouden of alleen met een beperkt
aantal deelnemers. De succesvolle minicursussen kunnen
dit jaar niet gegeven worden. Of dat volgend jaar wel kan,
is de vraag. Hoe houden we onze vereniging zichtbaar in
deze tijd? Hoe gaan we nieuwe mensen bij onze natuur
betrekken? Onbekend maakt onbemind. Als jullie mooie
ideeën of creatieve oplossingen hebben, horen we dat
graag!
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IVN Natuureducatie

Inhoud

IVN Natuureducatie is een landelijke organisatie waarvan de leden zich
inzetten voor activiteiten die erop gericht zijn een ieders inzicht met
betrekking tot de Natuur en Milieu te verruimen.
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Voorzitter: Chrit van Ewijk,
06 15 12 82 95, voorzitter@ivndenhaag.nl
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Bankrekening nr. NL91 TRIO 0391 1745 68 t.n.v. IVN afd. Den Haag

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.
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Colofon
Redactie: Loes van Zee, Lisette
van Pelt, Mariëtta de Jong en Mi
chan Biesbroek
Drukker: Editoo B.V. Arnhem

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
PR, boeken, kraam: Kees Pinster,
06 33 77 31 76, pr@den-haag.knnv.nl

De Ratelaar is een gezamenlijke
uitgave van KNNV Den Haag en
IVN Den Haag en omstreken. Het
blad verschijnt 4 keer per jaar.
Kopij voor het volgende nummer
graag voor 1 december 2020 mai
len (tekst en foto’s apart) naar re
dactieratelaar@ivndenhaag.nl of
redactie@den-haag.knnv.nl.

Contributie: leden € 28, huisgenootleden € 9,50 en jeugdleden € 15
Bankrekening: nr. NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag
Postadres Secretariaat: Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag

Niets uit deze uitgave mag wor
den vermenigvuldigd zonder uit
drukkelijke toestemming van de
redactie.

Beeld pagina 2: De dagkoekoeksbloem heeft van zichzelf een wit hartje,
met geel stuifmeel. De schimmel die de bloem heeft geïnfecteerd,
produceert zwarte sporen, die in plaats van het stuifmeel meeliften met
bezoekende bijen en zich zo over andere dagkoekoeksbloemen
verspreiden, foto: Lisette van Pelt
Beeld voorpagina: een waterjuffer is aan het roven. Foto: Jadranka
Njegovan
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De natuur gekraakt
Zoals u vermoedelijk heeft gehoord, bracht het WNF de afgelopen maanden een rapport naar buiten. Hierin stond dat
het aantal dieren wereldwijd in de afgelopen 50 jaar met bijna 70 procent is afgenomen. Ook uit ander nieuws van de
afgelopen jaren blijkt dat het enorm slecht gaat met de natuur. In Nederland zijn 8 op de 10 vlinders verdwenen in de
afgelopen eeuw, Noord West Europa zag in de afgelopen 30 jaar een afname van 420 miljoen vogels, 75 procent van de
insecten is er niet meer, en ga zo maar door. De oorzaak? De grootste rovers en krakers van allemaal: de mens. Door
bebouwing, vleesindustrie, klimaatopwarming en meer roeien we gestaag de rest van het leven op aarde uit.
Het is niet een heel vrolijk bericht om deze Ratelaar mee te beginnen. Toch noemen we het hier vanwege meerdere
redenen. Sinds het tijdperk van corona is begonnen, gaan veel meer mensen de natuur in en dat is mooi. Een
optimistisch mens zou eruit kunnen opmaken dat een verandering in denken aanstaande is, ‘times are changing’. Uit
talloze onderzoeken blijkt ook dat de natuur helend werkt voor geest en lichaam en dat is op het moment ontzettend
nodig.
Minder mooi is het exponentieel toegenomen zwerfafval, waarmee dat toegenomen enthousiasme voor de natuur ge
paard gaat. Er valt geen wandeling meer te maken zonder overal wc papier en zakdoekjes tegen te komen. Het lijkt wel
in ons te zitten om de natuur als gebruiksvoorwerp, speeltuin of als afvalbak te zien in plaats van het grotere geheel
waarvan wij ook deel uitmaken.
De rol van IVN en KNNV in deze tijden lijkt daarom belangrijker dan ooit. Een hele goede manier om deze verandering
van gedrag en realiteit in goede banen te leiden, ervoor te zorgen dat de natuur niet alleen voor mensen zorgt maar de
mensen ook voor de natuur, is met behulp van onderzoek, kennisvergaring, educatie en verbinding.
Laat dat nou precies zijn wat we doen :)
Veel leesplezier,
Lisette, Loes, Michan en voor de laatste maal - we zullen je missen! - Mariëtta

