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Van de voorzitters

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

AUTEUR: ANNA KREFFER, VOORZITTER KNNV DEN HAAG EN OMSTREKEN

Voor u ligt de derde vernieuwde Ratelaar. Daar wil ik deze
keer eens bij stilstaan, want achter de schermen is er veel
werk verzet om zover te komen. Zo is een aantal
redacteuren op cursus geweest om het computerprogramma van de nieuwe lay-out onder de knie te
krijgen. Er zijn afspraken gemaakt met de nieuwe drukker
over format, lay-out, oplage en ook over de verzending.
Daarnaast ging het redactiewerk gewoon door, zoals het
verzamelen van foto’s, schrijven en redigeren van kopij.
Bij het tot stand komen van een blad komt toch heel wat
kijken. Dit alles in een tijd dat we aan alle kanten beperkt
waren door corona. Het resultaat mag er zijn: het is een
kleurrijk en gevarieerd blad geworden. Ik vind het
prachtig om te zien en ik ben er ook best wel trots op dat
onze redactie zich zo wil inzetten om een mooi blad te
maken. Het is tenslotte allemaal vrijwilligerswerk.
Daarom: redactie, dank je wel!

Alweer de laatste Ratelaar van het jaar en wat een jaar is
het geweest. Door corona konden onze gewone activitei
ten niet doorgaan. De inventarisaties gelukkig vaak nog
wel, maar met een andere bezetting. Ook in het nieuwe
jaar zal corona voorlopig nog onze bezigheden beïnvloe
den.

Ander nieuws over de Ratelaar betreft de samenwerking
met de KNNV. Het bestuur van de KNNV heeft besloten
om te stoppen met de uitgave van onze gezamenlijke
Ratelaar. De KNNV informeert haar leden via haar
nieuwsbrief, ik informeer u nu langs deze weg. Ik betreur
het besluit van het KNNV-bestuur want ik denk dat wij
met onze inzet voor het behoud van de natuur in en rond
Den Haag elkaar goed kunnen aanvullen. Dat kan in een
gezamenlijk blad tot uitdrukking komen. Het besluit van
de KNNV betekent dat we vanaf het juni-nummer alleen
verder gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als IVN
een mooi blad kunnen blijven maken. Wij blijven open
staan voor samenwerking met alle groene verenigingen
van Den Haag en omstreken.
Deze wending geeft natuurlijk ook weer nieuwe kansen.
En daarom wil ik hierbij een uitnodiging doen aan de
leden om zich uit te spreken hoe hun ‘ideale Ratelaar’
eruit zou kunnen zien. Welke onderwerpen mist u nu,
welke bijdrage zou u zelf willen geven, en welke rubrieken
moeten vooral ook blijven. In een blad voor leden is het
altijd fijn als er bijdragen van veel verschillende kanten in
komen. Dat laat zien waar iedereen zoal mee bezig is in de
natuur, en het verbindt de leden. Dus stuur uw
opmerkingen, suggesties en vooral ook uw waardering
naar de redactie redactieratelaar@ivndenhaag.nl
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Het is nu zoeken naar andere manieren en gelukkig zijn
er digitale mogelijkheden. De eerste digitale lezingen zijn
gehouden en bleken een succes. Dat kan het ook worden
voor onze afdeling. We horen graag je ideeën!
De laatste Ratelaar van het jaar en ook bijna de allerlaat
ste Ratelaar. In het komende jaar komt er nog een num
mer uit en dan valt het doek. Jullie bestuur heeft besloten
te stoppen met het uitgeven van dit gezamenlijke blad.
Het overgaan naar een nieuwe drukker en een nieuwe re
dactie heeft onze al langer levende bedenkingen een zetje
gegeven. Die hadden onder andere te maken met het fi
nancieel gezond houden van onze afdeling.
Ook gaven herhaalde oproepen om onze redactie, be
staande uit één persoon, te versterken geen resultaat. We
willen onze beperkte capaciteit nu volledig gaan inzetten
voor onze nieuwsbrief en denken na hoe we onze leden
zonder digitale mogelijkheden toch van verenigings
nieuws blijven voorzien.
Na de nieuwsbrief nu ook geen gezamenlijk blad meer.
Wat dat betreft lopen de paden van IVN en KNNV weer
uiteen. We blijven wel samen optrekken, ook met andere
groene verenigingen, waar het gaat om de natuur in alle
facetten. Zonder natuur kunnen we niet bestaan.
Wat het nieuwe jaar gaat brengen weet nog niemand. Ik
wens een ieder gezondheid en mooie ervaringen met of in
de natuur.
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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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Agenda en excursies IVN en
KNNV

