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Van de bestuurstafel 
 
 
 
 

 
 
 
Het is een goed gebruik binnen de Vereni-
ging “Vrienden van het Staelduinse bos” 
dat een nieuw bestuurslid zich via het 
“Staeltje Natuur” aan de leden voorstelt. 
Tijdens de laatste Algemene Ledenverga-
dering van 30 juni 2012 is penningmeester 
Jos van Marrewijk teruggetreden en opge-
volgd door Rob van Scherpenzeel. Jos is 
op 25 mei 2006 aangetreden en heeft de 
vereniging een flink aantal jaren gediend. 
Jos, nogmaals dank voor jouw jarenlange, 
trouwe inzet voor de vereniging. 
 
Wie is uw nieuwe penningmeester? Mijn 
naam is Rob van Scherpenzeel. 
Ik ben in juni jl. 65 jaar geworden. Ik ben 
getrouwd met Gerda en wij hebben één 
dochter van 29 jaar. 
Na de HBS-A te hebben doorlopen ben ik 
bij de Belastingdienst gaan werken en was 
daar werkzaam op het gebied van accoun-
tancy en belastingwetgeving.  
De laatste jaren van mijn ambtelijke loop-
baan heb ik op het Ministerie van Finan-
ciën doorgebracht, alwaar ik mij met over-
legzaken op het gebied van de onder-
nemingsraden en arbeidsvoorwaarden 
heb beziggehouden. In 2007 mocht ik in 
het kader van een bezuinigingsronde van 
een van de kabinetten Balkenende ver-
vroegd met pensioen. 
Voor enkele van de bemanningsleden ben 
ik geen onbekende, want zij kennen mij uit 
de hockeywereld. Ik ben al een lange 
reeks van jaren lid van Hockeyvereniging 
Westland. Door hen ben ik ook lid van 
deze Vereniging geworden, waarbij mij bij 
de aanmelding meteen gevraagd werd op 
welk gebied ik mij als vrijwilliger voor de 
Vereniging wilde inzetten. Ik heb daarbij 
aangegeven dat ik wel iets administratiefs 
wilde doen. Dat resulteerde uiteindelijk in 
het penningmeesterschap van de Vereni-

ging. Nu is het penningmeesterschap mij 
niet helemaal vreemd, want in de tachtiger 
jaren ben ik ook al penningmeester van 
Hockeyvereniging Westland geweest. 
Voor mijn komst naar het Westland ben ik 
ook lid van de Haagse Hockey Club HDS 
geweest en daar ben ik in de zeventiger 
jaren ook penningmeester geweest.  
Inmiddels heeft de golfsport mijn echtge-
note en mij te pakken. 
 
Bij mijn aantreden als penningmeester trof 
ik een gezonde vereniging aan, die echter 
ook te lijden heeft van de economische 
crisis. De gemeente Westland heeft voor 
2012 de subsidiekraan al dichtgedraaid. 
Het werk dat de leden van onze vereniging 
doen, is wel belangrijk, maar het mag de 
gemeente geen geld kosten. Jammer! 
Men gaat ook gewoon voorbij aan het feit 
dat een groot aantal van de jaarlijks meer 
dan 10.000 volwassenen en kinderen die 
het Staelduinse Bos bezoeken, voor een 
groot gedeelte uit Westland komt. 
Wij zullen het dus zuiniger aan moeten 
doen en nog actiever dan tot nu toe op 
zoek moeten naar andere subsidiegevers. 
Gelukkig zijn er nog partijen die ons werk 
financieel ondersteunen en ook van onze 
leden krijgen wij regelmatig giften.  
Onze contributie blijft voorlopig gewoon 
minimaal € 7,50 per jaar (giften zijn altijd 
zeer welkom en bovendien aftrekbaar via 
uw belastingaangifte – de Vereniging is 
door de Belastingdienst aangewezen als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI)). 
 
Rob van Scherpenzeel (penningmeester). 
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In memoriam Bep Mast- Wennink
 
 

Op 21 juli 2012 is onze oud coördinatrice Bep, vriendin van 
het eerste uur, op 95-jarige leeftijd overleden. Ik had haar 
nog opgezocht op 17 juli en geheel tegen haar gewoonte 
lag ze toen op bed. Ze zei me:”Het is genoeg, Fokko”. 
 
Naar haar wens is ze in besloten kring gecremeerd. 
 
We verliezen aan Bep een zeer betrokken lid. Ontelbaar 
zijn de groepen, die ze heeft rondgeleid in het bos. Altijd 
bereidde ze haar excursies zorgvuldig voor en ze deelde 
graag haar kennis. 
Jarenlang coördineerde ze de groepsbezoeken en de be-
manning van het centrum. 
Een constante stroom aan tekst en poëzie in Staeltje Na-
tuur kan altijd rekenen op vele trouwe lezers. 
We zullen Bep nog lang in dankbaarheid herinneren. 
 

Fokko Abbas 
 
 
 

Naschrift redactie: Bep heeft ons toestemming gegeven om haar gedichten te blijven plaatsen 
in dit blad. Wij zullen dit graag doen. 
 
 
 
 

Winterstilte 
 

De grond is wit, de nevel wit, 
De  wolken, waar nog sneeuw in zit 

Zijn wit, dat zacht vergrijzelt 
Het fijngetakt geboomte zit 

Met witte rijp beijzeld 
 

De wind houdt zich behoedzaam stil 
Dat niet het minste takgetril 
’t Kristallen kunstwerk breke 

De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken 

 
De grond is wit, de nevel wit 

Wat zwijgend toverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder 

Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootse stille wonder 

 
Jacqueline van der Waals
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Herinneringen 
 
In het Schilpenkrantje las ik een stukje van 
de rondleidsters, die een busje met pas-
sagiers van de dagopvang van een ver-
pleeghuis ontvangen hadden. Na de koffie 
kregen ze veel voorwerpen te zien, die in 
huis werden gebruik rond de tijd van 1950. 
Ik weet uit ervaring dat het voor de rond-
leidsters een feestje is om dat te mogen 
doen. 
 
Mijn gedachten gingen terug naar de tijd 
dat Bep Mast en ik samen in het Stael-
duinse Bos rondleidingen gaven. Bep re-
gelde alle rondleidingen en ze deed dat 
heel goed. 
 
Er wilde een klas van een lagere school uit 
’s-Gravenzande komen met 6- en 7-jarige 
kinderen. Ze belden mij en de afspraak 
werd gemaakt. De kinderen en de bege-
leiders zouden om 9.30 bij de Koestal zijn. 
Wij waren zelf om 9 uur aanwezig. Even 
gezellig bijpraten en al snel hoorden we de 
groep in de verte al aankomen. Vrolijke 
kinderen, die in plaats van in de school-
banken te zitten nu in het bos mochten 
rondlopen. 

 
We verdeelden de groep en Bep ging als 
eerste weg en begon bij de beuk te vertel-
len. Ik volgde 5 minuten later. Bep ging 
dan na de beukenlaan rechtsaf en ik sloeg 
na de laan linksaf. Bij de beuk vertelden 
we dat de beuk op zijn bast geen zon kan 
hebben en dus zelf van de afhangende 
takken een paraplu (parasol) maakte. 
Beukennootjes hadden ze wel eens ge-
zien en gegeten. We lieten ze het scherpe 
puntje van een beukenblad voelen, net 

een schrijfpen. Ze waren een en al aan-
dacht. Bep en ik hadden bij jonge kinderen 
altijd een meetlint op zak. Als ze onrustig 
zouden worden, lieten wij ze de dikte van 
bomen meten. Dat vonden ze altijd erg 
leuk. 

 
Kinderen willen tijdens zo’n rondleiding 
ook graag zelf iets vertellen of laten zien. 
Een esdoornblad, waar ze hun hand met 
vijf vingers op konden leggen, wilden ze 
natuurlijk graag onthouden. Als er een 
esdoornblad op de grond lag, mochten ze 
er een naar huis meenemen. 
 
Paddenstoelen vonden ze mooi, maar de 
stinkzwam rook erg vies. Bij de elfen-
bankjes kwamen natuurlijk sprookjesver-
halen. Onderweg zagen we bij een boom 
in de holte van takken een platte rode 
zwam. Ik wist niet hoe deze heette. Bep 
wist meer dan ik, zeker over paddenstoe-
len, dus terug in de stal vertelde zij mij dat 
dit de biefstukzwam was.  
 
De kinderen waren lief en luisterden goed. 
Bep was dan blij en dankbaar. 
In de Koestal konden ze eerste een film 
zien en daarna beneden alles bekijken. 
Soms mochten ze van de school iets bij de 
balie kopen. Bij het afscheid zeiden ze dat 
ze het leuk hadden gehad en al zwaaiend 
gingen ze weg. 
 
Bep, een jaar geleden spraken we nog 
vaak over onze rondleidingen .  
Ik mis dit, Bep en ik mis jou ook. 
 
Pauline Warnaar
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Notulen Staelduindag 30 juni 2012 
 
Het was, net als vorig jaar erg mooi weer, 
dus de vergadering vond buiten op het 
grasveld voor het bezoekerscentrum plaats. 
Er waren aanwezig: het bestuur, met uit-
zondering van Kees Hendriks en 27 leden. 
 
We hebben een viertal afmeldingen ontvan-
gen, te weten: Michiel Houtzager (Zuid-
Hollands Landschap), Pauline Warnaar, 
Henk Trompetter en Rob van Scherpenzeel. 
 
1. Opening en ingekomen post 
Om iets na 11 uur opent de voorzitter de 
vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom. Hij gaat in op het verschijnsel 
crisis. In de landelijke politiek, in de econo-
mie is sprake van een gevoel van crisis. Is 
dat bij onze vereniging ook zo? Op sommi-
ge punten merken we er wel de gevolgen 
van (subsidies), maar op andere vlakken 
draait de vereniging even goed of misschien 
wel beter als altijd. Dus het is er wel, maar  
niet zo zeer bij ons…. 
Er was geen ingekomen post, naast de eer-
der gemelde berichten van verhindering. 
 
2. Notulen vorige Staelduindag 
Deze notulen werden zonder op- of aan-
merkingen goedgekeurd. De notuliste van 
de vorige keer (Els Keizer) werd hiervoor 
bedankt. 
 
3. Jaarverslag penningmeester 
Het financieel overzicht werd ter vergade-
ring aan de aanwezigen uitgedeeld. Jos 
lichtte enkele punten nader toe. 
Na het verslag bedankt Jos iedereen voor 
de prettige samenwerking in de afgelopen 
jaren. 
Naar aanleiding van het financieel overzicht 
vroeg Gerard Helmich waarom er zo’n groot 
verschil tussen de begrote en de gereali-
seerde inkomsten was in het jaar 2011-
2012. De oorzaak hiervan was de niet voor-
ziene subsidie van €5600, die we hebben 
ontvangen van het Fonds Westland. Dit was 
een eenmalige inkomst. De subsidies van 
de gemeenten zijn niet geheel zeker. In dit 
verslagjaar is van één gemeente de subsi-
die over 2 jaren ontvangen. 

 
 
4. Verslag kascontrolecommissie 
Wim Korteland doet verslag. De kascontro-
lecommissie is bij de penningmeester op 
bezoek geweest op 28 februari. De relevan-
te stukken waren vooraf toegestuurd en 
bestudeerd. Alle overgebleven vragen wer-
den naar tevredenheid beantwoord. 
De penningmeester wordt décharge ver-
leend voor het gevoerde financiële beleid. 
Jos kreeg ook een paar tips: 
• Voorstel: maak de Paasspeurtocht wat 

duurder, zodat ook bij wat minder deel-
name een positief resultaat te zien is. 

• Zeg het Caiway abonnement op, aange-
zien we toch geen internet gebruiken 

• Laat een kascontrolecommissielid 3 jaar 
blijven, dan is er meer ervaring. Het is 
best lastig om in 2 jaar de boekhouding 
en de achtergronden daarvan te door-
gronden. 

Dit laatste voorstel wordt in stemming ge-
bracht en met algemene stemman aange-
nomen 
Er  wordt een nieuw lid voorgesteld en be-
noemd: Kees Wubben. 
De huidige leden van de commissie blijven 
dus in functie. Henk Trompetter nog 2 jaar 
en Wim Korteland nog 1 jaar. 
 
5. Verkiezing nieuwe penningmeester 
De voorzitter leest voor een bericht van Rob 
van Scherpenzeel, die vandaag niet aanwe-
zig kan zijn. Daarin stelt hij zich voor. Hij 
vermeldt daarin onder andere de kennisma-
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king met het bestuur en dat het bestuur hem 
heeft “goedgekeurd”. 
Hierna wordt vastgesteld dat er geen tegen-
kandidaten zijn en wordt Rob van Scher-
penzeel benoemd tot penningmeester. 
De aftredende penningmeester, Jos van 
Marrewijk, wordt door de voorzitter zeer 
hartelijk bedankt voor alle werkzaamheden 
en het goede financiële beleid dat de afge-
lopen jaren is gevoerd. Onder zijn leiding is 
ingevoerd dat alle commissies een jaarbud-
get opstellen, zodat vooraf een goed inzicht 
wordt verkregen in de te verwachten uitga-
ven en daarnaast zijn de reserves op een 
voldoende goed peil. Hij overhandigt Jos 
een bos bloemen. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
De secretaris leest het uitgebreide jaarver-
slag voor. Hierin worden, zoals gewoonlijk 
alle belangrijke activiteiten van de vereni-
ging genoemd. Het jaarverslag is elders in 
dit Staeltje geheel opgenomen. 
 