Ongerepte natuur in Meijendel, foto: Michan Biesbroek
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Mededelingen
Een bedankje voor hard werk!
U heeft het vast al gemerkt bij de vorige Ratelaar: er is
nogal wat veranderd aan de opmaak en de inhoud. De
redactie is nog zoekende naar de ideale vorm en heeft ook
bij deze Ratelaar weer intensief afgewogen hoe de invul
ling aan alle wensen van leden en lezers kan voldoen,
rekening houdend met het nieuwe opmaakprogramma
van Editoo. Daar gaan nog wel wat Ratelaars overheen
voordat we allemaal tevreden zijn.
Die verandering brengt ook andere veranderingen met
zich mee. Tot afgelopen juni was het verzenden van de
Ratelaar een gezamenlijke inspanning van IVN en KNNV
net zoals de totstandkoming. De ledenadministratie van
de KNNV, vroeger gedaan door Bert van Maanen, nu door
Annelies Willemse, verzamelde de adressen van de IVN en
KNNV leden. Voor elke Ratelaar werden de dubbele
adressen eruit gehaald, zo'n 50 leden zijn lid van beide
verenigingen. Daarna werden de bijna 600 etiketten
geprint, gecontroleerd op print fouten en daarna naar
Louise Ras van de IVN gebracht, meestal op de fiets.

Zij zorgde ervoor dat de etiketten zo snel mogelijk op de
Ratelaar werden geplakt en controleerde daarbij nogmaals
de etiketten op fouten. Daarna leverde zij de Ratelaars af
bij het postsorteercentrum in het Forepark. Door deze
goede samenwerking van redactie en ledenadministratie
van IVN en KNNV en het snel handelen van Louise lagen
de Ratelaars meestal rond de 15e in de bus bij de leden.
Louise zet zich onvermoeibaar in voor allerlei praktische
klussen van het IVN. Zij heeft onder meer jarenlang de
verzending van De Ratelaar verzorgd. Tot voor kort het
edele handwerk wat elk kwartaal weer een hele klus was.
Leden en donateurs hebben vaak geen idee wat er
allemaal bij komt kijken om elk kwartaal het blad te
produceren en er voor te zorgen dat het bij iedereen op
het juiste adres wordt bezorgd. En zonder al die 'stille
krachten' die zich als vrijwilliger van hun taak kwijten,
zou dat niet lukken. Vrijwilligerswerk is leuk, maar
waardering ervoor ook!
Dank jullie wel Louise en Annelies!

Annelies Willemse

Louise Ras

Afscheid van de Ratelaar

Gezocht!

Onze droom is in vervulling gegaan, er kwam een huis in
het bos, naast het Drents-friese wold op ons pad en dat
betekent: verhuizen en afscheid nemen.

Met het vertrek van Mariëtta (zie hierboven) zijn we nu
met 3 redeactieleden. We zijn dan ook hard op zoek naar
iemand die bij de redactie wil komen. Ben je of ken je
iemand die goed is met vormgeven en ander
redactiewerk? Dan horen we graag van je! Mail ons via
redactieratelaar@ivn-denhaag.nl of
redactie@den-haag.knnv.nl. Tot snel!

Afscheid nemen van het redactiewerk, juist op het
moment dat we aan het vernieuwen zijn. Heel graag had
ik mee willen helpen om de Ratelaar verder vorm te
geven, maar helaas.
We hebben een mooie tijd samen gehad en ik wens: Loes,
Lisette en Michan dan ook veel succes toe met het
vernieuwsproces van de Ratelaar en de verdere samen
werking tussen de 2 redacties.
Mariëtta de Jonge

KNNV en IVN Den Haag en omstreken
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Mijn eerste ooievaar
AUTEUR: MONIQUE VAN DEN BROEK