Inlichtingen: Rob Meyer,
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

10 Jos vertelt
12 Heremietkreeft, een
leefgemeenschap
13 Oma's dagje in Den Haag

Contributie: donateurs € 15, leden € 24 en huisgenoten € 7,50
Bankrekening nr. NL91 TRIO 0391 1745 68 t.n.v. IVN afd. Den Haag

14 Column: gezellig draadwatje

KNNV

Colofon

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.

Redactie: Loes van Zee, Lisette
van Pelt, en Michan Biesbroek

15 Boekenrubriek

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
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

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 februari 2021 mailen
(tekst en foto’s apart) naar redac
tieratelaar@ivndenhaag.nl of re
dactie@den-haag.knnv.nl.
Niets uit deze uitgave mag wor
den vermenigvuldigd zonder uit
drukkelijke toestemming van de
redactie.

Beeld pagina 2: Koeien in de wei. Foto: Lisette van Pelt
Beeld voorpagina: Twee konikspaarden in de Ganzenhoek komen een kijkje
nemen Foto: Michan Biesbroek
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Goud in de kist
Een oud Nederlands gezegde luidt: December vol mist, geeft goud in de kist. In deze mistige tijden, zowel letterlijk als
figuurlijk in de zin van 'onzeker', zijn dat welkome woorden. Met een wereldwijde pandemie, een nationale lockdown
en bij veel mensen ook op persoonlijk niveau allerlei veranderingen gaande, kunnen we wel een 'kist vol goud'
gebruiken.
Nu is winter is natuurlijk van oudsherre een moment van bezinning geweest, van rust in de natuur en in het lijf. Daar
waar wij tegenwoordig met een nooit stilstaande 24-uurseconomie hebben te kampen, volgde men vroeger meer de
seizoenen. Zo hadden de eerste Romeinen bijvoorbeeld een jaar met maar tien maanden en 304 dagen. Na de tiende
maand ('Dec'ember) werd in de langste nacht van het jaar gevierd dat de dagen weer langer zouden worden,
vervolgens was er een periode van rust en in maart begon het nieuwe jaar. Tijdens deze rustperiode maakte men het
thuis gezellig met elkaar, werden er plannen bedacht voor het nieuwe jaar, werd er uitgerust en genoot men van de
door het jaar heen verzamelde rijkdom. Klinkt als een prima plan.
Bij het maken van de plannen voor 2021 rijst natuurlijk wel de vraag: 'hoe ziet die door december aangekondigde kist
met goud er dan uit?' Waar willen we rijk in worden, wat is ons goede voornemen? Om die vraag te beantwoorden, een
kleine anekdote: laatst vroeg iemand 'houd je van de natuur?' Iedereen zei 'ja! Natuurlijk!' Toen vroeg die persoon:
'houdt de natuur ook van jou?' Vervolgens bleef het angstvallig stil. Daar waar de meesten van ons ervan overtuigd zijn
dat onze huisdieren gevoelens voor ons hebben, bij voorkeur van genegenheid, vragen zich maar weinigen zich af of
interesseren ze zich er zelfs voor hoe het met de gevoelens van de natuur is gesteld.
Misschien is het nieuwe jaar wel een jaar waarin we het niet alleen gezellig hebben in de natuur, maar ook met de
natuur. Want een maatschappij waarin de natuur wordt gezien als een gelijkwaardige partner, waar we het gezellig
mee kunnen hebben, die voor ons zorgt en wij voor haar, zou wel eens een zeer welvarende maatschappij kunnen zijn.
Vanzelfsprekend wenst de redactie iedereen hele fijne dagen en vooral een gezond en mooi 2021!

