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Bomenwerkgroep 
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paddenstoelen@den-haag.knnv.nl 
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Myra Meijering 06-2669 2544 

planten@den-haag.knnv.nl 

Strandwerkgroep 

Laus Hendriks, 070-394 6065 

strand@den-haag.knnv.nl 

Vogelwerkgroep 

Marijke Ammerlaan, 070-387 1187 

vogels@den-haag.knnv.nl 

Nachtvlinderwerkgroep. 

Nick Peeters, 06-2131 2164 

nachtvlinders@den-haag.knnv.nl 

Contributie leden € 30,- , huisgenootleden € 9,50 en 

voor jeugdleden € 15,- per kalenderjaar 

Bankrekening nr. NL76 INGB 0000 1446 37 

t.n.v. KNNV afd. Den Haag, te Den Haag. 

Inlichtingen:  

Annelies Willemse, tel. 070-320 2361 

Ledenadministratie@den-haag.knnv.nl 

Opzegging lidmaatschap vóór 1 november. 

Website: www.knnv.nl/den-haag 

Webmaster: Dick Gerbrands  den-haag@knnv.nl 

Voorzitter: Anna Kreffer, tel. 06-2641 7137 

voorzitter@den-haag.knnv.nl 

Secretaris: Ineke Gilbert, tel. 070-211 8254 

secretaris@den-haag.knnv.nl 

Penningmeester: Annelies Willemse, tel. 070-320 2361 

penningmeester@den-haag.knnv.nl 

Postadres Secretariaat: 

Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag 

Boeken, PR, kraam:  

Kees Pinster, tel. 06-3377 3176 

pr@den-haag.knnv.nl 

 

https://d.docs.live.net/13d8a56946b78445/Bureaublad/Kleine%20Ratelaar/Kleine%20Ratelaar%20herfst%202021.docx#_Toc80965363
http://den-haag.knnv.nl/
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 Van het bestuur 

Voor u ligt het vernieuwde kwartaalblad van de KNNV afdeling Den Haag e.o., 

hoewel het een oude naam heeft gekregen. Want voordat de KNNV samen met IVN 

De Ratelaar uitgaf, bestond de Kleine Ratelaar al als afdelingsblad.  

Dit blad is letterlijk klein, want een papieren blad uitgeven en verzenden is duur en 

kost veel papier. Daarom had het bestuur begin 2021 besloten om een maandelijkse 

digitale Nieuwsbrief aan de leden en belangstellenden te mailen.  

Voor de leden die (nog) geen e-mailadres hebben, maken we 4 x per jaar dit blad 

met daarin belangrijke mededelingen, het programma van de algemene excursies en 

een selectie uit artikelen die al in de digitale Nieuwsbrief hebben gestaan. 

Zo blijft u toch enigszins op de hoogte van de activiteiten van deze KNNV afdeling. 

Heeft u inmiddels een e-mailadres?  

Dan willen wij dat graag van u weten! 

 

Algemene Ledenvergadering 26 september 2021 

Onze ALV kan helaas niet in het MEC Zuiderpark plaatsvinden vanwege de Corona 
maatregelen. Daarom zullen we een digitale vergadermogelijkheid maken via ZOOM.  
De agenda wordt nog per mail en zo nodig per post aan alle leden gestuurd. De 
stukken komen dan in elk geval op de website te staan. Op aanvraag worden ze 
afgedrukt en per post aan u verzonden. 
 
 

 
Julikever Voorne, foto Ineke Zwarekant 
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 Programma Algemene Excursies 

We zijn weer met onze excursies begonnen!  Aanmelden vóór 18.00 uur op de dag 
voor de excursie bij de organisator is noodzakelijk i.v.m. de nog steeds durende 
Coronaproblemen.  

Zaterdag 11 september Dagexcursie Maaslandpolder 
We wandelen van Maasland naar Schipluiden over de dijk langs het mooie water van 

de Trekkade en nemen de bus terug naar Maasland. Ca. 9 km. 

Verzamelen: 10.00 uur bij de parkeerplaats bij het viaduct in Maasland. 

Aanmelden: Marieke Daalder 06-4251 0607 of Els Kempen 06-4583 3327 

Er is in overleg een mogelijkheid om samen te reizen naar het startpunt. Marieke kan 

drie personen in de auto meenemen en Els één, met mondkapjes. 

 

Zaterdag 2 oktober Dagexcursie Pan van Persijn 

Excursie door het Panbos en bij goed weer ook door Berkheide. 
Verzamelen: 10.00 uur op het parkeerterrein van het Panbos aan de Katwijkseweg 

Aanmelden:  Ineke Zwarekant en Ineke Gilbert 06-4406 9099 / inekegilbert@ziggo.nl                                                                                                                          

Bereikbaar: met bus 90. Vertrek van CS Den Haag om 09.33 uur. 