In de jaren tachtig waren mijn man Jan van den Ende en
ik bezig met de productie van de film ‘Vier Duindagen’
(1983). We waren wekelijks in Meijendel te vinden. Een
kennis in Mariahoeve had al een paar keer gezegd: “Ga
eens kijken op het weiland achter Isabellaland, daar staat
soms een ooievaar.” Het duurde even voor we op een
zondagmiddag de wijk inreden. Daar stonden zelfs twéé
ooievaars, de eerste die ik in levende lijve zag. We konden
er niet over uit: het ooievaarsvirus kreeg ons te pakken…
In onze volgende film ‘Den Haag Natuurlijk’ (1986) over
het groen in Den Haag, kregen die ooievaars een plekje. Er
zat een paartje in een boom boven de cheetakooi in de
Dierentuin Wassenaar. Het volgende jaar vond een
oppasser in die open kooi alleen nog een rode
ooievaarspoot terug. De rest van de vogel was tussen de
kaken van een cheeta verdwenen. In de dierentuin,
gesloten in 1985, kregen wij de kans om tussen de lege
kooien het ooievaarspaar te volgen.
Ondertussen bouwden we aan een netwerk van ooievaars
mensen; elke kans grepen Jan en ik aan om
geïnteresseerden te overtuigen dat er een film over
ooievaars moest komen: de film ‘Ooievaars Natuurlijk’. In
2000 lukte het eindelijk. De Haagse Vogelbescherming
vond in Vogelbescherming Nederland een sponsor voor
een film over de verdwijning van de ooievaar als
broedvogel in Nederland. Natuurlijk moest de relatie met
het wapen van Den Haag ook in de documentaire. Bij het
ooievaarsbuitenstation De Lokkerij bij Meppel logeerden
we met boven ons hoofd een parend stel. Wat is er nu
mooier dan ‘s morgens wakker te worden van enthousiast
geklepper?
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De voorkant van de hoes voor de film
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De trek
Ook de trek moest op 16mm film vastgelegd worden. De
Belgen waren een project gestart, waarbij gezenderde
ooievaars werden gevolgd via de satelliet. Met deze
gegevens gingen wij in augustus 2000 naar Frankrijk en
een jaar later naar Spanje. Het vinden van plekken waar
ooievaars neerstreken viel niet mee. Mijn Spaans was
primitief, maar het lukte wel in Talavera de la Reina de
politiepost een gouden tip te ontfutselen. Op de nabij
gelegen vuilnisbelt basureros waren ooievaars. De
beheerder knikte op mijn vraag “Si, mañana a las once.”
Dat klopte want ooievaars gebruiken warme lucht om te
vliegen. De volgende ochtend kregen we zonder veel
moeite toegang tot het gebied; voor en achter ons stortten
grote vuilniswagens hun afval. Halverwege de dag
maakten we de mooiste opnames.

Als VIP mag ik tekenen in het officiële boek op het stadhuis van Uherske Hra
diste in Tjsechië, na de prijsuitreiking op het Filmfestival voor de film Ooie
vaars Natuurlijk.

Première
De première in 2002 was een overweldigend succes: meer
dan 1500 mensen kwamen naar de film kijken.
Burgemeester Deetman met de ooievaar in zijn
ambtsketen verwees naar “in goud een stappende
ooievaar houdende in zijn bek een paling”. TV-West zond
de film uit en het Jeugdjournaal, Vroege Vogels,
Grasduinen en diverse kranten besteedden er aandacht
aan. Daarna maakten wij een zegetocht langs Europese

Natuur Filmfestivals: Frankrijk, Polen, Rusland, Estland
en Tsjechië.
STORK
Sinds 2009 ben ik lid van STORK www.ooievaars.eu
Inmiddels zijn er zo’n 2200 ooievaars in ons land: voor
mij begon het met die twee in Mariahoeve en ik weet niet
waar het eindigt.

Krakers spotten
AUTEUR: LISETTE VAN PELT

Ik heb in mijn eentje al heel wat drama’s aanschouwd,
maar bijna nooit als gids samen met een groep. Meeuwen
die systematisch een heel nest meerkoetjes leegroven, een
kat die een jong eendje uit de sloot vist met een uitschuifpoot, een bonte specht die een mezenkastje ontruimt,
altijd als ik alleen ben.
Je moet geluk hebben, als gids. Het is al geweldig als je
eekhoorns ziet, of reeën, of een ijsvogel, of een uil die
hoog in zijn boom zit te zonnen. Maar betrappen op een
roofactie is iets anders.
Eigenlijk is er bij de insecten nog het meest te halen. Kijk
een poosje naar de smeerwortelbloemen en je ziet vast
wel een hommel die illegaal met zijn tong in het
zelfgemaakte gaatje onderin de bloem zit. Kijk goed naar
de grote klisbladeren en aanschouw een boorvliegje
terwijl hij druk aan het seinen is met zijn vleugeltjes,
alsdat dit zijn territorium is.
Zoek gallen in de eik, en weet dat de rechtmatige bewoner
vaak al opgegeten is door de nieuwe bewoners, ook
wespjes maar met moeders die te lui zijn om zelf een nest
en een eetomgeving te maken. Er wordt heel wat
afgekraakt in insectenland. Net zoals koekoeken hun
jongen laten verzorgen door kleine pechvogeltjes, zo zijn
er legio insectensoorten die hun eieren in andermans
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Boorvliegje, foto: Lisette van Pelt