Locatie het scheepje in de kijfhoek. Foto: Michan Biesbroek
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Max Leerentveld, erelid
AUTEUR: ROB MEYER EN CHRIT VAN EWIJK

De tafel rond: Tonja van Gorp consulente IVN Regio Zuid Holland en Zeeland Zuid, Chrit van Ewijk afdelingsvoorzitter, Gert van der Slikke en Irene van Wissen
namens de afdeling, Peter Mol programmaleider IVN, Rob Meyer namens de afdeling, Ton Lommers namens DKV opleidingen en Max Leerentveld, kersvers ere
lid. Niet op de foto : Rien Cardol ex-verenigingssecretaris IVN en John van Wensveen namens het afdelingsbestuur.
Foto: Personeel locatie.

Op 29 augustus jl. is aan Max Leerentveld het landelijk
erelidmaatschap van IVN toegekend. Tijdens een
verrassingslunch bij Greens in het Westbroekpark is hem
het certificaat behorend bij dit erelidmaatschap
overhandigd.
De landelijk voorzitter Hans Gilissen sprak hem via een
videoboodschap lovend toe. Bijna iedereen van onze
afdeling kent Max.
Max was overal bij, wist zich alle kennis eigen te maken
en speelde bij diverse werkgroepen een belangrijke rol: De
Natuurgidsencursus, tegenwoordig NGO geheten, de
Groene Cursus, de activiteiten bij Pluk en het Natuur- en
Techniekspektakel, de Heimanshof, ledenadministratie,
zijn rol als natuurgids, de fotoclub en zijn functies als
bestuursvoorzitter, penningmeester en secretaris.
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Dan laten we nog even buiten beschouwing al zijn
activiteiten binnen het landelijk IVN en binnen de regio
Zuid Holland en Zeeland. Max werkte mee aan het
cursusboek voor de gidsencursus, was docent bij niet
alleen onze eigen NGO, maar trok de kar binnen de hele
regio, inclusief Zoetermeer.
Helaas kan Max momenteel wegens persoonlijke
omstandigheden niet meer actief zijn, maar wij zijn
enorm trots een zo belangrijk en veelzijdig mens in ons
midden te hebben.
Max, bedankt voor al jouw inzet, enthousiasme, kennis en
alles wat je voor de afdeling Den Haag en omstreken hebt
gedaan.
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Verboden konijntjes
AUTEUR: LISETTE VAN PELT

Konijnen zijn een gezellige, sociale soort; zo weten wij
allemaal. Als prooidieren hebben zij elkaar nodig om
elkaar te waarschuwen als er gevaar dreigt en samen
graven ze een netwerk van gangen en holen die samen
een konijnenburcht vormen. Maar er zit een rafelig randje
aan deze idylle.
Ooit zag ik een korte documentaire over konijnen, die ik
helaas niet meer terug kan vinden op het web. Het ging
over een konijnengemeenschap die een burcht deelden in
een heuvelig grasveld in -ik meen- Engeland. Samen
foerageerden ze ‘s avonds, zoals konijnen altijd doen.
Konijnen hanteren een strikte rangorde. Dominante
exemplaren kunnen de mindere dieren behoorlijk pesten,
door ze achterna te zitten, te bijten, rondjes om ze heen te
rennen, er bovenop te klimmen of weg te duwen.
De documentaire liet zien dat sommige voedsters wel mee
mochten eten, maar niet welkom waren in de burcht. Zij
moesten hun jongen stiekem ergens anders ter wereld
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brengen. Daartoe groeven zij een eigen holletje in een
nabijgelegen plantsoen en verstopten er hun jongen die
dag en nacht onopgemerkt bleven.
Ook het voeden moest dus heel stiekem gebeuren. Zouden
de andere konijnen de aanwezigheid van de jonge buiten
beentjes opmerken dan zouden ze, volgens de
commentator, worden gedood. Op een paar momenten
van de dag, als ze zich onbespied waande, groef de
moeder het nest open om te voeden, daarna sloot ze het
weer af. Of de konijntjes voorspoedig opgroeiden, weet ik
niet. Ik geloof niet dat dat vermeld werd.
Ik kwam op internet wel antwoorden tegen op ‘rabbit
mother buries babies’. De meeste verklaringen waren niet
zo dramatisch: de moeder verstopt haar jongen zodat ze
veilig zijn voor roofdieren als vos en hermelijn. Maar dat
verklaart nog niet waarom de moeder niet in de burcht
terecht kon. Als iemand zich dat filmpje herinnert, hoor ik
het graag. Het was vast iets van de BBC.
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Samen, gezellig en sterker
AUTEUR: KEES PINSTER