 

Zaterdag 16 oktober Ochtendexcursie Waalsdorpervlakte 
Dit gebied is in alle jaargetijden interessant. 

Verzamelen: 10.00 uur bij het parkeerterrein t.o.TNO  

Aanmelden: Marieke Daalder of Els van Maanen, tel 070-386 7630 of 06-3650 4293 

 

Donderdag 21 oktober Ochtendexcursie Westduinpark 

In de herfst is er genoeg te zien aan groen, bessen, zaden en mogelijk ook 

paddenstoelen. De vogeltrek, en met name de spreeuwen- en vinkentrek, is in volle 

gang. Mogelijk brengen we daarom een bezoekje aan de Vulkaan en aan de Terp 

(het hoge duin dichter bij zee).  

Duur:  ca 3 uren.  

Verzamelen: 10.00 uur, bij keerlus eindpunt tramlijn 12, Markenseplein (Duindorp),  

Scheveningen. Bus 22 stopt hier ook. 

Organisatie:  M.O. 

Aanmelden:   

Els van Maanen: 070-386 7630  

of  06-3650 4293 

 

 

De roodborsten vertrekken naar het zuiden, 

maar hun plaats wordt ingenomen door die uit 

Scandinavië. 
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 Verslag vaarexcursie Plantenwerkgroep 

De Plantenwerkgroep KNNV door Haagse wateren – 2 juli 2021 o.l.v. Gerrit Jansen  

Verslag Muriel Kommer. 

 

We zijn om 10.00 uur met de sloep 

vertrokken vanaf restaurant Greens. 

En we zijn tot de Hooigracht 

gekomen. Eigenlijk was het plan om 

door te varen tot aan de Mauritskade 

voor de varens aan de kademuren, 

maar gezien de tijd besloten we terug 

te varen.     

 

We hadden wel op meer 

waterplanten gerekend; misschien is 

het rond augustus gunstiger voor 

deze planten.  

Wel hebben we de kleine lisdodde 

goed kunnen zien. Onderweg 

moesten we regelmatig bukken om 

onder de lage bruggetjes door te 

komen.  

 

Het was een geslaagde excursie, 

mede vanwege het aangename weer. 

Om 13.00 uur waren we weer terug 

bij Greens.  
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 Beestje van de maand april: meerkoet 

In de winter zijn ze te zien in grote groepen, onze meerkoeten. In het voorjaar 

verandert dat en worden ze fel tegen elkaar, het broedseizoen komt eraan! De 

mannen meerkoet dulden opeens geen andere mannen meer in hun omgeving, ze 

vechten elkaar het water uit. 

Als waterkemphanen gaan ze tekeer, met vleugels en snavels imponeren ze in een 

groots watergekletter, zelfs een beetje onderwaterdrukken hoort erbij. De dames 

meerkoet kijken belangstellend toe en bedenken hoe het is om met zo'n sterke man 

wat te beginnen. 

 

 
Foto van Judith uit Delft, deelnemer fotowedstrijd 

 

De naam meerkoet is het voor mij makkelijk te onthouden: koet en koe, beide 

Nederlandse zwartwit dieren. Meerkoeten zijn zo groot als een voetbal, roetgrijs 

gekleurd met een zwarte kop, een spitse, witte snavel en een wit vlakje boven de 

snavel. De vleugels hebben een smalle witte rand. Van oorsprong zijn meerkoeten 

echte moerasvogels, de poten zijn ontworpen om te lopen op de drijvende vegetatie 

van een moeras.  

Waar zijn meerkoeten te vinden? In bijna alle sloten, parken en plassen kun je 

meerkoeten tegenkomen. Ze broeden vaak in (riet-)planten langs de oever, maar 
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maken ook nesten in het midden van een sloot. Meerkoeten broeden van maart tot in 

juli. Ze maken nesten van riet, takken en wortels; in de stad gebruiken ze ook allerlei 

zwerfafval. Meerkoeten leggen 6 tot wel 10 eieren, in Den Haag heb ik nooit meer 

dan zes jonkies gezien, meestal vier. Ze kunnen twee tot drie legsels per 

broedseizoen hebben. Meerkoeten broeden 21-25 dagen. De jongen verlaten het 

nest meteen na het uitkomen, maar blijven nog een tijdje in de buurt. Gelijk hebben 

ze: ze worden dan nog gevoerd door de ouders. Na een maand of drie zijn de 

vleugels sterk genoeg en kunnen ze uitvliegen.  

 

Wat eet een meerkoet?  

Meerkoeten eten vooral waterplanten, gras en, als er jongen zijn, ook allerlei 

waterdieren, als slakken en visjes. Meerkoeten zie je geregeld duiken naar voedsel. 

