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De KNNV afdeling Delfland staat voor een
natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur
samen een plek vinden.
En is actief in de gemeenten Delft, Lansingerland,
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en
Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark,
Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den
Haag

VOORUITBLIK
Verklaring van de symbolen
*:een ledenbijeenkomst, niet-leden zijn van harte welkom om een keer deel te nemen aan een ledenactiviteit om die
te ervaren!
Meld je aan via afdelingDelfland@knnv.nl. Als het * teken ontbreekt, is de bijeenkomst openbaar en is aanmelding
vooraf niet nodig.
W: afdelingswinkel is aanwezig; door hier te kopen steun je onze afdeling
G: Voor de gezelligheid
L: Voor mensen die willen bijleren
E: Voor de experts
H: Handen uit de mouwen
De KNNV afdeling Delfland huurt het natuurcentrum Het Melarium.
Het Melarium, centrum van natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust, ruimte en inspiratie vindt.
Er zijn twee gebruikers de KNNV (de 1ste verdieping) en de imkervereniging (de begane grond).
Het Melarium is te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft en het eind staat het straatnaaambord Melariumpad. Loop
of fiets het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen.
Klik hier voor een plattegrond en meer informatie.
Elk jaar kent een groot thema. Dit jaar bescherm de natuur in je eigen omgeving
Soort van de maand februari: de bruine kikker
Als je een bruine kikker ziet meld dit via afdelingDelfland@knnv.nl
Of https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/nieuws/zie-je-een-bruine-kikker-meld-deze
Zie de bijlage voor informatie over de bruine kikker.
De komende activiteiten
Zie https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/activiteiten-nieuw
Paddenoverzetters gevraagd
We hebben nog mensen nodig voor de overzetlocaties in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft (Abtswoude,
Kerkpolderweg, Kuyperweg, Middelweg, Van der Slootsingel) Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland,
Maasluis, Monster, Nootdorp, Vlaardingen en Ypenburg.
In Delfland zullen tussen half februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf
naar hun voortplantingsplaats trekken. Daarbij moeten ze drukke verkeerswegen over en om te voorkomen dat ze
hierbij worden doodgereden zoeken wij paddenoverzetters om hen veilig naar de overkant te zetten.
Opgeven voor Delfland bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 17 42 per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op
www.knnv.nl/afdelingDelfland.
Putteentrekkers gevraagd tussen 13 tot 23 maart, voor Tanthof Oost
Het gaat om 3 - 4 keer de putten nalopen, je bepaalt zelf het moment en de tijd, overdag mogen de putten ook
worden nagelopen.
Reageer via afdelingDelfland@knnv.nl
G 6 februari, 10:00 - 11:30, Natuurcafé, Melariumpad 11, Delft. We wisselen ervaringen uit, ontdekken de natuur
rond het Melarium. We gaan de bijenbroedplek herinrichten. Trek stevige schoenen en kleren aan die tegen een
stootje kunnen.