Je ziet het niet, het gebeurt allemaal diep de grond, maar
het werkt als een trein: de samenwerking oftewel symbi
ose tussen planten en bomen met schimmels. De fijne
draden van de schimmel hechten zich aan de fijne, maar
grovere wortels van de plant en daar ontstaat een uitwis
seling. De schimmel geeft water en mineralen en de plant
geeft suikers terug. De schimmel kan met zijn zwamvlok
van dunne schimmeldraden veel efficiënter voedingsstof
fen en water opnemen dan de boom met zijn wortels kan.
Het oppervlak van de schimmeldraden is veel groter dan
die van de boomwortels en ze kunnen daarmee een veel
groter bodemvolume exploiteren. In 1 gram grond zit 1-10
cm wortel, maar 100-1000 meter schimmeldraden. Bo
vendien kunnen schimmels vastliggende mineralen zoals
fosfaten omzetten naar een voor de plant beschikbare
vorm.

De boom maakt d.m.v. fotosynthese suikers aan. Een deel
daarvan wordt met de schimmel ‘geruild’ voor nutriënten
die de schimmel heeft opgenomen en die de boom nodig
heeft (afb.1). Daarnaast beschermt de schimmel de boom
tegen uitdroging, ziekteverwekkers en zware metalen. Zo
profiteren beide organismen. Deze samenwerking is zo
effectief dat meer dan 90% van alle plantensoorten sa
menleven met deze schimmels, die ook bekend staan als
mycorrhizapaddenstoelen.

KNNV en IVN Den Haag en omstreken

Paddestoelenseizoen
In de bodem vinden we dus een heel netwerk van schim
meldraden. De meest voorkomende zijn van schimmels,
die bij de zg. ectomycorizzha betrokken zijn. Zoals de
amanieten, russula’s, melkzwammen, boleten, etc. Zij
vormen vruchtlichamen: de zichtbare paddenstoelen.
Deze vind je over het algemeen pas in de nazomer en
herfst. In die periode komt de boom normaliter maximaal
toe aan het produceren van en opslaan van suikers.
Vervolgens kan de boom zich permitteren om een deel
van zijn in de wortels opgeslagen energiereserves te
delen met zijn symbiotische partners. Daarmee is de
schimmel in staat zijn vruchtlichamen te maken. We vin
den deze vooral bij eik, beuk, els, berk, den en spar en in
mindere mate bij populier, wilg, hazelaar, linde, tamme
kastanje. Bij es, esdoorn, iep, paardenkastanje en robinia
vinden we geen vruchtlichamen omdat hier sprake is van
endomycorizzha een andere vorm van symbiose die on
dergronds blijft.

Op afbeelding 2 is te zien dat door de schimmels bomen
met elkaar verbonden worden; hier bijvoorbeeld een jonge
en een volwassen boom van dezelfde soort. Hierdoor kun
nen volwassen bomen voedingsstoffen delen met bijvoor
beeld jonge bomen en kiemplanten die zelf nog weinig
suikers produceren. In zo’n netwerk kunnen ook verschil
lende signaalstoffen worden doorgegeven zodat er een
vorm van communicatie ontstaat. Wordt een boom bij
voorbeeld bedreigd door insecten, dan kunnen via dit net
werk andere bomen gewaarschuwd worden en kunnen zij
tegenmaatregelen nemen.
Er valt nog meer te zeggen en ook te ontdekken over het
bodemvoedselweb, de fascinerende netwerken in de
bodem.