Doordat hun verenkleed veel lucht vasthoudt, moeten ze moeite doen om onder 

water te komen; ze maken een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun 

poten af. Kort daarop komen ze als een grote dobber weer naar boven. Ze komen 

ook op brood af dat mensen geven, maar geef niet te veel. Het is niet gezond voor ze 

en alles wat ze niet eten, trekt dieren als ratten aan of het zinkt naar de bodem en 

vervuilt het water.  

Fotowedstrijd 

In april t/m juni hebben wij een fotowedstrijd gehouden met als onderwerp: nesten 

van meerkoeten. Alle inwoners van Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en 

Wassenaar konden foto’s  insturen van een meerkoetennest. Hun nesten zijn vaak 

opvallend en dus goed te zien in sloot of plas.  

 

De winnende foto van René Golverdingen staat op de voorpagina. 

 Beestje van de maand augustus: Eikelboorder 

 

Eigen ervaring 

Snuitkevers vind ik een hele 

leuke keversoort. Door hun 

verlengde snuitjes lijken het net 

miniolifantjes. De antennen 

staan op de snuit; dat ziet er 

ongemakkelijk uit, maar daar zal 

een snuitkever anders over 

denken. Veel van de snuitkevers 

zijn erg klein en lastig te vinden. 

Daarop zijn de eikelboorders 

een uitzondering. Ze zitten vaak 

zichtbaar op een blad, wel altijd 
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in de buurt van eiken! Ze hebben prachtige grote ronde ogen en dat in combinatie 

met de extra lange, kromme snuit maakt ze erg aantrekkelijk. Je kan ook zoeken 

naar jonge eikels die nog moeten rijpen aan de boom, daarop kan een 

eikelboordervrouwtje bezig zijn met boren.  

 

Herkenning  

Een eikelboorder behoort tot de snuitkevers, kevers met een verlengde kop, dat 
eruitziet als een snuitje. Er is een grote eikelboorder (Curculio venosus) en een 
kleine eikelboorder  (Curculio glandium). De snuitjes van de eikel-boorders zijn nog 
wat langer dan bij de andere snuitkevers en zijn krom. De kleine kevers worden 4 tot 
7,5 mm lang, de grote zijn 7 – 9 mm. De grote eikelboorder is zwart met goudbruine 
beharing. De kleine eikelboorder is meer roodbruin. Beide hebben een klein wit 
vlekje op de naad van de dekschilden aan de rand van het halsschild. Het achterlijf 
steekt iets onder de dekschilden uit. De snuit is bij de vrouwtjes even lang als het 
lichaam en bij de mannetjes iets korter. 

De grote eikelboorder wordt het meest in augustus gezien, de kleine eikelboorder in 
mei, maar is in augustus zeker ook nog te vinden. 

Leefwijze 

Het vrouwtje boort in een onrijpe eikel een gaatje en legt een of twee eitjes in de 
eikel. Na ongeveer twee weken komt er een geelwitte larve uit het ei. Deze eet en 
leeft binnenin de eikel. De larve heeft geen poten (hoeft ook nergens heen), en is 
geelwit met een roodbruine kop. Ze vervellen een paar keer en worden zo’n 10 mm 
groot. In de herfst valt de eikel op de grond en boort de larve een gat naar buiten en 
graaft zich tot ongeveer 25 cm diepte in de grond. Na de winter verpopt de larve zich 
en in mei of juni komt de nieuwe kever uit. Eikels waar een larve van een 
eikelboorder in heeft gezeten hebben een klein rond gaatje. Zoek maar eens in de 
herfst, als de eikels op de grond zijn gevallen, of je zo'n gaatje kan vinden.  

Soortgelijke dieren 

Op eiken is nog een “boorder” te vinden, 

eikengalboorder (Curculio villosus). Deze kever legt 

eitjes in de aardappelgallen. Dit zijn grote gallen op 

eik, die op een aardappel lijken en veroorzaakt 

worden door de aardappelgalwesp. De keverlarven 

eten het weefsel van de gal en concurreren zo met 

de wespenlarfjes. Ook deze keverlarven verpoppen 

in de bodem. Dit zijn kleinere zwarte snuitkevertjes, 

wel met het witte vlekje. Te vinden op (verse) 

aardappelgallen en meest in mei, maar toch ook wel 

in augustus.  

Er is ook een hazelnootboorder, met een bijna 

vergelijkbare levenswijze maar dan in hazelnoten.  

 

Ecologie 

De natuur geeft in overdaad vruchten en daar profiteren de boorders van. De eik 

Kleine hazelnootboorder 
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heeft er niet veel last van. Aangegeten eikels kunnen zelfs nog ontkiemen, alleen is 

de voorraad voedsel voor de kiemplant wel minder dan bij eikels zonder larve. De 

kevers zelf en de larven worden ook gegeten. Natuurlijk door de eikeleters, dan gaan 

ze toevallig mee naar binnen. De kevers worden gegeten door insecteneters als 

vogels en spinnen. Voor eikels die commercieel geoogst worden, zijn ze wel 

“schadelijk” omdat ze in een goed jaar veel eikels kunnen aantasten. 