G 6 februari, 19:00 – 20:30 uur, instructieavond paddentrek, Sperwerlaan 325 (Kiddoozz), 3130 GH
Vlaardingen
We zoeken 30 volwassenen die willen helpen bij de jaarlijkse paddentrek voor de overzetlocatie in Vlaardingen aan
de Watersportweg, om de komende paddenoverzetters te instrueren en ervaren paddenoverzetters te ontmoeten.
Op deze bijeenkomst zal verteld worden waarom padden trekken, waar en wanneer ze dat doen en wat je kan doen
om deze dieren bij hun jaarlijkse trek te helpen.
7 februari 10:30 uur Klimaatmars, Malieveld Den Haag
https://www.duurzaamnieuws.nl/schoolstaking-youth-for-climate/
H 9 februari, 9:30 – 12:30 uur: KNNV Natuurbeheer, Westland, de locatie wordt in KNNV Nieuw bekend gemaakt.
Help mee de wilgen te knotten in het Westland. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is
raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen.
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl
H 9 februari, 10:00 – 12:30 uur: KNNV Natuurbeheer, Delfland: Knotten bij Arie
Help mee de wilgen te knotten in Delfland. Verzamelen: hoek Ackerdijkseweg / Rijksstraatweg in Delft. De bomen
staan daar circa 100 meter vandaan.
We knotten op het land van de biologische boer Arie van der Berg. Sinds enige tijd heeft Arie land waarop 49
knotwilgen staan, variëren van dun tot dik. Hij heeft de KNNV gevraagd om te komen knotten.
De weg heeft een landelijke sfeer en ligt nog net in Delft, naast het weiland liggen de Ackerdijkse Plassen. In het
weiland zijn de kreekruggen heel goed te zien.
Arie beheert zijn landerijen op een biologische manier, zie ook http://www.hoeveackerdijk.nl/
De KNNV zorgt voor gereedschap, Arie zorgt voor koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en
nauwsluitende kleding te dragen.
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl
6 maart, 16:00 – ca 17:00 uur, presentatie meesterwerkstuk Duurzame en ecologische tuinen, Molenhuispad 1,
2614 GE Delft
Vier leerlingen van het CLD Delft afdeling Technasium (Doris Kleijweg, Nanne Kluivingh, Ezra van der Voorde en
Timo Wiltschut) hebben laten hun meesterwerkstuk Duurzame en ecologische tuinen zien.
De KNNV is hier opdrachtgever van. De lezers van KNNV Nieuws zijn van harte welkom.
KNNV studiegroep Zoogdieren
Wie heeft er zin om aan een studiegroep Zoogdieren deel te nemen?
Er zullen regelmatig activiteiten plaatsvinden. Dus voor leden die zich in zoogdieren willen verdiepen.
Als je nog geen lid bent is lid worden een fluitje van een cent..
Reageer naar afdelingDelfland@knnv.nl
Een nieuw leven voor tuinkabouters
Wie heeft er een tuinkabouter in de tuin staan die zich verveeld of eenzaam is? De tuinjongens van Ipse de Bruggen
willen deze opknappen en in de Ipse tuin zetten bij de andere tuinkabouters.
Stuur een bericht aan afdelingDelfland@knnv.nl
Tuintips
Bevordert het natuurlijk tuinieren
- Knip van de Helleborus al het oude blad weg. De knoppen (en soms de bloemen) zijn al zichtbaar. Dit voorkomt dat
de eventueel aanwezige bladvlekkenziekte het nieuwe blad infecteert. Blad niet op de composthoop gooien!
Sterrenhemel
04/02, nieuwe maan (22:04)
06/02, kijk of je tussen 18:00 en 18:30 uur (tijdens de avondschemering) heel laag boven de zuidwestelijke horizon de
smalle maansikkel kunt zien.
10/02, wijde samenstand van de wassende maan en de rode planeet Mars, op vrij grote afstand rechtsboven de
maan.
Rond 19:30 uur staan de twee hemellichamen hoog in het zuidwesten.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via afdelingDelfland@knnv.nl



Avontuurlijk tuinieren
Prijs: € 24,95
Verschijnt in april 2019
Een basisboek voor iedereen die meer natuur en leven in de tuin
wil, vol inspiratie en tips. Minder tegels, meer groen, meer
insecten, meer dieren, meer kleur en meer nuttige planten. Hoe
pak je dat aan? En een beetje onderhoudsvrij? Dit boek laat je
verliefd worden op je eigen tuin en alles wat er leeft. Resultaat:
blije mensen, happy natuur, grotere biodiversiteit. En… als
iedereen z’n tuin natuurlijker inricht, hebben we er een heel
natuurgebied in Nederland bij!

TERUGBLIK
Waarnemingen
Ook waarnemingen zonder foto’s blijven welkom.
Wij gaan er vanuit dat je je waarneming zelf meldt via www.knnvdelfland.waarneming.nl
Als je geen account hebt mag je het melden via knnvdelft en zaterdag. Zet je naam in de toelichting.

30/01, ganzen, Harnaschpolder, Eric Zalm.

30/01, ganzen, Harnaschpolder, Eric Zalm.
03/02, roodborst, Europese mol, blauwe
reiger, koolmees,
merel, fazant, aalscholver, zilvermeeuw,
smient, kuifeend, kokmeeuw, krakeend,
zwarte kraai, kauw, nijlgans, halsbandparkiet,
grote Canadese gans, grote zilverreiger, fuut,
wilde eend, meerkoet, waterhoen, ekster,
huismus, Marijke Heijne, Melarium e.o.

Zwerfval op het Melariumpad, Marijke Heijne
28/01, 4 buizerds boven de TU wijk/schoemakerstraat, Bruun vd Steuijt.
30/01, deze ganzen in de Harnaschpolder in Den Hoorn storen zich er niet aan dat de Harnaschpolder wordt
volgebouwdEric Zalm. zie foto's.
01/02, bladpootrandwants, in huis Kerkstraat, Kwintsheul, Kees van der Kraan.
02/01, penseeltje*, lindenspitskop, platanennetwants*, plataanridderwants*, muurzesoog*, *= onder de bast van
diverse platanen, Geert, Marian, Anna en Piet tijdens een wantsendag in Roermond
03/01, mierenkever, korstmosrenspin, netelringpoot, Geert en Marian onder de schors van een plataan in Tanthof