7

IVN-publieksexcursies en
wandelingen op aanvraag
Helaas kunnen we vanwege covid-19 voorlopig nog geen publieksexcursies aanbieden. Hopelijk kan dat in 2021 weer,
hou onze site in de gaten voor de mogelijkheden: www.ivndenhaag.nl
Wandelingen op aanvraag
Wandelingen op aanvraag met kleine groepjes kan wel. Hoe dan ook, de 1,5 m afstand moet voor gids en publiek
worden gewaarborgd.
Voorwaarden (m.i.v. 15 december 2020):
- maximaal 2 deelnemers.
- voor particulieren geldt er een speciale prijs van € 20,- per gids.
- voor bedrijven, organisaties, verenigingen en stichtingen geldt een speciale prijs van € 30,= per gids.
De voorwaarden gelden met inachtneming van de covid-19-maatregelen op het moment van de wandeling. Neem
contact op met Gerda Idsinga via wandelingen@ivndenhaag.nl of bel 06-1323 4477.

Verslag algemene
ledenvergadering 2020
AUTEUR: BESTUUR IVN DEN HAAG EN OMSTREKEN

Een interessante bijeenkomst dit keer, de Algemene Le
denvergadering (ALV) van 10 oktober 2020. Niet zozeer
van het formele gedeelte. Het bestuur werd décharge ver
leend. Natuurlijk mag de constatering van de penning
meester niet onvermeld blijven dat door Corona de in
komsten zijn weggevallen en de bodem van de kas in
zicht komt. De vergadering besluit desgevraagd om even
tuele tekorten aan te vullen uit de reserves.
Zeker vermeldenswaard is de trotse mededeling van de
voorzitter, dat ons lid Max Leerentveld het erelidmaat
schap van IVN Landelijk heeft ontvangen (zie artikel el
ders in dit blad). Ook de toekenning van het “zonnetje
2020” aan Roy van Hutten mag zeker genoemd worden.
Naast een enthousiast gids en onze nieuwe ledenadmini
strateur is Roy actief in de themagroep Kind en Natuur en
in de Rotterdamse regio.

8

Echt interessant werd de discussie na het formele gedeel
te. Afgelopen jaar heeft het bestuur een aantal discussie
tafels georganiseerd over de Koers 2025+ als voorberei
ding op de plannen voor de toekomst. Als inleiding tot de
discussie deed het bestuur verslag van de resultaten van
de discussietafels. Uit alle reacties uit de zaal blijkt dat we
meer van elkaar willen weten: wat we doen, wat we wil
len, hoe we meer Hagenaars kunnen bereiken. Welke
koers ook gekozen wordt, we doen het met elkaar! In sa
menhang, leden, bestuur, PR/communicatie en cursus
team. De een kan niet zonder de ander.
Op de website staat het volledige verslag van de ALV en de
aansluitende discussie over de Koers 2025+. Het bestuur
gaat met alle opmerkingen verder. Als eerste stap willen
we actieve leden vaker met elkaar in gesprek laten
komen.
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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.

KNNV en IVN Den Haag en omstreken
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Jos vertelt: bomen op het
Spaarwaterveld
AUTEUR: MONIQUE VAN DEN BROEK

Sylvain Lelarge, altijd herkenbaar aan zijn alpinopet.

Jos van Zaalen is bij IVN-ers die al een tijdje meelopen in
het Haagse wel bekend. Hij was IVN-gids met een speciale
gave, hij kon vertellen als de beste.

Vol enthousiasme liet hij weten Jos als buurtgenoot te
willen herdenken met een bomenwandeling.

Vol vuur kwam er tijdens een excursie een verhaal over
een vlinder, een bijzondere boom of een paddenstoel. Hij
sjouwde allerlei materiaal mee, waar hij het bos mee
versierde. Zo creëerde hij een gezellige sfeer en zorgde dat
men het zich jaren later nog kon herinneren.

Het leek mij een mooi idee om zo de herinnering aan Jos
levend te houden. Er werd vergaderd en Sylvain was de
motor achter het idee. Hij zocht twaalf bomen uit op het
speelveld tegenover de flat van Jos aan de Spaarwater
straat en haalde de benodigde sponsors binnen.