7 Rondvraag 
In ’s-Gravenzande hebben niet alle leden 
Staeltje Natuur 72 op tijd ontvangen. Dit 
wordt uitgezocht. 
David Schilleman: Gezien de onzekerheid 
van de gemeentelijke subsidies is het ver-
standig om bij de leden te informeren naar 
mogelijkheden om extra inkomsten te gene-
reren. Een voorbeeld kan zijn het openstel-
len van de tuin bij de open tuinen dag en 
dan zorgen voor verkoop van plant-
jes.

 
Wim de Vette wil de dinsdagploeg, de tuin-
commissie, de bouwcommissie en de men-
sen, die bezig zijn met het archief bedanken 
voor de goede en harmonieuze samenwer-
king.  
 
8. Sluiting 
Om 12 uur wordt de jaarvergadering geslo-
ten. De voorzitter bedankt alle aanwezigen 
voor de inbreng en de goede ideeën. 
 

Els Keizer 
 

 
 

Het waterhoen 
 
Bij met riet begroeide sloten 
Maakt het waterhoen zijn nest 
En ook tussen oeverplanten 
Vindt dat diertje het wel best. 
Omdat zwemvliezen ontbreken 
Gaat het zwemmen nogal stug 
Hij schokt met zijn kleine kopje 
En dan gaat het toch nog vlug. 

 
Onder water zwemt hij beter 
En dreigt er voor hem gevaar 
Dan neemt hij een duik en zie je 
Enkel nog zijn snavel maar. 
 

Bep Mast Wennink 
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Jaarverslag 2011-2012 van de Vereniging  Vrienden van het  
Staelduinse Bos uitgesproken zaterdag. 30 Juni 2012

 
Op zaterdag 2 juli 2011 waren er tijdens ons 
40 jarig jubileum zeker 40 leden aanwezig. 
Het werd door het mooie weer, een echt 
feestelijke bijeenkomst met extra’s als het 
klootschieten, ouderwetse spelletjes en de 
barbecue. 
U kunt er alles over lezen in Staeltje Natuur 
71, dit keer ook weer uiterst verzorgd en 
gedocumenteerd  ! 
 

 
 
Na dit geweldige feest werd het al snel va-
kantietijd, wat te merken was aan het aantal 
bezoekers en vooral groepen. 
Maar ook onze vrijwilligers gingen uiter-
raard op pad, waardoor Gerard wel eens 
moeite had zijn lijst van de woensdagen, 
zaterdagen en zondagen bezet  te krijgen. 
Maar mede doordat hij nog betrekkelijk 
nieuwe bemanningsleden Carolien van der 
Zalm, Denise Oosterveer en moeder en 
dochter Hylke en Wil de Graaf kon inscha-
kelen, lukte hem dat wonderwel.  Klasse ! 
 
Intussen was de Bouwcommissie druk met 
de grote klus: het vernieuwen van de stal-
ramen. U weet het vast nog, gesponsord 
door het Fonds Westland. 
Gerard Schoneveld, goed bijgestaan door 
Jan Dahmeyer , was ook regelmatig aan-
wezig op de dinsdagen om het archief bij te 
werken. Dit is nodig omdat mensen van het 
eerste uur, Hugo, Fokko, Henk en Gerrit 
hun thuis bewaarde documenten hadden 
geloosd. Alles werd gelezen, geschift en 
overzichtelijk opgeborgen in onze brandwe-
rende archiefkast. Fantastisch !  

 
Over mensen van het eerste uur gesproken: 
onze oude en voor ons verloren gewaande 
penningmeester Jan Scheffers reageerde 
op ons 40 jaar bestaan.  
Hij maakt het goed en is in Neede, waar hij 
woont, ook weer druk met vrijwilligerswerk. 
Op 16 augustus tijdens onze eerste be-
manningsvergadering werden we door Fred 
ingelicht over het project “Verbetering bos-
randbeleving” in het Staelduinse bos. Hier-
over is meer  te lezen in Staeltje natuur en 
in onze Nieuwsbrief no 6 . 
Deze informatie was nuttig om de eerste 
kaalslag beter te kunnen begrijpen en ac-
cepteren. 
 
Op 6 september kwam de tentoonstellings-
commissie weer bij elkaar. De Libellenten-
toonstelling bleef wat langer, aan de weer 
zelf gemaakte tentoonstelling “Taal en Te-
ken” werd hard gewerkt. Anton had 2 nieu-
we films gemaakt over paddestoelen en het 
filmverslag van onze jubileum. Er was een 
enquête opgesteld en naar alle mede-
werkers gemaild met vragen/ meningen 
over het functioneren.  
De commissie had wel problemen met de 
brushed nylon borden, het raakte los van de 
achterplaten. Ook was er last van schimmel 
in de stal. Men dacht aan de natte zomer en 
najaar. De grote vraag is: hoe is dat alle-
maal op te lossen. 
 

 
10 September was de dag van cultuur en 
vrijwilligerswerk in Maassluis. We hadden er 
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weer de jaarlijkse stand bemand door Adrie-
Cock, Hetty en Fokko. 
Maarten had het voorwerk gedaan, Gerrit 
was vervoerder/opsteller en afbreker. Het is 
goed daar propaganda te maken en er was 
voldoende belangstelling ondanks de min-
der goede plek. Adrie pleitte voor de vol-
gende keer meer propaganda materiaal en 
een grote ruiker bloemen en planten uit on-
ze mooie bostuin als trekker! 
 
Het bestuur vergaderde voor de eerste keer 
na de vakantie op 20 september. De vol-
gende onderwerpen werden besproken in 
de vergadering van ons Bestuur: 
• verslagen van onze commissie’s en de 

afwikkeling daarvan. 
• het schimmelprobleem   
• propaganda  
• agenda voor de volgende  kwartaalbij-

eenkomst  
• de aangekondigde GPS speurtocht  in 

het Staelduinse bos 
• de plaatsing van een Geo-cache  
• de subsidie aanvraag aan Maassluis  
• de afwikkeling van het probleem met de 

subsidieaanvraag aan de gemeente 
Westland . 

Ook was er een anonieme gift aangeboden, 
te besteden aan de stalramen.  
Prettig dat alle bestuursleden ook een extra 
functie hebben in de commissies en daar-
door goed op de hoogte zijn van de gang 
van zaken. 
 
Op 27 september kwam de bemannings-
commissie samen en konden diegenen, die 
een maand niet in het bos waren geweest 
constateren dat de oude uitkijktoren en het 
kijkscherm waren verdwenen. 
Op die bijeenkomst wist Diek te vertellen 
dat het bezoek van groepen weer was aan-
getrokken, zo waren er tussen 21 septem-
ber en 11 november  60 kleuters uit Naald-
wijk,  40 kleuters uit Maasland, 20 kleuters 
uit Hoek van Holland, 60 kleuters uit Schip-
pluiden, 60 kleuters uit de Lier, nog eens 58 
kleuters uit de Lier en 60 kleuters  uit Poel-
dijk. Deze deden allemaal  de Kabouter-
tocht. Totaal waren er dus in die maanden 
358  kinderen en daarnaast nog 123 voor 
een speurtocht . 
De kaboutertocht wordt geleid door Maarten 
en Aat, onze kabouterhoofdman met zijn 

assistent. De overige rondleidingen en ex-
cursies worden geleid door Mijneke, Karel, 
Henk, Wim en David. 

 
De herfsttijd is dus altijd topdrukte in het bos 
en in het centrum. Er werd voorgesteld ook 
in de herfstvakantie een tafel met wat knut-
selvoorbeelden in te richten en knutsel-
pakketjes samen te stellen die dan ook te 
koop zijn. Het werd al snel een succes, een 
blijvertje dus . 
De bouwcommissie meldde dat er gestart 
was met de bevestiging van de nieuwe bui-
tenramen van de stal. In overleg met  het 
bestuur was besloten, vanwege de snelheid 
en accuratesse, de ruitjes al door een be-
drijf in de frames te laten zetten. De meer-
kosten konden gedekt worden door de extra 
anonieme gift.  
 
Op 2 oktober was de publieksexcursie met 
34 deelnemers. 
Karel meldde dat er in de gemetselde bak-
ken aan de voorzijde van de stal voorlopig 
allerlei bolletjes geplaatst zijn. Daarna ko-
men er ook Stinzeplanten. Fred kon daar 
dan wel aan komen. Marja en Louw houden 
ze nu goed bij. 
 
Een grote manifestatie werd gehouden op 8 
oktober in de Aalkeetbuitenpolder tegen de 
Blankenburg tunnel. Vijf voor 12 - werd daar 
dan ook letterlijk, een groot opgestelde 
noodklok geluid - voor het gehele Midden 
Delfland gebied . 
Eén van de vele sprekers memoreerde dat 
destijds in 1971, ook door véél actie voeren 
en publiciteit, het natuurgebied het Stael-
duinse Bos werd behouden. De dag daar-
vóór was in Maasland de opening van de 
Tops Hof van Delfland, een 5 meter hoge 
groene Stalen Rietpalm geplaatst. Hof van 
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Delfland, dat zelfde stiltegebied, ook be-
dreigd door die tunnel! 
 
Tijdens de kwartaalbijeenkomst op 4 okto-
ber werd door de regiobeheerder Maarten 
van der Valk uitvoerig uitgelegd, hoe de 
natuurwaarden en de beleving zal verbete-
ren, nadat het noordelijk gedeelte van het 
bos is aangepakt.  
Ook meldde hij dat er een GPS wandeling 
komt en dat er 2 Geo Cache kastjes ver-
spreid in het bos zijn verborgen.  
Het Zuid-Hollands Landschap zou op korte 
termijn het beheer krijgen over de Dix-
hoorndriehoek, met een oppervlakte van 
123 ha in Hoek van Holland en de Zand-
motor van 128 ha voor de kust. 
Voor de toewijzing van subsidie van de pro-
vincie was men helaas uitgeloot!? 
Ook in Staeltje Natuur 71 en in Nieuwsbrief 
7 en op onze steeds actueel gehouden 
website, werd alles nog eens duidelijk uit-
een gezet. 
Het Zuid-Hollands Landschap gaf ook de  
Oranje tunnel als voorkeur aan, echter zo-
lang die geen schade oplevert aan de Oran-
jebuitenpolder en aan het Staelduinse Bos. 
Ook dacht hij dat de schimmelproblematiek 
in het Centrum te maken kon hebben met 
het hoge grondwaterpeil in het bos. Al met 
al een nuttige en verhelderende bijeen-
komst. 

 
Op 10 november vergaderde een afdeling 
van de Haagse Hogeschool een hele dag in 
ons centrum. Voor ons een aardige inkom-
stenbron en voor de school een goedkopere 
vergaderlocatie 
Op de bemanningsvergadering van 15 no-
vember had Gerard de lijst klaar voor de 
gastvrouwen en -heren van november tot en 
met Januari 2012.  

Jammer dat Denise en Piet waren gestopt, 
maar moeder en dochter Aleid en  Douty 
Hermsen hadden zich gemeld. Vijf dagen 
later ging Douty  samen met  Diek en Aat 
(onze geweldige Coördinatrice en haar 
man) dienst doen en zij maakten al direct 6 
nieuwe leden. Dat belooft wat !  Concurren-
tie soms voor Aat? 
We besloten met elkaar de vergaderingen 
voortaan om de 6 weken te houden, ook wel 
eens op donderdag in verband met andere 
bezigheden van de Fam.de Graaf en Mul-
der. 
Het idee om schuifdeuren te gaan plaatsen 
tussen de hal en de benedenzaal, zodat de 
zaal indien nodig afgesloten kon worden, 
ging als idee naar het bestuur. 
Henk Trompetter (een man op vele plaatsen 
inzetbaar) deed een najaarscursus IVN in 
Delft en vroeg of er nog een kale bomen 
wandeling zou komen. 
Karel ging in Rotterdam en Vlaardingen een 
lezing geven over eetbare planten en zegde 
toe dat ook bij ons te willen doen. 
 
Uit de vergadering van de tentoonstellings-
commissie van 28 november kwam bericht 
dat de tentoonstelling “Taal en teken van de 
natuur”, start op 17 december. 
Aad van Galen had er weer mooie posters 
voor gemaakt. 
De paddenstoeltentoonstelling werd  een 
jaar uitgesteld, omdat er nog wat meer 
voorbereiding voor nodig was.  
Mijneke kwam met kinderfilmpjes van de 
schooltelevisie, Anton ging proberen ze na 
schifting op D.V.D. te zetten. De commissie 
was nog steeds bezig met herstel van de 
brushed nylon borden, er werd gezocht naar 
een mogelijk alternatief. 
In het grote aquarium zwommen nu tropi-
sche vissen, de oude bewoners verhuisden 
naar de Poel. In het kleine aquarium  zit-
ten/lopen nu wandelende takken in plaats 
van de kikkerdril en kikkertjes, met uiteraard 
uitleg. 
Irene en haar Kees waren druk bezig ge-
weest met het archiveren en vernieuwen 
van de verzameling tekst en foto’s, met de 
bloemen, de vogels en de boom van de 
maand. Maarten was met chloor de schim-
mel op het houtwerk van de Koestal te lijf 
gegaan. De opgezette vogels kregen een 
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goede beurt en werden terug gezet in de 
gerenoveerde vitrinekast. 
Al met al waren ze dus, nu als inrichtings-
commissie bezig geweest. 
 