nesten of rechtstreeks in een ander organisme leggen
waar hun larfjes dan gratis eten hebben. Je komt wel eens
een pad tegen die roerloos voor zich uit zit te kijken maar
wel leeft: waarschijnlijk vol maden van de paddenvlieg,
die binnen in de hulpeloze pad aan het eten zijn. En al die
mijngangetjes in bladeren: elke plantensoort heeft zijn
eigen mineerdertjes die zich gewetenloos door het blad
groen vreten. Gallen, opgerolde blaadjes, er is genoeg aan
te wijzen en te ontdekken als je krakertjes en rovertjes wil
betrappen.
En verder ben je aangewezen op geluk. Maar dat geluk is
er sowieso al als je gewoon kunt genieten van de rust in
de natuur, samen met je groep.
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IVN-publieksexcursies en
wandelingen
We gaan vanaf half september weer voorzichtig beginnen met IVN-publieksexcursies. Bijvoorbeeld de excursies naar
Meijendel, de Puinduinen, de Zandmotor en het Schakenbos. Aanmelden is verplicht. Ook mogen er, in verband met
het coronavirus en de maatregelen die daarvoor zijn getroffen, maximaal 5 deelnemers per gids meedoen. Kijk voor de
data, waar en hoe je je kunt aanmelden en meer informatie op de website: www.ivndenhaag.nl
Wandelingen op aanvraag
Wandelingen op aanvraag zijn op beperkte schaal al wel weer mogelijk.
De voorwaarde is wel dat er maximum 5 deelnemers per gids mee kunnen. Er geldt vanwege de omstandigheden een
speciale prijs van € 20,- per gids voor particulieren. Voor bedrijven, organisaties en dergelijken is het € 30,- per gids.
In alle gevallen moet de anderhalve meter afstand voor gids en publiek worden gewaarborgd.
Neem contact op met Gerda Idsinga, via wandelingen@ivndenhaag.nl of 06-1323 4477.

Laatste wens
AUTEUR: GERDA IDSINGA

Enige tijd geleden ontving ik een e-mail van Frits
Herrewijn (met zijn toestemming geplaatst):
'Beste Gerda,
Vorig jaar juni heeft mijn familie een prachtige
rondleiding gehad over het landgoed Te Werve van jullie.
Vooral mijn moeder heeft hier zeer van genoten, om nog
een keer herinneringen op te halen over de buurt waar ze
is opgegroeid. En wandelen was in de laatste periode van
haar leven een houvast. Helaas is ze afgelopen januari ons
ontvallen.
Mijn moeder had nog één grote wens na haar overlijden.
Een boom planten in nagedachtenis van haar. Wij willen
een boom laten kweken met als voedingsbron het as van
mijn moeder. Dit zal gebeuren bij een boomkweker die
zich hier in heeft gespecialiseerd. Na een groeiperiode van
ongeveer 9 maanden kan de boom worden geplant. Mijn
vraag aan u is: ligt er een boomplantingstraject in het
vooruitzicht dit najaar op landgoed Te Werve?'
Gelukkig vond Mirco Kuppens van Event Company (de
eigenaar van Te Werve) het een mooie gedachte. De boom
om mevrouw Herrewijn te gedenken kwam er. De reactie
van de familie Herrewijn? 'Super bedankt!!!!! Je hebt de
familie en in het bijzonder mijn vader zeer gelukkig
gemaakt.'
Landgoed Te Werve, Foto: Gerda Idsinga
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KNNV excursieprogramma
Vanwege corona zijn er geen "gewone" algemene excursies van de KNNV. Het bestuur hoopt dat leden zelf het initia
tief nemen om met een paar mensen op pad te gaan in de natuur. Geef dit aan in de nieuwsbrief of op de website.