Tijdens mijn Natuurgidsenopleiding (2002-2004) was hij
onze mentor in het adoptieterrein Clingendael. Ter
voorbereiding van een excursie zei hij: “Als je als gids vijf
mosjes, vijf plantjes en vijf paddenstoelen weet, zit je
gebakken”.

Hoewel de officiële opening door corona werd uitgesteld,
staan de borden inmiddels op hun plek en is de wandeling
een feit. Aan het begin van het veld staat het eerste bord
met een foto van Jos:

Ook in zijn straat en in de buurt stond hij bekend als de
natuurverhalenman. Tijdens de “Parels van Bezuiden
hout” was Jos altijd een van de parels, die bezocht kon
worden.

In vriendschap en nagedachtenis aan Jos van Zaalen
(1935-2018), natuur- en mensenmens, verteller en
bewoner van de Spaarwaterstraat.

Na zijn overlijden in 2018 kwam ik in het Haagse bos een
vriend en buurman tegen van Jos: de van origine Franse

Foto: Sylvain Lelarge

Als wandelaar loop je langs twaalf bomen: els, meidoorn,
esdoorn, es, moeraseik, haagbeuk, acacia, valse christus
doorn, Japanse kers, berk, hulst en de perenboom. Elke
boom heeft een prachtig bord met foto’s en informatie
gekregen en via een QR-code zijn er vertalingen te lezen.
Nu zijn dat naast Nederlands en Engels ook Frans,
Hongaars, Chinees en Esperanto. En de organisatie roept
mensen op nog meer vertalingen te leveren. Nooit
Foto: Sylvain Lelarge
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Foto: Sylvain Lelarge

geweten dat de wijk Bezuidenhout zo internationaal was.
De bevlogen initiatiefnemers maakten van het
Spaarwaterveld in de Haagse wijk Bezuidenhout niet
alleen een bron van bomeninformatie, maar ook een
ontmoetingsplaats voor iedereen uit de wijk, ook nietNederlandstalige bewoners. Dus ga eens kijken en denk
nog even aan Jos en zijn verhalen.

Locatie: hoek Theresiastraat/Spaarwaterstraat. Het hek is
open tussen 10.00 en 17.00 uur. www.josvertelt.nl

Vormgever gezocht!
Voor het opmaken en vormgeven van de Ratelaar zijn we
hard op zoek naar iemand die het leuk vindt om het blad
op te maken. Het liefst ook iemand die hier ervaring mee
heeft voor zijn of haar beroep.
Lijkt het je wat om mee te helpen? Neem contact op met
de redactie via redactieratelaar@ivndenhaag.nl

KNNV en IVN Den Haag en omstreken
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Heremietkreeft, een
leefgemeenschap
AUTEUR: WIM VOORTMAN

Er leven in ons land twee soorten heremietkreeften: de
grote en - hoe origineel - de kleine. De grote wordt zo'n
10 cm en leeft als volwassen dier bijna altijd in de lege
horen van een wulk. Die schelp is weer interessant voor
andere organismen, want harde oppervlakken zijn schaars
in de zandige Noordzee. Verder sleept de heremietkreeft
zijn schelp actief rond, dus iets wat erop zit, komt nog
eens ergens. Er zijn dan ook diverse organismen die daar
graag gebruik van maken.

De Adamsia zit dikwijls aan de onderkant van de schelp
van de heremietkreeft, met zijn mond bij de opening van
de schelp en de lange uitlopers van zijn voet eromheen,
soms zelfs helemaal rondom. De Calliactis zit in de regel
op de schelp of aan de zijkant, soms met soortgenoten.
Beide soorten profiteren van de slordige tafelmanieren
van de heremiet, maar beschermen hun gastheer ook met
neteldraden als hij lastiggevallen wordt door aanvallers.
Dat is dus echt mutualisme: beide partijen hebben voor
deel van het samenleven.
De Calliactis kan groot worden, tot 10 cm hoog en 8 cm in
doorsnee, buiten het water kan hij flink zwaar aanvoelen.
Je verwondert je erover hoe de heremiet overeind kan
blijven met zo’n zware klont op zijn schelp, maar dan is
het goed om te bedenken dat de weke anemoon onder
water nauwelijks gewicht heeft.
Tot slot hebben heremieten in hun schelp soms een
commensaal: een borstelworm die zeeduizendpoot
genoemd wordt. Ook die eet mee met de heremiet, maar
levert geen tegenprestatie. Anderzijds heeft de heremiet
er ook weinig last van.