In de volgende bestuursvergadering werd 
de gedachte van de schuifwand en de mo-
gelijke verhuur van het centrum buiten de 
weekenden aan andere instellingen voor 
vergaderingen positief ervaren. 
Reden: Els, werkzaam op de Haagse Ho-
geschool, had daar voorgesteld de team-
vergaderingen 3 keer per jaar in ons cen-
trum te houden.  
Dan moeten er wel regels worden opge-
steld, zoals dat er altijd iemand van de be-
manning aanwezig moet zijn, nooit te huren 
op tijden dat we open zijn en audio- en vi-
deomateriaal zelf mee nemen.  
We zoeken nog naar een leverancier voor 
de schuifdeur en mogelijk financiering van 
ongeveer € 800,- Wellicht kan dat via de 
Rotary? 
 
We hebben te maken met het wegvallen 
van subsidies, Westlandse scholen kunnen 
via de WNME zonder kosten excursies, 
leskisten e.d verkrijgen, waardoor ons cen-
trum minder bezocht wordt. We krijgen 
daardoor dus minder inkomsten . 
Dit lijkt wel op oneerlijke concurrentie en het 
is een argument om bij de gemeente West-
land de waarderingssubsidie weer aan te 
vragen.  
Er kwam een nieuw verbeterd aanvraag 
formulier voor excursies, kabouterwandelin-
gen enz. 
Staeltje Natuur no. 71 was intussen uitge-
komen en ook weer grotendeels rondge-
bracht door leden/vrijwilligers. Het is altijd 
weer een hele prestatie om het vereni-
gingsblad op tijd bij de leden te krijgen. Ie-
dereen, die daaraan meewerkt: geweldig 
bedankt. 
In dit Staeltje Natuur stond onder andere 
een leuke bijdrage van mevrouw. Kruithof 
(echtgenote van de vroegere wethouder). 
Daarnaast was er een uitgebreide uitleg 
over onze tentoonstelling  “Taal en Teken”, 
die tot juni blijft staan. Weer een knap stuk 
werk van onze eigen tentoonstellingscom-
missie en redactie!   
 

Op 18 december was er de winterexcursie 
in combinatie met het traditionele midwin-
terhoornblazen. De excursie trok circa 56 
bezoekers, echter dit keer zonder sneeuw. 
David Schilleman functioneerde daar ook 
als nieuwe rondleider, geweldig. 

 
De Kerstdagen waren wij gesloten , maar 
op de Nieuwjaarsdag, ook al weer traditie, 
waren Gré en Maarten aanwezig voor hun 
Nieuwjaarsfeestje. 
 
De Nieuwjaarsreceptie op 7 januari was 
ouderwets gezellig en werd bezocht door 47 
vrienden. We werden uitstekend van hapjes 
en drankjes voorzien en de sfeer was bui-
tengewoon goed. We misten Fred daar wel, 
maar 5 dagen later was hij er op onze be-
manningsvergadering. Daar wist hij te ver-
tellen dat de munitiedetectie is afgerond en 
de vergunning voor de vergroting van de 
Poel eerdaags te verwachten was. Ook de 
aanbesteding en de plaatsing van de uit-
kijktoren zou daar snel op volgen. 
 
Op die bijeenkomst , inderdaad op donder-
dagmiddag, waren Hylke en Wil de Graaf 
present en direct al met goede inbreng. Zo 
vroeg Wil of de honing opbrengst voldoende 
zou zijn om honing te verkopen? Hans van 
der Meys, onze bijenman, zal er naar ge-
vraagd worden. Ook David was er voor het 
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eerst en sprak uit dat hij als gepensioneerd  
kinderpsycholoog , beschikbaar om nieuw 
leven in de jeugdclub te blazen ! 
Ook het maken van een alternatief weersta-
tion was een idee van hem. 
Jammer dat met deze toezeggingen nog 
niet gestart is, maar wie weet. 
Zo ziet u, er komen steeds nieuwe vrijwilli-
gers met frisse ideeën die ons centrum en 
onze activiteiten in de belangstelling en toch 
ook concurrerend houden . 
Geweldig echter dat de senioren Jan en 
Margot, Adrie, Elly, Cock, Mary, Jeanne, Iek 
en Mijneke, ook nog steeds hun uurtjes mee 
draaien! 
 
17 Januari was de datum van het eerste 
kwartaaloverleg van 2012. Maarten van der 
Valk gaf nog eens uitgebreid uitleg over de 
kaalslag bij de ingang en de Poel. Hij had 
ook een verhelderend artikel geschreven 
dat Els had gedupliceerd en in de Koestal 
had opgehangen, zodat de gastvrou-
wen/heren er uitleg over kunnen geven en 
vooral de zin er van aan ons publiek door 
kunnen geven.  
 
Ook Nieuwsbrief 9 gaf inzicht hierover. De-
ze wordt per mail opgestuurd naar al onze 
leden waar een e-mail van bekend is . 
 
In een totaalplan staan de meningen van 
natuurorganisaties, waaronder de stichting 
Duinbehoud, van vlindermensen en van de 
gebroeders Van Schie, die al een halve 
eeuw actief zijn in ons bos .  
Er was ook een begin gemaakt met een 
vrijwilligersgroep, die op dat moment be-
stond uit leden uit Ockenburg en van ons. 
Er wordt nog gezocht naar een eigen werk-
plek. 
Maarten vertelde ook dat op 21 maart tij-
dens de gemeentelijke Boomfeestdag in-
derdaad de uitkijktoren  ( als bouwpakket 
geleverd) zal worden overgedragen. 
 
Van de gemeente Maassluis was intussen 
over 2012 een waarderingssubsidie van  
€ 640,- ontvangen. Deze subsidie krijgen 
we al een 30-tal jaren. 
Het vrijwilligerssteunpunt uit Maassluis was 
met een EHBO cursus gestart waar voor bij 
ons ook veel interesse was, één van ons 
was er vlug genoeg bij, de anderen staan 

nog op de wachtlijst voor een volgende cur-
sus.  

 
Op 5 februari was de publieksexcursie 
“Knoppen”. Hierbij waren 16 deelnemers 
aanwezig. 
 
Op onze bemanningsvergadering van 21 
februari maakten  wij kennis met een nieu-
we. Gastvrouw: Lenie Vreugdenhil, er kwam 
al gauw een enthousiaste mail van haar, 
nadat ze actief was geweest . 
 
Er was bericht van de tentoonstellingscom-
missie, een zéér betrokken commissie be-
staande uit 7 leden. Peter had al weer foto’s 
gemaakt van de vernieuwde Poel en bos-
rand en hij blijft dat proces volgen voor een 
komend overzichtstentoonstelling. Ook 
neemt hij het beheer van de vogelgeluiden 
over van Hugo en gaat die trachten te mo-
derniseren. Irene zorgt voor de zoveelste 
aanpassing van de plattegrond. Na “Taal en 
Teken” komt tot september de expositie van 
Jasper de Ruiter: “van Appelvink tot Zee-
ster”.  
De vogelkast was ook schoongemaakt met 
chloor en gelukkig zag het brushed nylon er 
beter uit, waarschijnlijk door de temperatuur 
in het centrum constant op 17 graden te 
houden.  
Op 8 maart komt de Willemsschool uit Mon-
ster met een speciale opdracht, iets voor 
David? 
De checklist voor de Paasspeurtocht van 9 
april werd doorgenomen, Gerard had weer 



 Staeltje Natuur 73 
11 

voor de vergunning gezorgd en Adrie was al 
klaar met de route en de vragen.  
Het Zuid-Hollands Landschap had 3 banken 
afgekeurd. De bouwploeg knapte ze op en 
ze zijn in de tuin geplaatst , dat wordt nóg 
meer passief genieten! 
David had  Paastakken ter verkoop, Fokko 
haalde ze op met zijn busje . 
Karel gaat 18 maart zijn lezing over Stinze-
planten ook bij ons houden. 
 
Op 15 maart verscheen een persbericht van 
het Zuid-Hollands Landschap over de 
Boomfeestdag van 21 maart. Met assisten-
tie van de vrijwilligers uit Ockenburg en van 
onze vereniging gaan 60 leerlingen van 
Basisschool Zevensprong uit Maasdijk 3400 
struiken en boompjes planten langs de 
noordrand van het bos en rondom de intus-
sen geplaatste uitkijktoren en poel. 
Die vrijwilligers zorgden er later ook voor 
dat ook op de andere plaatsen waar gekapt 
was, vooral besdragende struiken en 
boompjes werden geplant.  

 
Gedacht werd om volgend jaar ons centrum 
er méér bij te betrekken door b.v. extra film-
pje’s  te vertonen en drankjes uit te delen. 
 
In maart kwam ook weer de nieuwsbrief nr. 
10 uit met de aankondiging voor de lezing 
Stinzeplanten, de Paasspeurtocht en de 

nieuwe tentoonstelling. Ook werd er nog-
maals aandacht besteed aan de verande-
ringen in het bos. Fijn, extra PR naast de 
persberichten, die Marja verstuurt aan de 
pers.  
 
Tijdens de bestuursvergadering van 20 
maart werd besloten dat de Paasspeurtocht 
van volgend jaar gestart zal worden tussen 
11.30 en 15 uur, met andere woorden, een 
half uur eerder beginnen en één uur eerder 
stoppen met de verkoop, zodat de dag niet 
te lang wordt. In het laatste uur is het aantal 
aanmeldingen zeer gering. 
Op die bijeenkomst gaf Jos aan op de ko-
mende jaarvergadering te willen aftreden, er 
zou dus naarstig gezocht moeten worden 
naar weer zo’n goede penningmeester! 
Ook stelde hij voor de kascontrolecommis-
sie uit 3 personen te laten bestaan. De le-
den van de ze commissie draaien dan 3 jaar 
mee en dat geeft naar zijn mening méér 
ervaring . 
 
Van Martijn, onze zéér ijverige ledenadmini-
strateur, vernamen wij dat we toen 1121 
leden hadden, waarvan half maart nog 189 
leden de contributie nog niet betaald had-
den. Er was wel € 9417,75 aan contributies 
en extra giften binnen. Velen betalen dus 
méér dan de € 7,50 minimum contributie.  
Er is ook een anonieme gift van € 1750,-
ontvangen, die besteed wordt aan de stal-
ramen . 
Besloten werd de CAI aansluiting op te 
zeggen, er wordt geen gebruik van ge-
maakt. Wel wordt er weer een waarderings-
subsidie aangevraagd bij de gemeente 
Westland. 
 
In de volgende bemanningsvergadering 
mochten we weer 2 nieuwe leden verwel-
komen: Wim van Paassen en Kees Wub-
ben, laatstgenoemde was voorheen Brand-
weercommandant. Hij wist al te vertellen dat 
alles bij ons in orde was, alleen geen losse 
stoelen in de filmzaal ! 
Uiteraard werd nog de organisatie van de 
komende Paasspeurtocht doorgenomen 
Melding werd gemaakt dat het met Gré 
Schoenmakers, nadat ze onwel in huis ge-
vonden werd, niet goed gaat. Na een zie-
kenhuisopname is ze opgenomen in een 
verzorgingshuis.  
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Er waren ook zorgen over Pauline Warnaar 
en Elly Hamstra. Jammer, het zijn 3 oudge-
diende medewerkers van formaat, waar de 
vereniging véél dank aan is verschuldigd. 
Niet vergeten dus  ! 
Onze Coördinatrice wist te vertellen dat er 
véél op ons afkwam in het lopende voorjaar.  
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u 
graag naar de pagina bezoekersaantallen in 
dit Staeltje (red.) 
Een paar bijzondere zaken: 3 avonden met 
biologiedocenten van het Wellant College, 
de tuinenfietstocht van Groei en Bloei (520 
bezoekers), scholen uit den Haag en Rot-
terdam en een bijeenkomst met de Hoge-
school Rotterdam, inclusief een excursie. 

 
Al met al drukte voor alle rondleiders, gast-
vrouwen en gastheren, fijn dat we ze heb-
ben. 
De Paasspeurtocht trok 330 betalende be-
zoekers, minder bezoekers door het slechte 
weer, maar als vanouds gezellig en dolen-
thousiaste kleintjes. Alles verliep geheel 
volgens plan en wij gingen met een voldaan 
gevoel naar huis. 
De tuincommissie ging zoals andere jaren  
ten strijde tegen de Japanse duizendknoop, 
het werd weer als vanouds een tuin van 
bezinning, die veel bezoekers trok. De Stin-
zeplanten waren gearriveerd en geplant.  
De duiventil, vorig jaar ingewijd, is opge-
knapt, nu is het nog wachten op de bewo-
ners. 
De Bouwploeg was bezig met de nieuwe 
bijenkast en een plek voor een wespennest. 
Dit wespenest is gevonden en gebracht 
door Wim Korteland. Fred had ook de 
bouwploeg ingeschakeld om de verrijdbare 

keet, die gaat dienen als werkplek voor de 
boswerkers, op te knappen. 
 
Op 18 april werden alle machines gecontro-
leerd in de werkplaats in het kader van de 
jaarlijkse VCA controle. 
De werkvloer moet worden uitgebreid, Her-
man gaat iets ontwerpen. 
Andere mededelingen: De Geo Cache die 
voor een half jaar op proef geplaatst was, 
bevalt goed en de toestemming daarvoor is 
voor onbepaalde tijd verlengd. Staelduin-
laan 12, de voormalige woning van bos-
wachter Peter Ravensberegen, heeft weer 
een nieuwe bewoner.  
Van 17 t/m 28 juli komt er een werkkamp 
van Vobula op de speelweide, zoiets als het 
vroegere ANWB kamp. 
 