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
Elke 14 dagen inventarisaties. Per gebied wordt bekeken hoeveel mensen mee kunnen.
Plantenwerkgroep
Myra Meijering 06 26 69 25 44, planten@den-haag.knnv.nl
Geen winteravonden van oktober t/m december, zoals afgelopen jaren de gewoonte was.
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
Studiegroep Korstmossen
Karel Gort 06 38 33 07 62, korstmossen@delfland.knnv.nl
10 oktober, 21 november en 12 december 2020, 10:00 – ca 12:00 uur, onder voorbehoud
Verzamelplek: Zuiderpark, Anna Polakweg 7, Informatie en aanmelden bij coördinator

Nieuwe leden KNNV
Geen nieuwe leden.

Alle informatie is ook op de website te vinden.
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Straatplantjes
AUTEUR: TON LOMMERS

In de serie ideeënbundels voor natuurgidsen en anderen,
die met groepen de natuur in gaan, zit een bundel om
aandacht te vestigen op allerlei plantjes, die het presteren
om in een bar milieu in kieren tussen straatstenen en in
richeltjes van muurtjes te groeien, te bloeien en vruchten
te vormen: "Straatplantjes". Ze vormen een onderschatte
groep waaraan achteloos wordt voorbijgelopen! Voor wie
de bundel gebruikt worden trottoirs, industrieterreinen,
tuinmuurtjes en kruispuntstoepjes opeens veel
interessanter!
Er worden 78 soorten planten van héél nabij bekeken.
Daartoe is de bundel rijk geïllustreerd met honderden
foto's. De informatie die gegeven wordt is altijd gekoppeld
aan wat er buiten aan de plant valt waar te nemen. Onder
het kopje "Ontdek 't zelf" worden ook uitdagende vragen
gesteld om zelf een plantje beter te bestuderen! Neem je 't
niet in handen dan zul je het antwoord ook nooit vinden!
De bundel blijft beperkt tot vrij algemeen voorkomende
soorten, die voornamelijk in onze stadse 'steenwoestijnen' groeien. Soorten die doorgaans rijkelijk in
parken, tuinen en bossen groeien, zoals fluitekruid,
zevenblad en speenkruid blijven buiten beschouwing.
Samensteller van de bundel is Ton Lommers, een ervaren
IVN natuurgids. Prijs is 15 euro plus verzendkosten.
Te bestellen via tonlommers@casema.nl

foto: Ton Lommers

Onverwachte
ontmoeting
AUTEUR: ANNA KREFFER

Eind mei hangen in het bos vele zwarte poppen aan de
eikenbladeren, poppen van de eikenbladroller, Tortrix
viridana. Een mooie, kleine, groene nachtvlinder, die als
rups in opgerolde eikenblaadjes leeft, vandaar de Neder
landse naam. Zoveel zijn het er, dan kan er wel een mee
naar huis lijkt mij, een verse vlinder zien uitkomen is een
klein avontuur.
Wat later komt er inderdaad een beestje uit de pop, maar
geen vlinder: een sluipwesp! Vrouwtjessluipwespen zien
er misschien gevaarlijk uit, hun legboor kan immers
makkelijk gezien worden als angel waarmee gestoken kan
worden. Maar het is geen verdedigingswapen, ze steken
niet, ze hebben geen enkele interesse voor ons mensen.
Deze sluipwesp prikt met de legboor in de rups en
deponeert een eitje. De sluipwesplarve leeft binnenin de
vlinderrups, eet wat, maar laat vitale delen in tact. Zo kan
de rups nog eten, groeien en verpoppen. Daarna neemt de
wespenlarve het helemaal over en laat van de vlinderrups
geen spoor meer achter. Ze verpopt zelf binnenin de huls
van de vlinderpop.
Er zijn heel veel sluipwespen, die maar lastig op naam te
brengen zijn. In dit geval is gastheer, de eikenbladroller,
bekend en daarmee ook de sluipwesp: Itoplectis maculato.
Op de pagina hiernaast een fotoverslag van deze leuke
gebeurtenis!
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1. Opgerold eikenblad, foto: Anna Kreffer

4. Foto: Anna Kreffer

2. Foto: Anna Kreffer

5. Sluipwesp, foto: Anna Kreffer

3. De pop, foto: Anna Kreffer
6. Wat er uit had moeten komen, foto: Anna Kreffer
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Is de boommarter terug?
AUTEUR: MICHAN BIESBROEK

Op Instagram zag ik een bericht langskomen over een boommarter op een wildcamera in Meijendel. Ik ben al jaren
gefascineerd door deze slimme beestjes, dus ik nam gelijk contact op met de duinwachter van wie het Instagramaccount was. Want zou het dan echt zo zijn dat we nu boommarters in Meijendel hebben? Enkele weken later werd ik
uitgenodigd voor een gesprek in de Tapuit met Boris Temming, duinwachter fauna en flora en Niels Kimpol,
duinwachter monitoring.