Ruwe zeerasp. Foto: Marion Haarsma, Stichting Anemoon.

Als eerste is daar ruwe zeerasp. Dat is een poliepje dat als
kolonie de hele schelp kan bedekken, meestal op een ge
polijst stukje aan de onderkant na. Dat plekje sleepte over
het zand. Zeerasp kan ook de mondopening van de schelp
wat groter maken, waardoor de groeiende heremietkreeft
minder snel hoeft te verhuizen dan zonder de poliepjes.
Levende zeerasp hult de schelp in een roze wolk; een dode
kolonie zit als een ruwe bruine korst op de horen. Zo
vinden we ze het meest in het aanspoelsel.
Dan zijn er een paar zeeanemonen die graag samenleven
met een heremietkreeft. De bekendste zijn de mantelanemoon of omhullende adamsia (Adamsia palliata) en de
- hoe origineel weer - heremietkreeftanemoon Calliactis
parasitica. Beide soorten zijn op z'n minst zeldzaam in
ons land; ze komen vooral iets zuidelijker voor. Ik heb de
Calliactis zelf wel gevonden op heremietkreeften in
Bretagne.
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Heremietkreeft met ruwe zeerasp. Foto: Niels Schrieken, stichting Anemoon

Stel je nu eens voor: een heremietkreeft met een Adamsia
ónder, een Calliactis óp en een zeeduizendpoot ín zijn
schelp. Het kan. Gezellig? Tja, dat is een mensenbegrip.

Winter 2020

Oma's dagje in Den Haag
AUTEUR: GERDA IDSINGA

Oma werd ergens in april 75 en wilde haar kleinkinderen
trakteren op een dagje Den Haag, inclusief een strand
wandeling met een gids van IVN Den Haag. Het was
lekker weer, maar in de middag zou er op de grens met
koelere lucht een frontje overtrekken. De afspraak voor de
wandeling was om half vier in Kijkduin, mooi met laag
water, daarna een pannenkoek met het hele stel.

Binnen een paar minuten was iedereen drijfnat.
Buienradar liet zien dat het frontje maar smal was, maar
dit was echt geen doen. Met oma afgesproken de
wandeling af te breken en later over te doen. ‘Maar dat
wordt dan wel september, voor die tijd krijg ik ze niet
allemaal bij elkaar. Ze wonen verspreid over het hele land’
Geen punt. Terug naar boven, handen geven en naar huis.
Half vijf thuis. Toen scheen de zon weer.

Iedereen was er om half vier, het frontje ook. Maar ja, we
zijn niet van suikergoed enzovoort. Even het twaalftal
kleinkinderen bij elkaar, kort inleidend praatje en de trap
af naar het strand. We waren nog niet op het zand of de
eerste druppels vielen, en voordat we bij de zee waren:
hozen. Nee, HOZEN!

Tegen het eind van de zomervakantie contact opgenomen
met oma voor een nieuwe afspraak. ‘O, wat fijn dat u zelf
belt. Ja, ik ga wat met ze regelen.’ In september konden
de kleinkinderen opnieuw een pannenkoek in de wacht
slepen. Gelukkig werkte het weer toen wél mee.