Op 15 mei en 29 mei waren er vergaderin-
gen van bemanning respectievelijk bestuur.  
Veel van de onderwerpen die besproken 
werden gingen over : 
Dat Eelco van Noort (WNME ) toegezegd 
had om uit te zoeken hoeverre de activitei-
ten in het Prinsenbos als oneerlijke concur-
rentie kon worden gezien. Dat resulteerde in 
een gesprek op 25 juni  in d’Oude Koestal. 
Dit was een erg constructief gesprek, waar-
bij aanwezig waren: Judith Zuiderwijk en 
Wouter Wubbe van het WNME, Fred na-
mens het Zuid-Hollands Landschap en 4 
van onze vrijwilligers. Er zijn wat toezeggin-
gen gedaan namens de WNME. 
Het klootschieten vorig jaar op onze jaar-
vergadering was zó in trek, dat ook 30 juni 
op de jaarvergadering er een herhaling zal 
komen.  

 
Henk Trompetter had geprobeerd met een 
stethoscoop de sapstromen in bomen te 
horen. Helaas zijn de geluiden zo zwak dat 
er niets te horen viel, jammer, dus. 
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Kees Hendriks had hulp van de scouting 
toegezegd bij de Landschapsdag. 
Er is gesproken is over handhaving open-
stelling op de woensdagmiddag.  
Er grazen tijdelijk 55 schapen in een afge-
sloten gebied aan de noordwestkant van het 
bos. 
Er kwamen aanslagen van waterschapsbe-
lasting, maar het was niet duidelijk voor wie 
deze precies bedoeld waren. 
Gedachten zijn opgekomen om extra pro-
motie materiaal te gaan maken. 
Er zijn plannen om de huidige trap en inva-
lide lift te gaan vervangen door een ander 
model, zodat er meer ruimte in de hal en 
boven in de tentoonstellingsruimte zal ont-
staan. Ontwerp en realisatie door de bouw-
ploeg, was dat 10 jaar geleden ook niet ge-
probeerd door Hans Enserink? Wie weet 
wordt het nu menens . 
Bella en Henk zijn met verschillende goede 
verbeteringen en ideeën gekomen bij de 
Inrichtingscommissie . 
Els heeft in Staeltje Natuur no 72 ons nu 
zelf heeft uitgelegd dat ze de spil is in het 
Staelduinse web. Had uw secretaris dat al 
niet eerder gemeld? 
Jos gaat ons, na onze financiën op orde 
gesteld te hebben, verlaten en wij zullen zijn 
grappen en grollen moeten missen. 
We hebben Rob van Scherpenzeel, als ex-
belastinginspecteur bij het ministerie, bereid 
gevonden het stokje over te nemen. De 
bestuursvergaderingen worden vast weer 
anders. 
De samenwerking met het Zuid-Hollands 
Landschap en zeker met Fred en Maarten 

was optimaal, we versterken elkaar om 
d’Oude Koestal en het Staelduinse Bos 
uniek te laten zijn. 

Uw secretaris heeft altijd weer moeite zijn 
jaarverslag kort te houden, omdat de notu-
listen: Mary, Bep, Anneke en Kees zo uit-
gebreid en gedétailleerd  hun verslagen 
maken en omdat er te veel in onze bloei-
ende club gebeurt, wat hij u niet onthouden 
kan en ook niet wil.   
Er zijn in 2011-2012 toch maar weer 1000 
bezoekers méér zijn geweest dan het jaar 
daarvoor en jullie hebben het allemaal mo-
gelijk en waar gemaakt !  
 
Dank, ook aan het thuisfront die jullie daar-
bij steunde en je de gelegenheid gaf. 
 
Fokko  Abbas 
 

 
 

 

Goudvis gered! 
 

Ik heb een goudvis het leven gered 
Een beetje geholpen door het net 
Dat over mijn vijver is aangebracht 
Een reiger probeerde uit alle macht 
De vis door een maas van het net te pikken. 
Ik klopte op ’t raam en zag het dier schrikken 
Op de garage bleef hij toen staan. 
Ik was inmiddels naar buiten gegaan. 
Toen vloog hij maar weg, uiteraard zonder vis 
Die nu al weer lekker aan ’t zwemmen is 
 

Bep Mast Wennink 
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Bezoekersaantallen 
 
In de tweede helft van 2012 zijn er weer een indrukwekkend aantal groepen in ons centrum 
ontvangen. Dat liep uiteen van excursies tot “Met een tas het bos in”. Voor al deze groepsbe-
zoeken zijn er altijd een aantal vrijwilligers actief, deels om de bezoekers rond te leiden, deels 
om ze te ontvangen en verder  te helpen. In de laatste maand komt er een aantal scholen met 
kinderen uit groep 3. Deze komen via de Westlandse Natuur- en Milieu Educatie (WNME). Een 
bijzonderheid is de tuinenfietstocht van Groei en Bloei. Op deze zaterdag ontvingen we in groe-
pen en groepjes totaal 520 bezoekers 
 
Datum Groep Aantal 
 
31-5 Wellant College, cursus biologieleraren uit heel Nederland 19 
2-6 Tuinenfietstocht van Groei en Bloei 520 
4-6 Wellant College, cursus biologieleraren uit heel Nederland 19 
6-6 Wellant College, cursus biologieleraren uit heel Nederland 13 
10-6 Publieksexcurie “Zomerwandeling” 24 
12-6 Emousschool, Den Haag, brugklas, speurtocht 20 
13-6 Mozaiekschool, Rotterdam, groep 8, speurtocht 30 
20-6 Het Lichtbaken, Den Haag, groep 8, film en bezoek centrum 34 
21-6 Haagsche Hogeschool, Teamvergadering Bedrijfswiskunde 7 
21-6 NPB, Maassluis 13 
27-6 1e Nederlandse Montessorischool, Den Haag, groep 5,  8 
 met een tas het bos in,  
29-6 Hogeschool Rotterdam, afscheidsreceptie en rondleiding 35 
3-7 Vitis Welzijn, ’s-Gravenzande, praatje over bos 22 
15-7 Excursie Vobula kamp 35 
27-7 BSO, Hoek van Holland, speurtocht 10 
2-9 Oude Kerk, Naaldwijk, opening winterseizoen, excursie 50 
7-9 Het Kompas, Maasdijk, groep 7 en 8, rondleiding 68 
19-9 Eben Haëzerschool, Kamerik, groep 8 (met een tas het bos in)  22 
27-9 Herman Broerenschool, Naaldwijk, rondleiding 9 
30-9 Publieksexcursie, Herfstwandeling 40 
9-10 Eben Haëzerschool ‘s-Gravenzande WNME herfstwandeling gr.3 21 
12-10 Joannesschool, Naaldwijk, kaboutertocht 55 
12-10 Bernadetteschool, Naaldwijk, groep 3-5, met een tas het bos in 28 
16-10 Koetsveldschool, den Haag, groep 8, met een tas het bos in 15 
17-10 Koetsveldschool, den Haag, groep 8, met een tas het bos in 26 
18-10 van Rijckevorselschool, Hoek van Holland, groep 1-2 30 
27-10 Scouting, Naaldwijk, met een tas het bos in 15 
28-10 Publieksexcursie Paddenstoelen 30 
31-10 De Vlieten, De Lier, groep 1-2 75 
2-11 St. Jozefschool, Schipluiden, kaboutertocht 54 
2-11 De Schutse, Maasland, kaboutertocht 20 
2-11 Wilhelminaschool, ‘s-Gravenzande, groep 3 WNME herfstwandeling26 
9-11 Beatrixschool, ‘s-Gravenzande, groep 3, WNME herfstwandeling 24 
9-11 Het Startblok, Honselersdijk, groep 3, WNME herfstwandeling 27 
9-11 Bernadetteschool, Naaldwijk, groep 3-5, met een tas het bos in 27 
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14-11 Haagsche Hogeschool, teamvergadering Civiele Techniek 15 
16-11 Ichtusschool, Monster, kaboutertocht 48 
16-11 De Nieuwe Weg, Poeldijk, gr.3, WNME, herfstwandeling 28 
22-11 Passage, Heenweg 20 
16-12 Midwinterwandeling 50 
  --------- 
 Totaal 1636 
 
Hieronder volgt het overzicht van de individuele bezoekers aan d’Oude Koestal in het eerste 
halfjaar van 2012  
 
Maand Woensdag Weekend Totaal 2012 Totaal 2011 
 
Januari -  625 625 730 
Februari -  333 333 528 
Maart - 485 485 517 
April 349 595 944 446 
Mei 66   267 333    453 
Juni 59     362   421   384 
Tweede Paasdag  1200 1200 1700  
 
 ------- ------- --------- --------- 
Totalen 474 3867 4341   4758 
 
Opvallend bij het bezoek is het grote aantal mensen dat in april op een door-de-weekse dag 
ons centrum bezocht. Het was bij de Paasspeurtocht iets minder druk dan vorig jaar, maar alles 
bij elkaar hebben we (buiten de Paasspeurtocht, dus) ongeveer even veel bezoekers ontvangen 
als in de eerste helft van 2011. 
 
 

Een boswandeling 
 
’s Morgens regen en wind, een dag van 
binnen zitten. Maar nee, ’s middags schuift 
de zon de wolken opzij en laat zich van haar 
beste kant zien. 
Dus, de wandelschoenen aan en samen 
met mijn vriendin naar het bos. Wat is het 
prachtig in het Staelduinse Bos. Geen 
zuchtje wind. De zon schijnt door de bijnas 
kale bomen en toont ons een tapijt van alle 
denkbare herfstkleuren. Prachtig! 
 
Tussen de bladeren liggen op vele plaatsen 
stammen en daarop groeien de leukste 
soorten paddestoelen, groot en klein, heel 
bijzonder. 
 
Ook zien we tussen die herfstkleuren kleine 
groene blaadjes en het is net of ze ver-
baasd in de rondte kijken naar al die herfst-
kleuren, terwijl ze denken dat het voorjaar al 

weer in aantocht is, want de temperatuur is 
zo zacht. 
Ja, wonderlijk mooi, dat Staelduinse Bos. 
Af en toe passeren wandelaars en aan hun 
gezichten kun je zien dat zij ook lopen te 
genieten. 
Een fijne wandeling door dit mooie stukje 
natuur, dit Staelduinse Bos 
 

Mw. Zwart-Brinktoren
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Herfst 
 
Als men in de herfst door het Staelduinse 
bos loopt, en even niet praat over de oude 
auto, die nodig vervangen moet worden 
door een nieuwe, dan zien we een bos in 
bruine en rode kleuren. 
Deze kleuren kunnen een verschillende 
indruk bij ons achterlaten. 
Meestal maken ze ons wat gedeprimeerd, 
en overpeinzen we hoe het in de zomer 
was. 
Een bos vol groen en leven. We hoorden de 
vogels zingen en de zon scheen helder en 
warm, de meesten van ons voelden zich 
vrolijk en tevreden. 
  
Wat is dat met de herfst, dat we terug kijken 
naar het verleden?  
Het komt waarschijnlijk doordat de natuur 
voor ons gevoel afsterft. 
Deze aanblik vinden we niet fijn en we den-
ken daarom terug aan betere tijden.  
Er wordt wel gezegd dat als de bladeren 
vallen, wordt de mens wat gedeprimeerd.  

 
Maar de herfst is ook een tijd die zorgt voor 
de toekomst.  
De bomen zorgen dat ze de koude winter 
zonder schade kunnen doorkomen en vor-
men al knoppen voor de komende lente. 
De dieren kunnen een wintervoorraad aan-
leggen met al de gevallen noten en bessen 
die in de herfst rijp worden.  
De planten hebben hun zaad in de grond 
laten vallen zodat ze in het voorjaar weer 
kunnen ontkiemen.  
Dus we  kunnen stellen dat de herfst een 
voorbereiding is om door de koude winter te 
komen. De winter heeft natuurlijk ook zijn 
mooie momenten, maar eigenlijk wachten 

we weer op het voorjaar, waar al het leven 
weer begint. 

 
Leven is beweging. Als alles stil staat, vin-
den we dat niet goed. Alles moet bewegen. 
In de politiek moeten er steeds dingen ver-
anderen, want stilstand is achteruitgang 
zegt men. 
In de leefomgeving moet er ook steeds din-
gen veranderen, zoals bouwen in de dui-
nen, groen verwijderen uit tuinen, parken en 
plantsoenen het bos aanpassen aan deze 
tijd. 
Maar is deze beweging nu echt zo belang-
rijk?  
Worden we er echt altijd beter van? 
 
In een populair wetenschappelijk pro-
gramma op de TV werd eens gezegd,  
“ VERLEDEN en TOEKOMST bestaan niet, 
alleen het NU bestaat”  
 Dit is eigenlijk een heel belangrijke les. 
 
Bekijk het eens zo, u hebt een slagroom-
taart. U besluit de helft op te eten en de 
andere helft tot morgen te bewaren. De vol-
gende morgen is die helft van de taart be-
schimmeld en kan u hem niet meer opeten. 
Had u hem maar gisteren opgegeten. Hier-
uit blijkt dat u dit niet meer ongedaan kan 
maken, U hebt geen vat op het verleden en 
ook niet op de toekomst. 
Dat zou de politiek ook eens moeten leren.  
 
Dus waar het op aan komt, is dat men NU 
moet leven en genieten van de padden-
stoelen en de mooie kleuren in ons Stael-
duinse bos en laten we ons niet te veel zor-
gen maken voor de toekomst. 
 
P.Adriaanse 



 Staeltje Natuur 73 
19 

De Ledenadministratie 
 

 
 
Voor mij ligt een pak papier. Verschillende 
soorten formulieren, rapporten en brieven. 
Allereerst sorteer ik ze. Bemanningsrap-
porten bij elkaar, nieuw-lid formulieren bij 
elkaar, brieven apart, en als vierde stapeltje 
de lijst met betaalde contributies. 
 