"De boommarter (martes martes) is een lang en slank
zoogdier uit de familie marterachtigen. Hij is qua formaat
als een huiskat maar met veel kortere poten. De sterk
behaarde, volle pluimstaart neemt bijna een derde van de
totale lengte in beslag. Hiermee kan de boommarter goed
zijn evenwicht bewaren bij het achtervolgen van een prooi
in de bomen. Door de relatief lange achterpoten is de rug
bij het lopen licht naar voren gebogen. De kop is spits met
vrij grote oren. Poten en snuit zijn bijna altijd donkerder
dan de koffie- tot roodbruine vacht met grijsbruine
ondervacht. Opvallend is de gele, soms bijna witte, bef. Ze
zijn behendig, kunnen goed klimmen en wonen door
gaans in het bos", aldus de zoogdiervereniging.
Marters in Meijendel
'In 2013 werd er een dode boommarter gevonden in
Meijendel. Na DNA onderzoek bleek dat deze marter
afkomstig was uit de populatie van de Utrechtse Heuvel
rug. Toch betekent dit niet dat alle boommarters in
Meijendel uit de Utrechtse Heuvelrug afkomstig hoeven te
zijn. Er is namelijk nooit eerder onderzoek gedaan naar
boommarters. Wellicht waren ze er altijd al en ontdekken
we dat nu pas.' Aan het woord is Niels Kimpel, duinwachter bij Dunea. Samen met Boris Temming is hij het
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onderzoek naar boommarters in Meijendel gestart. Begin
dit jaar besloten ze hiertoe, eigenlijk vooral uit nieuws
gierigheid. 'Let op, binnen een week hebben we een
boommarter voor de camera', zeiden ze vooraf nog gek
scherend tegen elkaar. Uiteindelijk duurde het 2 weken.
Vervolgens gingen ze meer wildcamera's neerzetten.
Ondertussen hebben ze 8 camera's en bij elke wildcamera
troffen ze marters aan. 'Het wemelt ervan!' zegt Boris
duidelijk enthousiast.
Steeds meer waarnemingen
Al snel komen de verhalen los over waarnemingen uit het
veld. Zo vertelt Boris over een collega die 's ochtends een
bakkie buiten deed bij de verzamelplek in de duinen.
Tijdens zijn koffie was hij getuige van een prachtig spek
takel: een boommarter was haar jong aan het leren jagen
en sloeg voor zijn neus een konijn. Vervolgens maakte het
jong het karwei (en het konijn) af, een indrukwekkend
schouwspel! Een andere keer haalden ze een wildcamera
op om 09.00 uur 's ochtends. Tijdens het bekijken van de
beelden, bleek dat de boommarter om 08.55 zich nog voor
de camera had laten zien! Ze hadden hem net gemist. De
bijzonderste waarneming voor hen kwam nadat een
collega vertelde dat ze ergens richting de Ganzenhoek een
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voor boommarters in Meijendel en ze zijn er.
boommarter had zien oversteken. Vanwege de locatie, een
stuk duin met enkele lage eiken van een paar meter hoog,
waren de verwachtingen niet hoog. Toch hingen ze een
camera op en met resultaat: al na een paar dagen zagen
ze een marter op de camera. 'Ik had echt niet verwacht
dat een boommarter op zo'n open stuk zou leven'.
Is er plek voor boommarters in Meijendel?
Boommarters hebben territoria van ongeveer 1000
hectare. Omdat Meijendel ongeveer 2500 hectare is,
betekent het dat er plek is voor 3 tot 4 mannetjes.
Territoria overlappen enigzins en daarnaast houdt de
natuur ook niet op bij de grenzen van Meijendel. Hoeveel
vrouwtjes er zijn, is niet duidelijk. De literatuur zegt, dat
er meerdere vrouwtjes in het territorium van één
mannetje kunnen leven, maar zeker weten doen we het
gewoon niet. Wat we wel weten, is dat we ze overal zien.
We zien ze jagen en spelen en we hebben tientallen
opnames van boommarters bij 1 camera. Aan het patroon
van de bef zou je ze kunnen herkennen want dat is per
individu variabel. maar dat is nu niet mogelijk want de
camara-opnamen zijn vaak in de schemering. We willen
ze ook niet vangen en zenderen, want dat is te invasief en
het is ook geen cruciale soort. Maar goed, er is dus plek