 

Wil je meer weten, of ervaringen delen van deze of andere soorten?  

Leuk! We horen of lezen dit graag!   

Anna Kreffer: 06 2641 7137 of voorzitter@den-haag.knnv.nl  

 Reuzenberenklauw Brigade 

 

In de 19e eeuw is de reuzenberenklauw uit de Kaukasus als tuinplant in Europa 
geïntroduceerd. Intussen is deze exoot volledig in ons land ingeburgerd. De 
reuzenberenklauw wordt ook steeds vaker in verstedelijkt gebied aangetroffen en 
wordt steeds meer als een probleem ervaren. Sinds 2 augustus 2017 is daarom in 
alle landen van de Europese Unie bestrijding van de plant verplicht, en verhandelen 
ervan verboden. De reuzenberenklauw kan veel overlast veroorzaken. Het sap van 
reuzenberenklauw in combinatie met licht kan flinke blaren veroorzaken, doordat het 
sap de huid overgevoelig maakt voor (zon)licht.  

mailto:voorzitter@den-haag.knnv.nl#_blank
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De reuzenberenklauw is zeer kiemkrachtig en neemt met zijn bladeren het licht voor 
andere planten weg, waardoor oorspronkelijke, inheemse planten minder kansen 
krijgen en de biodiversiteit in een gebied afneemt. Doordat hij na de bloei zoveel 
zaadjes verspreidt, die ook nog eens jarenlang kiemkrachtig blijven, ontstaan er 
steeds grotere gebieden waar hij woekert. 

Week van de Invasieve Exoten 

Onze afdeling heeft in het kader van de KNNV Week van de invasieve exoten het 

plan opgevat de reuzenberenklauw actief te gaan bestrijden. Samen met de 

gemeente Den Haag is gekozen voor een stuk nieuw aangelegd natuurgebied: de 

Witte Vlek in Madestein, waar een plas is uitgegraven. Dit gebied ligt tegenover de 

nieuwe wijk Vroondaal,  

 

Reuzenberenklauw Brigade 

Wij hebben onze leden en omwonenden gevraagd om zich voor de bestrijding in te 

zetten, zo’n 1,5 á 2 uur per keer. En zo is de 1ste Reuzen Berenklauw Brigade van 

start gegaan op zondagmiddag 27 juni. (op de foto de deelnemers op die zondag)  

Daarna sprak de Brigade steeds 1 x per twee weken af.  

Er is al veel werk verricht! 

Voor onze actie heeft de gemeente gezorgd voor gereedschap, handschoenen en 

vuilniszakken met een stevige container om het gereedschap op te slaan. 

 

 
Links blad van de reuzenberenklauw – rechts van de gewone (inheemse) berenklauw 

 

Hoe uitsteken 

Belangrijk: steek de bovenkant van de wortel af, zodat deze dood gaat en de plant 

niet opnieuw gaat groeien. Dus 15-20 cm diep, zodat de vertakkingen bovenaan de 

wortel eraf zijn. Het is verstandig bij hoge planten de hoogte van de plant als 

onderlinge afstand te nemen, zodat vallende planten nooit mede-stekers kunnen 

raken. 

Soms is de grond te hard om zo diep uit te steken. Dan is afsnijden ook een optie. 
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Probeer de plant niet aan te raken, dat is de beste remedie om het sap op je huid te  

vermijden. Mocht je de plant toch met je handschoenen aanraken is het een idee om 

thuis je handschoenen uit te spoelen. 

Sap van de plant op je huid? Spoel dit direct met water of andere onschadelijke 

vloeistof af en dek dat deel van je huid af zodat er geen licht bij kan komen. 

7 Nieuwe Driemanspolder 

Hoewel ik al eerder over een nieuw natuurgebied tussen Leidschenveen en 

Zoetermeer had gehoord, was ik nooit bij de Nieuwe Driemanspolder aangekomen. 

Het gebied bestaat in deze vorm nog maar een paar jaar (het was een weidegebied), 

maar het blijkt voor vogels nu al een aantrekkelijk gebied. 

Voor mij dus ook, want het is 10 km van het centrum van Den Haag. 

Dus hierbij wat foto’s van vogels die ik afgelopen week heb gezien.  

Zeker de moeite waard om een keer te gaan kijken. 

Chris van Heerden 

 

  

Kluut Kleine plevier 

Torenvalk 
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Verzendadres: 

KNNV afdeling Den Haag e.o. 

Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag 