Als eerste pak ik de bemanningsrapporten. 
Hierop wordt bijgehouden hoeveel bezoe-
kers er zijn geweest op een bepaalde dag, 
wat voor weer het was, en hoeveel er is 
verdiend. In de database verzamel ik deze 
gegevens. Op een andere plek in dit 
Staeltje staan de resultaten hiervan: totale 
bezoekersaantallen tijdens een bepaalde 
periode. Ook worden via deze rapporten 
problemen doorgegeven, die speel ik dan 
weer door aan degene die dit soort proble-
men oplost.  
 
Hierna schrijf ik twee nieuwe leden in. Ik 
registreer hun adres, telefoonnummer, en 
betalingsgegevens. Ook noteer ik de wijk 
waar ze wonen, om de bezorging van het 
Staeltje zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen. Als laatste stel ik nog een welkomst-
brief op. Wanneer deze per email verstuurd 
kan worden, doe ik dat, anders gaat de brief 
via de post.  
Het volgende op de lijst is de binnenge-
komen post. Dit zijn afmeldingen, adres-

wijzigingen en dergelijke. Ook de meldingen 
die via email binnen gekomen zijn, behan-
del ik. 
 
Uiteindelijk heb ik nog een kleine lijst met 
betaalde contributies. Ook hiervoor heb ik 
een tabel in de database. Van de 21 con-
tributies die binnen zijn gekomen, staan er 
bij 16 de lidnummers bij. 5 mensen zijn hun 
lidnummer vergeten te noteren. Meestal 
kom ik er dan wel uit, maar het kost wel flink 
meer tijd. De 5 betalingen zonder lidnum-
mer kosten meer tijd om te verwerken dan 
de 16 betalingen met. U doet mij dan ook 
altijd een groot plezier als u uw lidnummer 
vermeldt bij het overmaken van de contribu-
tie. 
 
Inmiddels is mijn stapel papier weggewerkt. 
Ik maak nog even een snelle backup van de 
database, en ga weer verder met andere 
zaken. 
 
Martijn Keizer 
Ledenadministratie 
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Weer of geen weer 
 
In de vorige eeuw (dat is trouwens nog niet 
zo heel lang geleden) was er op zondag-
morgen een radioprogramma met de titel 
“Weer of geen weer”. Het werd gepresen-
teerd door dr. Foptie Brouwer. 
Als kind luisterde ik daar altijd graag naar. 
De TV stond nog in de kinderschoenen en 
we waren nog verschoond van computers,. 
I-pods en I-pads. 
 
Tegenwoordig denk ik vaak terug aan dat 
programma wanneer ik in de tuin van het 
Staelduinse bos werk. Begin dit jaar ben ik 
als vrijwilliger in deze tuin begonnen. Als 
(kinder) psycholoog werkte ik daarvoor altijd 
met het hoofd en het hart. Het huidige werk 
vereist werken met de handen en met ge-
voel. 
 
Ik ben terecht gekomen in een team met 
enthousiaste mensen. Een belangrijk punt is 
dat men gebruik maakt van elkaars kwali-
teiten. De een is goed in timmeren; de an-
der kan goed wieden en snoeien. 
Aanvankelijk is het altijd even wennen. In de 
tuin voelde ik me al gauw thuis. Eigenlijk is 
er sprake van een aantal verschillende tui-
nen: de prairietuin met hoofdzakelijk gras-
sen, de kruidentuin en de bezinningstuin. 
Elk gedeelte van de tuin heeft zijn eigen 
charme. Het geheel is aangelegd met veel 
gevoel en respect voor de natuur. Het is 
opvallend hoeveel verschillende soorten 
planten en bloemen er hier op een klein 
oppervlak bij elkaar staan. 
 
Van oorspong ben ik de Zeeuwse klei ge-
wend. Een tuin met een zanderige bodem 
en dicht bij het bos is wel iets heel anders. 
Ik houd niet van een strakke tuin. Tegen-
woordig kiezen veel mensen voor een on-
derhoudsvriendelijke tuin. Het resultaat is 
dan een soort kattenbaktuin.  
 
Gelukkig biedt onze tuin een geheel ander 
aanzien. Ik houd van een coulisse land-
schap. Gebogen paden en doorkijkjes ge-
ven iets spannends aan het geheel. Korte 
tijd geleden hebben we nog een nieuw pad 
gemaakt in de prairietuin. De gebogen lijnen 

zorgen voor een mooi evenwicht binnen de 
bestaande structuur.  
 
Evenwicht is voor mij iets heel belangrijks in 
een tuin. Dat zien we hier ook terug in de 
bezinningtuin. Het is een kunst apart om 
een evenwicht te vinden tussen natuur en 
cultuur. Soms moet je de natuur een handje 
helpen. Af en toe moet je juist een stapje 
terug doen en de natuur haar gang laten 
gaan. 
 
Vorige week vloog er een zwerm ganzen 
heel laag over. Het is elke keer weer een 
fantastische ervaring om deelgenoot te zijn 
van zo’n stukje natuur. 
 
Op het ogenblik zijn we hard aan het werk 
om de tuin winterklaar te maken. Nou ja 
klaar ben je natuurlijk nooit in deze tuin. Er 
moet nog heel wat gesnoeid worden. De 
paden moeten opnieuw verhard worden. De 
kruidentuin krijgt een nieuwe bestrating. 

 
Zo heeft elk seizoen zijn bekoring. Bij een 
beetje regen werken we gewoon door. Nou 
begrijp ik waarom ik steeds moest denken 
aan dat radioprogramma “Weer of geen 
weer”. Dat heeft ook te maken met de on-
dertitel die ook in deze tijd nog steeds zijn 
kracht heeft behouden: “Eerbied en respect 
voor alles wat leeft en groeit en ons altijd 
weer boeit” 
 
David Schilleman  
Westland, herfst 2012
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Archief 
In 2011 ben ik Jan Dahmeijer gaan assiste-
ren in het archief van onze vereniging. Ar-
chief? Hebben we dat dan? Ja, en het be-
vindt zich in de Koestal, op een verholen 
plek.   

Eerst iets over het fenomeen archief en 
“een bibliotheek”: een bibliotheek werft, een 
archief ontstaat als vanzelf. Een archief is 
een neerslag van activiteiten. Kijk maar 
eens in uw krantenmand, en opscho-
nen/saneren die neerslag! Anders kun je de 
nodige informatie niet meer terugvinden.  

 

Jan had voor mijn komst een indeling ge-
maakt. Daarbij moest hij in grote lijn weten 
wat we aan onderwerpen in huis hebben op 
de papieren. Zo geordend staat het nu in 
een lijst, om de informatie terugvindbaar te 
maken. We zijn vervolgens gaan saneren.  
In hangmappen in een stalen ladekast is nu 
een deel terug te vinden middels de lijst. De 
rest moeten we nog van nummers voorzien. 
Ik noem een paar rubrieken: ledenvergade-
ringen, verwijderen munitieopslag, financi-
en, geschiedenis bos. Die geschiedenis 
behelst ook veel krantenknipsels. Deze ben 
ik in ordnermappen aan het verzamelen, op 
jaar geordend. Vanaf 1970, de mappen lig-
gen voor iedereen in het bezoekerscentrum 
ter inzage.  

Veertig jaar geleden werd een begin ge-
maakt, zonder te weten waar het zou eindi-
gen. Nog steeds is het er, het Staelduinse 
Bos. Uit het grijze verleden omhoogge-
stuwd, springlevend. Ik heb een beeld ge-
kregen van veertig jaar bos. Uniek en boei-

end. Mijn werkplek, de Koestal, is een vitaal 
onderdeel van het bos. Decennia lang was 
een museum of een bezoekerscentrum uit-
gerust zoals de koestal; attributen ter edu-
catie, grote borden aan de wand, grote 
drukknoppen op stevige dashboards en 
lampjes op grote plattegronden aan de 
wand, 3D kijkers. Alles zeer tastbaar, een 
fysieke beleving voor kinderen en begelei-
ders. Als we deze opstelling volhouden, en 
netjes onderhouden, dan onderscheidt 
d’Oude Koestal zich nu al. En in de toe-
komst: over tien jaar is de meerwaarde van 
d’Oude Koestal gestegen naar een 2e nivo. 
Dan zeggen bezoekers: “kijk zo zag vroeger 
een bezoekerscentrum er uit”. De Koestal 
heeft er ongemerkt een waarde bij gekre-
gen: dat van museum. Het Museum van 
Bezoekerscentra en van Musea (ja, een 
museum van een museum).  

Daar blijf ik graag bij betrokken, concreet 
door een bijdrage te leveren aan het veilig 
stellen van de geschiedenis.  

Gert Schoneveld.  
 
 
 

Redactie 
 
Een aantal maanden gelden hebben wij een 
oproep gedaan bij de actieve vrijwilligers in 
onze vereniging om ons te helpen een goed 
gevuld Staeltje te maken. Daar is erg goed 
gehoor aan gegeven en we zijn dan ook 
bijzonder trots om u te laten delen in de 
bijdragen van deze enthousiaste medewer-
kers. 
 
Uiteraard hopen we op nog veel meer bij-
dragen. Als u een onderwerp heeft, wat zou 
passen in dit blad, aarzel dan niet om het 
ons toe te sturen.  
Wij vinden het fijn om een grote diversiteit 
aan onderwerpen aan te snijden, zodat ons 
blad gevarieerd is en blijft. 
 
Gerrit en Els Keizer 
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Wat is belangrijk, wat is mooi en wat is 
gezellig in ons “Staelduinse Bos”? 

 
Laat ik eerst beginnen bij belangrijk. 
In het Staeltje Natuur staan regelmatig aller-
lei noodzakelijke dingen. Als ik er één mag 
noemen: toen ik nog jong en fanatiek bij de 
Staelduinklitters meedeed, elke zaterdag-
morgen de bunker/heuvelroute. Daarna 
gingen we de Oude Koestal reinigen of 
bunkers onzichtbaar maken, alles onder 
leiding van Fokko Abbas. 
En weet u nog van de estafetteloop van de 
Staelduinklitters uit d’Oude Koestal naar het 
Ministerie van Defensie in Den Haag. Ons 
doel was het tweede gedeelte van het bos 
vrij te krijgen. En….het is ons gelukt. 
 
Wat is mooi: Na veel, heel veel werkzaam-
heden kwam de voltooiing van het bezoe-
kerscentrum. De wandelpaden werden ver-
beterd onder toezicht en regie van de bos-
wachter en het Zuid- Hollands Landschap. 
Niet te vergeten de bouw van de uitzichtto-
ren. 
 

Wat kan ik verder zeggen over de gezellig-
heid? Die is er in alle jaargetijden, in het 
centrum en bij de rondleiding door de vrijwil-
ligers. Die is er bij de Paasspeurtocht en bij 
alle activiteiten op andere dagen en natuur-
lijk ook op de mooie dagen in het weekend. 
 
En natuurlijk in de laatste 19 jaar eind de-
cember bij het midwinterhoornblazen, dat 
begon gestimuleerd door Ome Bas Ver-
bruggen. Het midwinterhoornblazen werd 
doorgezet door de  
”Westalandse Midwinterhoornblazers”. De 
leiding is in handen van Henk Zegwaard. 
Het bezoek aan deze activiteit in hartje win-
ter neemt elk jaar toe. De bezoekers zijn 
belangstellend en stellen gezellige vragen. 
Ook de Twentenaren zijn op de hoogte 
hiervan, via de streekkrant “Tubantia”. 
Wij hopen deze gezellige traditie in ons bos 
te blijven houden. 
 
Henk Zegwaard

 

Activiteiten 2013 
 

Datum tijd  
Januari Openingstijden Film van de maand: Het onderhoud van een eendenkooi 

met veel dieren, die daar in de rust van de omgeving le-
ven. Duur: 24 minuten 

Februari Openingstijden Film van de maand:. Zoogdieren met de lichamelijke op-
bouw en hun levensgewoonten. Duur 15 minuten 

Zo 10 februari 14.00 uur Knoppenexcursie 
Eind maart  Tentoonstelling: Voorjaarsbloemen 
Ma 1 april 11:30-15.00 uur Paasspeurtocht 
Zo 7 april 08.00 uur Vogelexcursie 
Zo 16 juni 14.00 uur Zomerwandeling 
Zo 29 september 14.00 uur Herfstwandeling 
Eind december 14.00 uur Midwinterwandeling en midwinterhoornblazen 
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Een kaboutertocht 
In de herfst komen er veel scholen naar het 
bos voor een kaboutertocht. Dit gaat dan 
om de groepen 1 en 2, dus kleuters van 4-6 
jaar. Zij komen meestal in de ochtend.  
Hoe gaat zo’n kaboutertocht ? 

 
Op de afgesproken ochtend gaan Maarten 
en Aat zo rond 8 uur op pad met de kruiwa-
gen.Hierin zitten alle benodigde spullen, zij 
zetten op verschillende plaatsen langs een 
vooraf vaststaande route 10 bordjes neer 
met de nummers 1-10. Op deze bordjes 
staat een vraag of een opdrachtje voor de 
kleuters, zoals zoek verschillende blaadjes 
van de grond of zing een liedje voor een 
jarige kabouter. Ook worden er nog hier en 
daar wat figuren neergezet als extra aan-
kleding.  
 