Foto: Gerda Idsinga
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Gezellig draadwatje
AUTEUR: ANNA KREFFER

Gezellig draadwatje (Trichia scabra) is een van de vele
myxomyceten of slijmzwammen. Myxo's zijn bijzondere
organismen, geen plant, dier of paddenstoel, ze vormen
een eigen rijk.
Ze beginnen als eencelligen, bij gunstige omstandigheden
zoeken ze elkaar op en vormen een groeiende, zich
verplaatsende massa met vele kernen, om te eindigen op
een vaste plek.
Daar vormen ze kleine vruchtlichamen en sporen. In
aanvang is een myxo dierachtig, als een amoebe, aan het
eind lijkt het een beetje op een paddenstoel.
Draadwatjes (Trichiaceae) zijn het soort dat in de eindfase
kleine, ongesteelde, gele of geelachtige bolletjes vormt.
Waarom dit soort draadwatje “gezellig” wordt genoemd
is niet helemaal duidelijk. Misschien heeft het te maken
met het Duitse woord gesellig wat sociaal betekent.
Het zijn in ieder geval lekker veel bolletjes bij elkaar.
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Een natuurlijk soort internet
AUTEUR: MARJO HESS

Het grootste organisme ter wereld zijn? 90% van de
planten laten bestaan door jouw aanwezigheid? Dat lukt
alleen maar schimmels, zoals mycoloog Melvin Sheldrake
ons toont in zijn boek ‘Verweven leven’. Dit ‘wood wide
web’ is zo krachtig door een groot vermogen tot
chemische reactie. Geen stof die schimmels niet kunnen
afbreken; Sheldrake vermeldt zelfs dat ze zouden kunnen
helpen kernafvaldepots op te ruimen, getuige de
aanwezigheid van bepaalde schimmels in de kerncentrale
van Tsjernobyl.
Dit is meestal niet onze eerste fascinatie met schimmels:
die ligt eerder bij de uiterlijke vorm van paddenstoelen.
De auteur wil ons meer meegeven: hoe wij bijvoorbeeld al
millennia gebruik maken van de eigenschappen van
schimmels. Neanderthalers gebruikten ze al om abcessen
mee te genezen. Otzi, de goed bewaarde mens van zo’n
5000 jaar geleden, had stukjes tonderzwam bij zich, zo
goed als zeker om vuur mee te maken. Wat te denken van
het ontwerpen van een metronetwerk door netwerken van
slijmzwammen te bestuderen? Of van het berekenen van
vluchtroutes uit gebouwen? Het gebeurt allemaal in
verschillende universiteiten.
Misschien is het eigen probleemoplossend vermogen van
schimmels nog fascinerender. Onderzoek naar foerageer
gedrag van mycelium wijst uit dat het netwerk en
vertakkingen veranderen als er een ander blok hout in de
buurt gelegd wordt. Eerst moest dit als het ware ontdekt
worden. Herhaling van de proef toonde aan dat het
mycelium het de tweede keer anders deed en over een
geheugen voor richting leek te beschikken.

Sheldrake verwoordt het zo: 'Ze hebben geen commando
centrum, geen hoofdstad, geen regeringszetel. De
besturing vindt decentraal plaats: de coördinatie van het
mycelium treedt tegelijkertijd overal en nergens op’. Toch
blijkt uit proeven met lichtgevende zwammen (om
insecten aan te trekken die sporen kunnen verspreiden)
dat er in een verduisterde ruimte na enige tijd straling
van de ene naar de andere zwam ontstaat. Het is maar een
kleine greep uit wat de revue passeert in dit omvangrijke,
prettig leesbare boek. Zin in meer: Kerst komt eraan…
Merlin Sheldrake, Verweven leven, het verborgen leven
van schimmels, Amsterdam-Antwerpen, Atlas/Contact,
2020 ISBN 978 90 450 3616 8
Foto: Michan Biesbroek
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Het thema voor het lentenummer wordt 'Wel en Wee'
Kopij inleveren voor 1 februari bij redactie@den-haag.knnv.nl of redactie@ivndenhaag.nl

Hoewel houtsnippen als het ware voor het oprapen liggen, zie je ze maar zelden. Deze was door de wind helemaal verkeerd terecht gekomen en werd meegeno
men door de Haagse Vogelbescherming. Fijn om zomaar een houtsnip te zien en te kunnen fotograferen, minder fijn voor de vogel zelf.
Foto en tekst: Lisette van Pelt
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