Hoe valt het in de organisatie?
Bij onze collega's van de natuurafdeling leeft het wel. We
krijgen regelmatig berichten van collega's die een marter
hebben gezien en dat aan ons doorgeven. Hoe het verder
in de organisatie valt, is afwachten. We maken natuurlijk
gewoon drinkwater. Meijendel is eigenlijk ook geen
natuurgebied, maar een groen industrieterrein. Maar
goed, natuur is wel ontzettend belangrijk voor de drink
watervoorziening. We wachten het kalenderjaar af,
schrijven een mooi verhaal met een goede kaart erbij en
daarna kijken we verder.
Is de boommarter welkom?
Het blijft een predator en dus gaat het altijd ten koste van
een ander dier. Marters hebben een breed dieet, maar we
zien geen zorgwekkende afname van een specifieke soort.
We merken ook dat er minder vossen zijn en de vossen die
er zijn, meer naar de randen van het duin zijn getrokken.
Vermoedelijk omdat er minder konijnen en grondbroeders
zijn maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Het
toegenomen aanbod van menselijk afval speelt natuurlijk
ook mee. Wat dat betreft is het niet raar dat de boommarter de vrijgekomen plek van predator in het midden
duin opvult. Als het aan ons ligt, is hij zeker welkom.

Bezoekerscentrum de 'Tapuit', van waaruit het onderzoek wordt gemonitord. Foto: Dunea
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In memoriam
AUTEUR: ELS VAN MAANEN-VAN WIJLEN

Op 31 mei jl is Peter van Drimmelen overleden. Hij is
langdurig ziek geweest.
Peter heeft veel betekend voor onze afdeling van de
KNNV. In februari 1993 werd hij voor het eerst genoemd
in de bestuursnotulen als in te werken penningmeester.
Die functie vervulde hij 6 jaar lang gewetensvol en
degelijk. Daarbij deed hij ook de ledenadministratie, maar
ook aan allerhande andere taken in het bestuur werkte hij
mee. Zo verzorgde hij met zijn vrouw Okje jarenlang de
verzending van De Ratelaar. Dat gaf veel werk: niet alleen
etiketten plakken en naar de post brengen maar hij be
zorgde ook zelf het blad bij leden in de buurt om porto
kosten uit te sparen!
Peter hield veel van wandelen. Als hij niet trainde voor de
Vierdaagse, vergezelde hij Okje op de zaterdagse
excursies. En bij de weekends maakte hij zich onder
andere verdienstelijk als chauffeur van een van de busjes.
Ook heeft hij meegewerkt aan een semi-activiteit van de
afdeling : de weidevogelbescherming. Dit vond plaats
nabij het rustieke dorpje 't Woudt. Natuurlijk samen met
Okje op de fiets er heen, goed voor het milieu.
Wij gedenken deze beminnelijke man met genegenheid en
dankbaarheid.

Roven of ruimen
AUTEUR: ROB MEYER

Tijdens mijn wandeling door het Vasser Grafveld en de
Vasser Heide in de buurt van Ootmarsum, deed ik een
merkwaardige ontdekking. Het Vasser Grafveld is een
gebied met grafheuvels uit de periode 2500 – 4000 v.Chr.
Tussen de grassprieten langs het pad friemelden wat
kevers en vliegen op een plek waar klaarblijkelijk een
dood beest lag. Een muis misschien? Van de drie soorten
kevers die er rondscharrelden, kwamen mij twee
onbekend voor. De mestkever is een vertrouwde
verschijning in het bos, maar de andere twee kende ik
niet, dus snel een fotootje gemaakt. Thuisgekomen snel
opgezocht welke beestjes daar rondkriebelden.
De ene was een krompootdoodgraver (nicrophorus
vespillo) met zijn zwarte schild met daarover twee zig
zaggende oranje/bruine dikke strepen. Als er aas ligt
komen mannetjes en vrouwtjes erop af en wordt er net zo
lang onderling geknokt totdat één mannetje een vrouwtje
heeft veroverd. Dit gaat niet zomaar, want het mannetje
richt het achterlijf omhoog en geeft lokstoffen af. Me
vrouw is daar blijkbaar wel van gediend, want er wordt
vervolgens gepaard (of hoe heet dat bij insecten?) en het
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echtpaar graaft een kuiltje met een gangetje naar de er
naast liggende rottende lekkernij. In het gangetje worden
eitjes gelegd en de larven worden na hun geboorte door
moederlief met de mond gevoerd. Dat is smullen onder de
grond! Is dat geen geweldig gezinsleven?
De andere kever was de stinkzwamaaskever (oiceoptoma
thoracicum), die ook aan de dis mocht aanschuiven. Deze
kever is zwart met een lichtbruin glimmend halsschild.
Deze kever vond ik daarna ook in een ander bos, inder
daad bij een ingestorte oude stinkzwam, die nog wel op
vallende geuren verspreidde. Heerlijk toch, als je als kever
kunt genieten van vieze luchtjes. Of de kever daar voedsel
vandaan haalt, is mij niet bekend.
Een bijzondere waarneming, althans voor mij als niet-in
sectenkenner. Kunnen we ze scharen onder de “rovers” in
de natuur? Als je als insect tegoed doet aan beschikbaar
voedsel, dan ben je volgens mij eerder een ruimer dan een
rover.
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Stof voor verhalen
AUTEUR: MARJO HESS