Zo rond 9 uur komt de school, je hoort de 
kleuters al van verre aankomen. Altijd weer 
een leuk gezicht zo’n grote groep enthousi-
aste kinderen. Er is een school uit Monster 
waarvan alle kinderen een puntmuts en een 
baard hebben. De groep wordt in groepjes 
verdeeld, er gaat een groep direct de speur-
tocht doen. Maarten legt dan uit wat de be-
doeling is en wat de kinderen moeten doen. 
Een ander groepje gaat naar de filmzaal en 
kijkt een herfstfilmpje en een derde groepje 
begint beneden met rondkijken. De groepjes 
werken zo alle bezigheden af.  
 
Ondertussen wordt er ook door de kids hun 
meegebrachte eten en drinken genuttigd. 
Dan zit de hele groep om de grote tafel bin-

nen. Als iedereen alles gedaan heeft wor-
den alle kleuters onderaan de trap verza-
meld en gaan zij de kabouter wakker roe-
pen. Maarten heeft namelijk bij zijn praatje 
verteld dat de kabouter in de nacht die 
speurtocht voor hen gemaakt heeft en nu 
slaapt op de zolder. Dat is echt een behoor-
lijk geluid en al gauw horen zij gerommel 
boven en verschijnt de kabouter boven aan 
de trap. Hij heeft een mooi pak en een 
baard aan, een mand bij zich. Dan komt de 
kabouter naar beneden en neemt bij mooi 
weer de kinderen mee naar de zitkuil. Hier 
vertelt hij een verhaaltje en laat de kleuters 
ook zingen. De laatste paar keer was het te 
nat om buiten te zitten en zei de kabouter 
dat hij zijn been bezeerd had en kwam hij 
met de lift naar beneden en vertelde zittend 
op de lift zijn verhaaltje. 

 
Hierna gaat de school weer terug naar 
school met dolenthousiaste kinderen. 
Er is een school helemaal uit Schipluiden, 
die al jarenlang ieder jaar komt met hun 
groep 1 en 2. Van hen krijgen we ook ieder 
jaar een leuke door de kleuters gemaakte 
collage. 
 
Maarten en Aat gaan dan weer met de 
kruiwagen op pad om alles op te halen. Dit 
met die kleuters te doen geeft enorm veel 
voldoening, het is heerlijk om ze te zien 
genieten. 
 

Diek van Drongelen. 
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De vernieuwde bosrand – uitkijktoren – plas – vogelkijkplaats 
 
In het voorjaar van 2012 werd er begonnen 
met het onderhoud en vernieuwing van de 
“Nieuwe Poel”, de uitkijktoren en de bos-
rand. 
De oude uitkijktoren werd ooit gebouwd 
door de “Vrienden van het Staelduinse bos” 
en heeft jaren dienst gedaan. Maar uiteinde-
lijk moest hij vervangen worden voor de 
veiligheid. 
Het Zuid-Hollands Landschap heeft op an-
dere gebieden, die zij onder beheer hebben, 
al nieuwe uitkijktorens gebouwd en wilde in 
het Staelduinse Bos zo’n zelfde model 
plaatsen. 
 
De “Nieuwe Poel” was begin van 2012 be-
slist aan onderhoud toe. De oevers waren 
overgroeid met verwilderde planten en 
struiken, de plas was verzand en dicht ge-
groeid met riet. Ook het vogel-uitzichtpunt 
was aan vernieuwing toe.  
Het geheel werd op de schop genomen 
samen met de rand van het bos. 
De plas werd uitgegraven tot de “Vernieuw-
de Poel”, de bomen aan de rand van het 
bos werden vervangen door struiken, zodat 
er een betere overgang ontstond tussen het 
bos, het  weiland en de plas. 
 
Het was wel even schrikken, toen de graaf-
machine aan de gang ging. Het werd een 
ware kaalslag. Maar men kan geen omelet 
bakken zonder een ei te breken. Toen er 

weer beplanting aangebracht werd, kon 
men zien hoe het opgeknapt was.  
Het heeft nog enige tijd nodig om zich weer 
helemaal te herstellen, maar het eerste re-
sultaat is er al. 
 

 
 
Op donderdag 4 oktober 2012 werd de uit-
kijktoren in aanwezigheid van het bestuur 
van de stichting, die het mede bekostigd 
heeft, genodigden van het Zuid-Hollands 
Landschap en enkele leden van de Vrien-
den van het Staelduinse Bos geopend.   
 

Peter Adriaanse 

 

 

WINTER!!!! 
Waar denken we aan, als we het over de 
winter hebben? Natuurlijk aan kou, sneeuw 
en ijs, aan slecht weer en aan de warme 
kachel.  

Maar zijn onze winters wel zo slecht? De 
laatste Elfstedentocht is al weer een aantal 
jaren geleden en er worden alternatieve 
tochten gehouden in Oostenrijk en Noorwe-
gen.  

Sneeuw? Als we al sneeuw hebben, herin-
neren we ons de sneeuwpret met de kin-
deren en de last die we er van hebben in 
het verkeer. Maar hoeveel sneeuw hebben 
we eigenlijk in Nederland? Meestal geen, 
vaak niet meer dan twee maal per jaar en 
niet langer dan een paar dagen. Met kerst is 
sneeuw helemaal zeldzaam. Sneeuwhoog-
ten, zoals in Zwitserland van een halve tot 
een meter komen nagenoeg niet voor in 
Nederland. Als er al sneeuw valt is dat ge-
woonlijk enkele centimeters tot een halve 
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meter, stuifsneeuwbanken niet meegere-
kend.  

Ook zijn er jaren die we een kwakkelwinter 
noemen, die noch sneeuw noch ijs hebben, 
maar vooral een regenachtig verloop ken-
nen. Dus niet koud maar wel vervelend.  

Maar wat is de winter eigenlijk, hoe komt 
het dat het bij ons koud wordt? Daarvoor 
moeten we naar onze wispelturige planeet 
aarde kijken en naar de zon.   

Onze aarde draait om zijn as ( die door de 
Noordpool en de Zuidpool van onze planeet 
loopt) en doet dat in de tijd die wij een dag 
(24 uur) noemen. Door dat draaien krijgen 
we dag en nacht omdat de zon steeds één 
kant van de aarde beschijnt.  

Onze eigenwijze planeet aarde draait niet 
netjes rechtop, maar draait wat scheef en 
dat heeft grote gevolgen  

Verder draait onze aarde ook  nog eens om 
de zon en doet dat in ongeveer 365 dagen 
(een jaar)  In onze zomer staat het Noorde-
lijk halfrond schuin naar de zon toe. De da-
gen zijn dan langer en de zon komt hoger 

boven de horizon.  

In die tijd die wij winter noemen schijnt de 
zon korter dan in de zomer en daardoor blijft 
hij laag. Het gevolg kennen we: het wordt 
kouder.   

De tijden waar de dag even lang is als de 
nacht, noemen we herfst en voorjaar.  

Als we in de winter op een dag van de 
Noordpool naar de Zuidpool zouden lopen 
(flink doorlopen anders haal je het niet) dan 
beginnen we met een temperatuur van zo’n 
min – 45 graden Celsius. Als we dan bij 
Noorwegen aankomen is de temperatuur 
opgelopen tot ongeveer min – 20ºC. Komen 
we aan bij Nederland dan zal het ongeveer 
nul ºC zijn. Lopen we verder dan komen we 
bij de Middellandse zee en de temperatuur 
zal dan ongeveer 10ºC zijn en nog verder 
gekomen, komen we in Afrika ( de evenaar ) 
dan zal het gemiddeld + 35ºC zijn en als we 
uiteindelijk op de Zuidpool aankomen, kan 
de temperatuur weer 80 graden onder nul 
zijn.  

Zo zie je dat de temperaturen nogal kunnen 
verschillen. In de tropen kennen we geen 
winter, want daar schijnt de zon altijd even 
lang en staat de zon altijd boven de eve-
naar.  

Maar hier moeten we het met onze winter 
doen in de gematigde temperatuurzone  en 
ons zeeklimaat. 

Maar onze winters kunnen ook prachtig zijn 
met sneeuwlandschappen rijp en ijs .Kom 
dan vooral genieten van het bos in de 
sneeuw  

P.Adriaanse  
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Paddenstoelenexcursie 28 oktober 2012 
 
Op zondagmiddag komt Eline Vis, vrijwilli-
ger bij het Zuid-Hollands Landschap en lid 
van de mycologische vereniging, ons wat 
vertellen over paddenstoelen. Ik vind het 
belangrijk om eerst een algemene toelich-
ting te geven: 
 
Paddenstoelen zijn eigenlijk zwammen en 
behoren tot het plantenrijk. Ze groeien het 
hele jaar door in de grond of tussen dood 
hout, op vochtige donkere plaatsen als dun-
ne witte zwamdraden. Vooral in de herfst 
verschijnen de vruchtlichamen, de padden-
stoelen, boven de grond. Vele blijven micro-
scopisch klein, maar behoeven daardoor 
niet minder belangrijk te zijn. Een voorbeeld 
is penicillium, de oorsprong van penicilline, 
een belangrijk antibioticum. De boven-
grondse delen bevatten sporen, die we 
kunnen vergelijken met de zaden van ande-
re planten. Zij zorgen voor de verspreiding 
van de plant, meestal door gebruik te ma-
ken van de wind. Bij stinkzwammen doen 
de insecten het en bij de aardsterren zorgt 
de regen voor de verspreiding van de spo-
ren. 

 
De zwammen hebben geen bladgroen of 
chlorophyl, waarmee andere planten vanuit 
mineralen en koolzuurgas met behulp van 
zonlicht hun eigen bouwstoffen kunnen ma-
ken. De heterotrophe zwammen hebben 
dus autotrophe planten (planten met blad-
groen) nodig  
Zodoende zijn ze verder onder te verdelen 
in saprophyten (levend van dood materiaal) 
en parasieten (levend van levende gasthe-

ren), zoals de honingzwammen. Daarnaast 
kennen we nog de mycorrhiza vormende 
paddenstoelen (symbioten = samenlevend 
met wederzijds voordeel), die 50% van de 
soorten uitmaken. Een voorbeeld hiervan is 
de vliegezwam, die samenleeft met berken 
en dennen. 
We noemen ook nog even de korstmossen. 
Dat is een symbiose tussen een zwam en 
een wier. 
 
Er zijn vele soorten paddenstoelen. Als we 
in staat zijn 10% te leren kennen (en dat zijn 
er nog altijd zo’n 400) mogen we dik tevre-
den zijn. 
 
De padddenstoelen worden verdeeld in: 
• Ascomyceten, zakjeszwammen, zoals 

de bekerzwam en de morieljes 
• Basidomyceten, steeltjeszwammen 
• Buisjeszwammen, zoals de boleten en 

de knotszwam 
• Plaatjeszwammen, zoals de inktzwam 

en de champignon 
 
Veel paddenstoelen zijn moeilijk te herken-
nen voor de leek, omdat ze in de loop van 
hun ontwikkeling veranderen. 
 
Tijdens de wandeling kwamen we al vlug op 
een boomstam heerlijke zwarte droppen 
tegen. Ojé, ojé, keihard en niet te eten. 
Dit is de kogelhoutskoolzwam, die ook rood 
of bruin kan zijn. 
 
Bij een beuk zagen we een hele bos schub-
bige bundelzwammen, goudgeel met 
schubben, die ruikt naar stro. 
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Even verder stond de kaneelkleurige melk-
zwam, trechtervormig. Uit de steel komt 
melksap. Deze heeft witte sporen. 
Bij de beuk stond een leuk klein zwamme-
tje, net een stukje rode kool, de amathist of 
rodekoolzwam.  
De volgende is niet zo gek in een esdoorn-
rijk bos, de esdoornhoutknotszwam of de 
dodemansvingers. Dit zijn lange zwarte ton-
gen, die uit dood hout steken. 
De gele knolamaniet (deze is echt niet eet-
baar) groeit typisch in oude eiken-beuken-
bossen op zandgrond. Ook de verwante 
vliegezwam is giftig, maar nog erger is de 
groene knolamaniet. Deze laatste is dode-
lijk. Voor een leek is het echt raadzaam om 
geen paddenstoelen te eten, aangezien 
eetbare soorten soms erg veel lijken op 
giftige soorten.  
Het elfenschermpje of mycenapara is een 
klein plaatzwammetje met een rose hoed en 
een paarse steel. Hij lijkt op amatist en hij 
heeft witte plaatjes 

 
Toen zagen we op een eik een bosje ho-
ningzwammen. Deze maken de boom dood, 
maar niet alle soorten doen dat; alleen de 
soorten, die een soort sesamzaadjes op de 
hoed heeft 
Dan zien we de narcisridderzwam, een 
mooie gelige paddenstoel, die naar gas 
ruikt. Hij groeit op zandgrond onder beuken 
en hij heeft geen ring om zijn steel. Iemand 
ziet slijmzwammen. Deze behoren niet tot 
de zwammen, maar het is een amoebe. Dit 
is een slijmerig wezen, dat zich om zijn 
voedsel heen drapeert en het daarna ver-
teert. Je vindt dit ook op rottend materiaal. 
De blauwe kaaszwam, echt blauw en dik 
met een witte rand met gaatjes voor de spo-
ren. Deze komt veel voor op loofhout. In het 

boek stond dat dit een zeldzame padden-
stoel is, maar ik zie hem vaker in het bos. 
De witte bultzwam doet denken aan een 
platte tonderzwam, maar is éénjarig en licht 
gekleurd. 
We komen de helmmycena tegen, groter 
dan de meeste mycena’s , vandaar dat ik 
hem niet herkende. Deze is creme tot rose 
en ze staan met veel bij elkaar. 
We vonden een paar plaatjes en poriënloze 
vlieszwammen. Een mooie judasoor (viltige 
of valse), die er uit ziet als vuilwit hangende 
oren. De gewone judasoor is donkerbruin 
en lijkt op het oor van je opa. Voel maar! 
Ook de waaierkorstzwam hoort hier toe. 
Deze is leerachtig en doet denken aan het 
elfenbankje maar is zachter. Bij het elfen-
bankje zitten er gaatjes aan de onderkant. 

 
De gewone oesterzwam is een ongesteelde 
hoed op een beuk. Hij is grijslila tot grijs-
zwart en goed eetbaar. Je moet hem niet 
verwisselen met de schubbige oesterzwam. 
Deze is cremekleurig, heeft wel een steel 
en.groeit op wondplekken van bomen. Deze 
soort is niet eetbaar. 
We zien een paar keer de gewone herte-
zwam met rose lamellen met sporen en 
afstaande plaatjes. Op het junglepad vinden 
we de peksteel met een concentrische 
steel, fluwelig, glanzend donkerbruin tot 
rood. 
 
De parelchampignon is een typische pad-
denstoel voor ons bos (humusrijke kalk-
grond in duinstruweel en loofbos). Pas op: 
deze is giftig. Deze lijkt op de kastanje-
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champignon, die je in de winkel koopt, maar 
hij is het niet. 
De satijnzwam doet denken aan de helm-
mycena, maar heeft roze sporen. De my-
cena heeft witte sporen. We zagen hier ook 
een heksenkring. Deze kan een halve meter 
per jaar groeien. 

 
De roodbruine schijnridderzwam, een trech-
tervormige saprofyt is rozegeel of okerbruin. 
Heel mooi was ook het papierzwammetje, 
dat we buiten het pad vonden in de richting 
Hoek van Holland. Dit is een plaatjesloze 
vlieszwam, wittig tot okergele korst en 
groeien op liggend hout. Op liggend hout 
vinden we ook het meniezwammetje, in 
clusters bijeen groeiende perihecieën (vaak 
een bolvormig orgaan dat de asci met 
ascisporen bevat), mooie rode kleine knop-
jes, vaak met oranjerode imperfect (onge-
slachtelijk) stadium. 
De scherpe schelpzwam, een kortgesteelde 
plaatjeszwam, die er uitziet als een elfen-
bankje is okerkleurig, heeft een scherpe 
smaak, is niet te eten en groeit op eiken. 
 

Dan zagen we nog de grijze buisjeszwam, 
viltig grijszwart met een prachtige witte 
rand, dakpansgewijs met buisjes, waar de 
sporen in zitten. Schattig was het kleine 
witte oorzwammetje. Verder niet te vergeten 
de bloedmycena. Als je hiervan de steel 
breekt, loopt het bloed er uit. De geelwitte 
russula onder de eikenbomen heeft een 
gele hoed en een steel, die breekt als een 
krijtje.  
 
Ineens zegt Eline:”Wat is de kortste weg 
terug naar huis”? Ze vertelde zo interessant 
dat het laat was voor we er erg in hadden.  
In het centrum konden we nog verder kijken 
door de microscoop. Ze had een oorlepel-
zwammetje meegenomen, dat groeit op een 
dennenappel en we bekeken ook een ste-
kelzwam: prachtig! 
 
Wilt u vaker meelopen met Eline Vis? Ze 
loopt elke vrijdagmiddag in het Mildenburg 
bos in Oostvoorne 
 

Mijneke Kome 

 

Nieuwsbrief 
 
Onregelmatig, ongeveer 10 keer per jaar, sturen we een digitale nieuwsbrief naar leden, waar-
van het e-mail adres bekend is. In deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie, bijvoorbeeld over 
komende activiteiten. Opgeven voor de nieuwsbrief (of afmelden) kan altijd op ons e-mail adres 
staelduinsebos@hotmail.com onder vermelding van “Mijn adres”, graag met uw woonadres en 
lidmaatschapsnummer. 
Als uw e-mail adres veranderd is (en wij bij de verzending een foutmelding krijgen) vernemen 
we graag uw nieuwe adres     

EKB 

mailto:staelduinsebos@hotmail.com
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Nieuwe ramen voor de Koestal 
De Koestal was voorzien van metalen stal-
ramen, welke door corrosie waren aange-
tast. In 2011 is besloten deze ramen te ver-
vangen. Met behulp van subsidie van het 
Fonds Westland hebben wij dit kunnen rea-
liseren. De metalen ramen zijn vervaardigd 
bij constructiebedrijf Schram Hekwerk in de 
Lier. Als oppervlakte behandeling is geko-
zen voor thermisch verzinken en poeder-
coating. Dit biedt een uitstekende bescher-
ming tegen roest.  
Het beglazen van de ramen is uitgevoerd 
door Glashandel Isomeer in Monster. Door 
inzet van het Bouwcommissie team zijn de 

12 oude ramen verwijderd en zijn de nieuwe 
ramen geplaatst. Aan de binnenzijde van de 
Koestal zijn de ramen met houten frame 
vervangen door voorzetramen met alumi-
nium kader en een handige bevestiging. 
Voor schoonmaak en schilderwerk zijn deze 
ramen wegneembaar. Leverancier is Glas-
handel Isomeer. 
Met deze werkzaamheden hebben wij be-
reikt dat de ramen buiten en binnen er goed 
verzorgd uitzien en ook een goede warmte-
isolatie geven voor het gebouw.  
 

Wim de Vette 
 

Schuifdeur in de hal van de Koestal 
 
De hal van de Koestal had een open ver-
binding met de tentoonstellingzaal beneden. 
Doordat de zaal tegenwoordig ook wel 
wordt benut als vergaderruimte, is er be-
hoefte aan het afsluiten met een deur. Ge-
kozen is voor een schuifdeur aan de hal-
muur. Door het aanbrengen van een gleuf in 
de betonvloer kan de deur goed sluiten, 
zonder dat een dorpel nodig is. 
 
De muur en het bestaande deurkozijn zijn in 
een oud gebouw ongelijk, maar door het 

toevoegen van een extra raamwerk, is de 
nieuwe deur met schuifrail gemonteerd. Een 
compliment voor het goede vakmanschap 
van Herman Batenburg!  
Wat resteert is wat afwerking en schilder-
werk, dat in de 2e helft van november is 
gedaan. Als u dit blad leest, is de schuifdeur 
geheel klaar en kan de hal worden afgeslo-
ten van de zaal beneden. 
 

Wim de Vette 

 

Tentoonstellingscommisie 
 
Op dit moment hebben we op de zolder van 
d’Oude Koestal een tentoonstelling over 
paddenstoelen. Na een herfst met zeer veel 
paddenstoelen, kan er nog wat worden na-
genoten van deze bijzondere verschijnings-
vormen. We hebben er wat feitjes, mooie 
foto’s en een film, kortom voor iedereen wat 
boeiends. 
Als extraatje hebben we ook levende pad-
denstoelen. Deze zijn ons ter beschikking 
gesteld door “Mystic Nature”, een kwekerij 
van sierpaddenstoelen. Voor belangstellen-
den: deze paddenstoelen zijn ook te koop 
bij Mystic Nature. Meer informatie kunt u 
vinden op www.mysticnature.nl 

Voor deze paddenstoelen zijn wij natuurlijk 
zeer erkentelijk. 

 
In het voorjaar, vanaf eind maart, gaan wij 
aandacht besteden aan voorjaarsbloemen. 
Hierbij horen natuurlijk ook de stinzeplanten 
en eigenlijk alles wat je in het voorjaar in 
een bos kunt zien bloeien 
 

Gerrit Keizer
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Winter, hoe overleef je in de natuur? 
 

Er zijn verschillende manieren om de winter 
zo goed mogelijk door te komen als plant, 
boom of dier. 
 
Vogels 
Veel vogels gaan overwinteren in een war-
mere streek op onze planeet. 
Vanuit Nederland vertrekken er veel naar 
zuidelijker streken, zelfs tot ver in Afrika. 
Tegelijkertijd komen er andere uit het hoge 
Noorden ons land opzoeken. Denk alleen al 
maar aan de grote aantallen ganzen, voor 
wie Nederland het belangrijkste overwinte-
ringsgebied is. Vogels in uw tuin komen 
vaak uit Scandinavië of Rusland. Uw zo-
merse trouwe roodborst is dan al naar het 
zuiden afgezakt. Er zijn slimme vogels, zo-
als de kieviten, die de trek laten afhangen 
van het weer. Wordt het kouder dan hen lief 
is, dan trekken ze wat meer naar het zui-
den, maar valt het mee, waarom zou je daar 
dan energie aan besteden? Ze blijven in dat 
geval op hun plekje zitten. 
 

 
Kleine zangvogels, zoals mezen en win-
terkoninkjes komen bij erge kou samen in 
bijvoorbeeld een nestkastje, want met een 
heel stel bij elkaar, kun je de warmte beter 
op peil houden dan alleen. Dit is een vorm 
van energiebesparing. Zij hebben veel 
energie nodig om overdag voedsel te zoe-
ken. U kunt ze wel een handje helpen door 
in uw tuin een voederplaats te maken. Voor 
uzelf ook erg leuk en leerzaam om de vo-
gels van dichtbij te kunnen zien. 
 
Andere dieren 
Er zijn dieren, die in de winter gewoon actief 
blijven. Die krijgen een dikkere vacht om 

warm te blijven, soms in een andere kleur, 
dan in de zomer om ’s winters minder op te 
vallen in het veranderde landschap. 
Deze dieren zijn wel minder actief dan ’s 
zomers, want ze gaan zo zuinig mogelijk 
met hun energie om. Daarentegen kost het 
wel wat meer moeite om voldoende voedsel 
te vinden. Voor de winter vetten ze zoveel 
mogelijk op. Soms moeten ze in de winter 
hun voedsel aanpassen aan de omstandig-
heden. Wilde zwijnen eten dan bijvoorbeeld 
veel eikels, maar omdat die veel looizuur 
bevatten, hebben ze meer eiwit nodig om 
dat te neutraliseren. Daartoe moeten ze op 
zoek naar kevers en larven, die nu onder de 
grond zitten. Om die te vinden wroeten ze 
grote stukken grond om.  
Voor de vos is het niet zo erg als het een 
tijdje niet zulk lekker weer is. Zijn prooidie-
ren verzwakken meer door slecht weer, 
zodat hij ze gemakkelijker kan vangen. Ook 
eet hij van kadavers. 
 
Winterslaap 
Diverse soorten kunnen om verschillende 
redenen ’s winters niet of veel minder actief 
zijn als in de zomer. Daar hebben ze hun 
eigen oplossingen voor. Bijvoorbeeld de 
winterslaap, alleen of met meerdere bij el-
kaar. Zoogdieren, warmbloedigen  
Van de egel is u allen vast bekend, dat hij 
een winterslaap houdt. Van november of 
december, afhankelijk van het weer, tot april 
of mei trekt hij (of zij natuurlijk) zich terug in 
een nesthol, dat ongeveer 30 cm diep is en 
bekleed met veel bladeren, hooi en stro. 
Liefst onder dichte struiken met een uitgang 
op het noorden en op het zuiden, maar een 
boomstronk of bladerhoop is een goed al-
ternatief. Het wordt ook wel een leger ge-
noemd en elke egel heeft een eigen plek, 
maar de legers van een vrouwtje en een 
mannetje liggen niet heel erg ver uit elkaar. 
In de herfst hebben de egels zich voorbe-
reid op de winter door een vetvoorraad te 
kweken. Naast het normale vet, dat dient 
voor de isolatie, vormt zich in de buikstreek 
een heel calorierijke vetklont met een zwar-
te kleur. Dit is een vetreserve om in de win-
ter op te teren. 
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De dieren gaan op een winterstand, waarbij 
de hartslag verlaagd wordt van 180 naar 20 
per minuut en de temperatuur wordt ver-
laagd van 34 graden tot ongeveer 5 graden. 
Ongeveer 1 x per maand of bij een paar 
warme dagen worden ze wakker en gaan 
naar buiten om iets te eten te zoeken. Zij 
lusten graag slakken en die zitten nu in 
groepen bij elkaar op beschutte plekken en 
zijn dus niet moeilijk te vinden. Daarna ke-
ren ze terug en slapen verder, totdat ze in 
april door moeder natuur worden gewekt. 
Eerst gaan ze al grommend voedsel zoe-
ken; hard nodig, want ze zijn tot 30% ge-
wicht kwijt geraakt en dan vinden ze elkaar 
weer om een gezin te stichten. 
 

 
 
Hamsters komen in Nederland alleen nog in 
Limburg voor. Zij maken een eigen burcht, 
ongeveer 1 meter onder de grond. Hierin 
leggen ze een voedselvoorraad aan, die wel 
6 kilogram kan wegen en hoofdzakelijk be-
staat uit graan, maar ook peulvruchten, kla-
ver en veldvruchten. 
In de zomer eten ze ook slakken, spinnen 
en wormen. De burcht bestaat uit verschil-
lende kamers en gangen. Het winterslaap-
hol wordt bekleed met plantenresten en 
droog gras en de ingangen worden van bin-
nenuit gedicht met aarde. Opgerold en ver-
stijfd ligt de hamster hier te slapen, maar 1 x 
per week wordt hij wakker om wat te eten 
uit zijn voorraadkamer. Dit nette dier doet 
zijn behoefte dan in een daarvoor bestemde 
kamer of gang. Na gedane zaken kan hij 
weer een weekje doorslapen. 
 