De kraaienfamilie spreekt tot de verbeelding en komt
dan ook vaak voor in legenden en sprookjes. Het gaat
hier nu eens niet om een puur natuur boek, maar om een
boek dat de plaats van deze vogels in die verhalen
beschrijft.
De stelende raaf kennen we, ook in het spreekwoord. In
de Griekse oudheid werd daarom een kauw al als symbool
gebruikt voor de straf van Arne. Zij was een prinses die
voor goud haar eiland aan koning Minos verkocht en
voortaan als kauw moest voortleven, verzot op alles wat
blinkt. Ze pikken niet alleen blinkend goed. Als het zo uit
komt, pikken ze ook wat andere dieren als wintervoorraad
in de grond verstopt hebben. Het is een kwestie van goed
opletten; daar zijn ze intelligent genoeg voor.
Want naast roven en stelen, zijn kraaiachtigen bekend om
hun grote intelligentie. En het is maar net welke eigen
schap je wilt zien. Zo gebruiken ze op slimme wijze
mieren om zich van luizen te ontdoen. Door bovenop een
mierennest te gaan zitten en de irritatie op te wekken,
krijgen ze mierenzuur opgespoten dat hen van parasieten
afhelpt.

Vogels krijgen vaak een rol als boodschapper toegedicht;
raven werden in Perzië geassocieerd met Mithras, de God
van licht en de zon. De priesters van deze God werden
zelfs raven genoemd, op hun mantel stond de raaf als
symbool voor alwetendheid afgebeeld. De Vikingen
dachten dat de roep van de raaf betekenis had en
gebruikten die om geschillen in staatszaken te beslechten.
Ierland kent nog steeds de uitdrukking ‘raven’s
knowledge’ wat vertaald kan worden als alles weten en
zien.
Jammer genoeg staan de verhalen wat kriskras door
elkaar en mis ik - of kan dat niet- een verklaring voor het
toedichten van bepaalde eigenschappen. Evengoed is het
wel een heel andere blik op díe vogels die we vaak
negatief benaderen. Terwijl een raaf, zo zegt dit boek,
toch echt ooit een witte raaf was.
Johan Boussauw, Raven en kraaien, eksters en gaaien, een
natuurhistorie, 2019 Johan Boussauw en Birbook
ISBN 9789082985672

Die intelligentie is evenzeer terug te vinden in de volks
verhalen. Aesopus schreef al hoe een kraai die dorst had
water uit een kan probeerde te halen. Dat lukte niet omdat
het te weinig was en te diep lag. Het verhaal beschrijft
hoe hij steeds kiezelsteentjes in de kan bleef gooien totdat
het water hoog genoeg stond en hij erbij kon.
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Het thema voor het winternummer wordt 'gezelligerds'
Kopij inleveren voor 1 december bij redactie@den-haag.knnv.nl of redactie@ivndenhaag.nl

Foto: Lisette van Pelt
Gekraagde aardsterren zijn de meest voorkomende aardsterren van Nederland. Je kunt ze overal vinden, van in het
duin tot in het park. Gekraagde aardsterren groeien meestal in zogenaamde heksenkringen, soms wel met honderd
tegelijk. Oftewel, een gekraagde aardster is nooit alleen.
Indien onbestelbaar:
Retour Julianastraat 42,
2282 RP RIJSWIJK