Slaapmuizen, zoals de eikelmuis, hazelmuis 
en de relmuis, gebruiken een holle boom of 
een oud vogelnest, waarboven zij een dakje 
maken van gras, mos en bladeren om hun 
winterslaap in te houden. Deze dieren heb-
ben een dikke, harige staart, die ze om zich 
heen krullen om warm te blijven. Als de 

temperatuur onder de 10 graden komt, sla-
pen ze soms met wel 10 stuks bij elkaar, 
pootjes ingetrokken en staarten als deken. 
Ze hebben een voorraad aangelegd van 
zaden, eikels, beukennootjes, hazelnoten 
en kastanjes, waarvan ze bij wakker worden 
kunnen eten. De relmuis is de kampioen 
van de slaapmuizen. Hij slaapt wel 7 maan-
den en heet dan ook wel zevenslaper. Als 
hij wakker wordt in april heeft hij nog de 
voedselvoorraad om weer energie op te 
doen. De slaap kost de muizen de helft van 
hun lichaamsgewicht. 
 
De das leeft in zijn burcht en de eekhoorn in 
een holle boom of oud vogelnest. Zij leggen 
voedselvoorraden aan, maar zijn korte win-
terslapers. Regelmatig worden ze wakker 
en gaan naar buiten om voedsel te zoeken. 
De eekhoorn heeft veel eten verstopt en 
weet de meeste plekken feilloos terug te 
vinden. 
 
Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren en 
zij hangen ’s winters in grote groepen bij 
elkaar te slapen.Zij zoeken in het najaar 
holtes en kieren om te overwinteren. Geliefd 
zijn de Limburgse mergelgrotten, maar de 
bunkers in ons bos, oude ijskelders, holle 
bomen en zelfs spouwmuren worden ge-
bruikt. Voorwaarden, waaraan de winter-
plaatsen moeten voldoen zijn: koelte, duis-
ternis, stilte en hoge luchtvochtigheid. Van 
eind oktober tot eind maart hangen ze hier 
ondersteboven in diepe rust. De hartslag 
daalt van 600 x per minuut naar nog maar 
enkele keren. Ze halen ook heel weinig 
adem. Hierbij verliezen ze een kwart van 
hun gewicht. Sommige soorten worden tus-
sendoor even wakker om te paren. 
 
Kikkers, padden, hagedissen, salaman-
ders: koudbloedigen 
Deze dieren gaan in een diepe winterslaap 
en worden niet wakker tussendoor, want zij 
kunnen niet zelf hun temperatuur verhogen. 
Die wordt bepaald door de omgevingstem-
peratuur. Zodoende kunnen ze bijvoorbeeld 
in de herfst slechts midden op de dag, als 
de zon schijnt, op jacht. Als het koud is zijn 
ze te langzaam om succesvol te jagen en 
ze zijn dan een wel heel gemakkelijke prooi 
voor hun eigen vijanden. 
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Ze zorgen er voor, dat ze volgegeten, een 
liefst vorstvrije plek opzoeken in de herfst, 
om de winter door te brengen.  
Groene en bruine kikkers en salamanders 
graven zich in in de modder. Padden en 
hagedissen zoeken een holletje onder ste-
nen, bladeren of hout. Rommelhoekjes in de 
tuin, composthopen en paddenpotten wor-
den zeer op prijs gesteld. Het moet een plek 
zijn zonder zon en wel vochtig, anders be-
staat het gevaar van uitdroging. Hun hart-
slag wordt heel laag, hun bloed stroomt erg 
traag en ze ademen bijna niet meer, eigen-
lijk alleen nog door hun huid. 
In april/mei ontwaken de dieren weer en de 
kikkers, padden en salamanders gaan hun 
liefdesavonturen weer beleven in het water. 

 
Reptielen en amfibieën verbruiken niet hun 
vetreserve in de winter, want hun spijsverte-
ring ligt in die periode stil. Daarom eten ze 
ook niets vlak voor hun winterslaap, anders 
gaat het eten in hun lichaam rotten. 
 
Gevaar 
De winterslaap is niet geheel zonder ge-
vaar. Als het extreem koud wordt of de kou-
de periode duurt heel lang, kunnen de 
koudbloedigen bevriezen, maar ook voor de 
warmbloedigen kan dit fataal worden. Zij 
teren veel in op hun vetreserve. Wordt de 
kou te hevig, dan zal toch de hartslag en 

ademhaling omhoog gaan in een poging 
bevriezen te voorkomen. Dit kost zoveel 
energie, dat de dieren aan ondervoeding 
bezwijken. Ze vinden dan wel een zachte 
dood, maar die is wel onherroepelijk. 
 
Nog enkele andere diersoorten 
Slakken zoeken beschutte plekjes, waar ze 
met velen dicht bij elkaar stil blijven zitten. 
De opening van hun huisje hebben ze dicht 
gemaakt met enkele lagen slijm, dat nu in-
gedroogd is. 
Naaktslakken hullen hun hele lijf in slijm, dat 
opdroogt. 
 
Lieveheersbeestjes zoeken kieren en sple-
ten, zowel buitenshuis als binnen. Vaak 
zitten ze in grote groepen bij elkaar. Je kunt 
ze ook vinden tussen boomschors of tussen 
de schubben van rijpe zonnebloemen. Laat 
er dus een paar staan, als het kan. Op ons 
balkon zaten er vroeger eens een heel stel 
tussen de klem voor de parasol, die aan het 
balkonhek bleef zitten. 
 
Vlinders overwinteren soms als vlinder, 
maar veelal als pop of rups, veilig verstopt 
in een hoekje. Een klein aantal fladdert nog 
rond in de winter. Daarnaast heb je nog de 
winterslapers, zoals de vos, dagpauwoog 
en citroenvlinder. Deze soorten vindt je 
soms stil hangend aan het plafond van een 
schuurtje. Roerloos en verstijfd hangen ze 
daar. Ze kunnen goed tegen de kou, maak 
ze niet nodeloos wakker. In de herfst heb-
ben ze veel nectar gegeten van bijvoorbeeld 
de herfstasters en ook aan rot fruit hebben 
ze zich tegoed gedaan . De opgenomen 
suikers worden omgezet in alcohol, die ze 
als een soort antivries in hun aderen pom-
pen. Aan 10 graden hebben ze genoeg om 
te vliegen, vandaar dat je ze soms al in de 
winter tegenkomt, als het een zachte winter 
is. 
 
Spinnen laten meestal een nest met eitjes 
achter en zelf sterven ze aan het eind van 
het seizoen. Sommigen zijn zo dik en vol-
gegeten aan het eind van de herfst, dat ze 
lang actief blijven en met een korte winter-
slaap het voorjaar wel weten te halen. 
 
Veel landinsecten gaan dood in de herfst. 
Deze soorten overwinteren als ei, larve of 
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pop. Sommige soorten kruipen weg en blij-
ven stil zitten. Zij kunnen wel tegen redelijke 
kou. Vocht is vaak wel een vijand voor deze 
dieren, want dat kan schimmel veroorzaken. 
In het voorjaar is het een drukte van belang 
bij een vroegbloeier, zoals de wilg. De kat-
jes zijn erg in trek bij de ontwaakte insecten 
en vooral bij de honingbijen. Die houden 
geen winterslaap, maar blijven in kast of 
korf wel actief. Ze moeten wat bewegen om 
warm te blijven en eten dan van hun ho-
ningvoorraad. Ze komen in de winter, als de 
temperatuur boven de 9 graden komt, al-
leen even buiten om al vliegend hun dar-
men te legen, maar zijn hoofdzakelijk bin-
nen. Er valt voor hen in de kou ook niets te 
halen en ze hebben warmte nodig om te 
vliegen. 
 
Van wespen en hommels overwinteren al-
leen de jonge bevruchte koninginnen. Voor 
de winter verliezen ze veel vocht, waardoor 
het gehalte aan lichaamszouten hoger 
wordt. Dit voorkomt bevriezing, tenzij meer 
dan de helft van hun lichaamsvocht be-
vriest. Ze zoeken een beschutte plaats om 
de winter te doorstaan en ontwaken, als het 
warmer weer wordt. 
 
Er bestaan zelfs enkele libellensoorten, ei-
genlijk juffers, die als volwassen insect 
overwinteren. Ze kunnen –17 graden door-
staan. 
Je zult ze niet vaak zien, want ze komen in 
andere delen van Nederland voor en zitten 
op planten, waarop ze door hun kleur niet 
gemakkelijk opvallen. 
Zelfs zijn er een nachtvlinder, kevers en een 
mug, die in de winter hun voortplantingstijd 
hebben en dan dus actief zijn. 
 
Planten en bomen in de winter 
Veel bomen verliezen hun blad in de winter 
en veel planten sterven helemaal af. De 
planten zorgen ervoor zaden te hebben 
gevormd, die de barre winter kunnen  door-
staan. Ze zijn vaak oliehoudend. In het 
voorjaar kunnen zij dan weer ontkiemen om 
een nieuwe plantencyclus te laten begin-
nen. 
 
De bomen “weten”, dat het moeilijk tot on-
mogelijk is om genoeg vocht met de daarin 
opgeloste voedingsstoffen uit de bodem op 

te nemen als het heel koud is. Als het vocht 
wel zou verdampen via het blad, gaat de 
boom ten onder aan verdroging. Daarom 
vormt zich in de herfst een kurklaagje tus-
sen het takje en de bladsteel,waarmee het 
blad aan de boom zit. Het wordt steeds dik-
ker en daardoor moeilijker doorlaatbaar 
voor de sapstroom, totdat het blad helemaal 
niet meer wordt bereikt. Hierdoor verliest 
het blad haar groene kleur en worden de 
fraaie herfstkleuren zichtbaar, die per 
boomsoort een eigen tint hebben. Ten slotte 
vallen de bladeren er af. 

 
De voedingsstoffen worden opgeslagen in 
de winterharde delen van de boom: de wor-
tels. Bij planten: de knollen en bollen. 
Gras ziet er nog lang groen uit, maar een 
ernstige vrieskou kan de sprieten totaal 
verwoesten. Geen nood, onder de grond is 
het nog levend en het komt allemaal in het 
voorjaar weer goed. 
Toch zijn er groenblijvers, die de winter nog 
wat kleur geven. Deze planten hebben bla-
deren met een waslaag, die veel beter te-
gen de kou kunnen. Zij verdampen veel 
minder en wordt het echt te erg, dan sluiten 
ze hun huidmondjes af en verdampt er niets 
meer. 
 
Wat is hier nu toch nog leuk aan, hoor je 
mensen, die absoluut niet van de winter 
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houden wel eens verzuchten? Ik zou zeg-
gen: kijk eens goed om je heen buiten. Nu 
kun je heel mooi het silhouet van de bomen 
zien; de verlaten vogelnesten vallen mooi 
op tegen het licht van de lucht. Daar heeft 
menige vogel druk aan gewerkt. 
Ook de vogels zelf zijn prachtig te zien. Ze 
kunnen zich nu niet achter het blad ver-
schuilen. Soms zie je een boom, waarin 
bijvoorbeeld een troep spreeuwen of kau-
wen is geland. Dat ziet er uit als een boom 

met vogels in plaats van bladeren. Fan-
tastisch. 
Planten met zaadschermen of zaaddozen in 
de sneeuw is een plaatje. En wat te denken 
van alle vogels, die zich er tegoed aan 
doen. Nee, de winter is zeker geen saai en 
vervelend seizoen.  
Geniet ervan met volle teugen. 
 
Irene Stokdijk 

 
 

Oproep voor hulp tijdens de paddentrek 
Van de KNNV ontvingen wij de onderstaande oproep. Als u hieraan wilt meehelpen, geeft u zich 
dan op bij Geert van Poelgeest. Het adres staat onderaan het bericht 
 
 
200 mensen gevraagd!! 
 
Geef je op als overzetter voor de komende paddentrek. 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland zet in de 
periode tussen half-februari en begin-april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de 
jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Dat doet deze vereniging 
omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het 
(auto)verkeer. Zonder hulp van paddenoverzetters sterven ca. 5.000 amfibieën in Bergschen-
hoek, Bleiswijk, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Nootdorp en 
Pijnacker, elk voorjaar een vroegtijdige dood omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en stra-
ten oversteken. 
 
De KNNV zoekt minimaal 200 menen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. 
Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom. 
 
De werkzaamheden houden in: 
amfibieën die op de weg of straat lopen handmatig overzetten  
levende en dode dieren tellen en noteren  
zonodig informatie geven aan passanten via een folder 
op bepaalde locaties hekken openen en sluiten  
 
De periode en tijden 
• tussen half-februari en begin-april (ongeveer vier à vijf weken)  
• één avond per week  
• van 19.00 (begin van de schemering) tot 22.00 uur  
Ter ondersteuning ontvangt men 
• handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie  
• folders voor belangstellenden 
 
Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst 
in De Papaver. 
Voor informatie en deelname kan je bellen met: 
Geert van Poelgeest, 015 - 261 00 48, afdelingDelfland@knnv.nl 



 

 

Paddenstoelen 
 
 

 

 
 
Een tentoonstelling, die een tipje van de 
sluier oplicht van de mysterieuze wereld van 
de paddenstoelen. 
 
Van 9 oktober 2012 tot eind maart 2013 
 
 

Bezoekerscentrum d’Oude Koestal 
Staelduinse Bos, ’s-Gravenzande.   Tel: 0174-417 351 
 

Openingstijden: 
November t/m maart: zaterdag 13-16 uur en zondag 11-16 uur 
april t/m oktober: zaterdag en woensdag 13-17 uur en zondag 11-17 uur 
 

Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos 
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