Jos zijn pad
Blok 30-55-55:
eind december al: bloeiende tuinwolfsmelk en brandnetel
Op 21 januari zag ik een haas weglopen in het bosschage net voorbij de kynologenvereniging.
Blok 37-15-15:
Een reiger stond een paar keer ‘op wacht’ bij een grote doorlaatbuis van sloot naar sloot.
Op 21 januari vloog hij weg voordat ik hem/haar op de foto kon vastleggen; op 30 januari lukte het me wel een foto te
maken.
Verder zag ik een paar weken al zes zwanen en twee ooievaars op het weiland tussen IKEA en de Noordeindseweg
in Delfgauw. De afgelopen week waren er minder zwanen en zag ik de ooievaars niet. Wel ontdekte ik een aantal
‘Calimero’-hoedjes in dat weiland. Wat bleek: de sneeuw was gesmolten, maar bovenop de molshopen nog niet!
Tot slot: In een tuin op de Delftsestraatweg naar Pijnacker, zuidkant, smal fietspad, stond de winterakoniet in bloei.
Volgens de bewoner al zichtbaar toen de sneeuw aan het dooien was.
28/01 Actie: oprichting Initiatiegroep Behoud het
(Abtswoudsepark) Park
Op een oproep van de bewoners van Abtswoude 15 hebben een
reeks van omwonenden gereageerd. Ook werd hulp gevraagd
aan de KNNV afdeling Delfland. Dit leidde tot een bijeenkomst
met de meest direct omwonenden. Ter plekke is de Initiatiefgroep
Behoud het Park opgericht. De gemeente blijkt al vanaf 2006
plannen te ontwikkelen voor de bouw in het Abtswoudsepark van
een megaschool voor 1000 leerlingen. Die plannen zijn onlangs
naar buiten gekomen. Zowel de Belangenvereniging Heel
Tanthof Delft (BHTD) als de KNNV heeft hier eerder met de
gemeente over gesproken en gewaarschuwd voor aantasting van
het groene park.
Initiatiefgroep Behoud het park, Huub van ‘t
Park
H 29, januari, 20:30 - 21:30 uur, help de padden in
Leidschenveen en Ypenburg
Het was een heel enthousiaste en stimulerende avond door de
ervaringen en informatie over de padden.
Monique ontving ons bij haar thuis.

De gemeente Pijnacker wil ‘Investeren in groen’
De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in haar richtinggevend document voor de periode tot 2022
onder meer aangegeven dat ecologie extra aandacht moet krijgen.
Het nu voorliggende 'Beleids- en Beheerplan Groen' bevat als accenten:
- Ecologisch beheer ter ondersteuning en vergroting van de biodiversiteit via gefaseerd maaien, het tijdelijk laten
liggen van het maaisel en vervolgens het afvoeren er van ter verarming van de bodem.
- Meer vaste planten in het gemeentegroen, niet alleen omdat het mooi is, maar ook omdat het waardevol is voor
bijen en vlinders. Eerder is in de gemeente al geëxperimenteerd met een vlinder idylle in de wijk Tolhekke en
een natuur- en water speelplek in Delfgauw.
- Bestrijden ‘invasieve exoten’, zoals de de reuze berenklauw en de Japanse duizendknoop. Vooral de laatste soort
komt in de gemeente steeds meer voor de laatste jaren en daar moet worden ingedamd.
De gemeente roept de inwoners op om ook zelf met voorstellen te komen voor meer kleur, fleur of groen in de eigen
straat. Dat kan door samen met medebewoners een stukje groen te adopteren, een extra boom te planten of door het
zelf onderhouden van een aantal bloembakken. Maar ook de eigen tuin bepaalt voor een belangrijk deel het karakter
van van een straat of buurt en bij een meer groene invulling creëert dat extra kansen voor de natuur (flora en fauna).
Bovendien is het klimaatvriendelijker door een natuurlijker waterbeheer.
KNNV afdeling Delfland is blij met deze verhoogde aandacht voor het groen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en
blijft beschikbaar om vanuit haar expertise advies te geven.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is ook partner van Operatie Steenbreek.

31/01, paddentrek in Vlaardingen
Met de gemeente Vlaardingen gesproken over de komende
paddentrek, er zijn afspraken gemaakt over borden, drempels en
poelen.
.

Stefanie, Nel en Geert achter de warme
chocolademelk
31/01, nieuwe buitencamera voor slechtvalkpaar TUD Bouwkundetoren
De KNNV Natuurbescherming heeft samen met gebouwbeheer Faculteit Bouwkunde gekeken naar een nieuwe
locatie voor de buitencamera om het nu al baltsende slechtvalkpaar in de kast van de TUD Bouwkundetoren ook van
buiten waar te nemen. Nu al kijken 4000 liefhebbers in het broedseizoen naar de prachtig-scherpe beelden van de
binnencamera in de kast. Nog mooier zal het zijn als je de slechtvalken buiten kan zien aanvliegen op het rooster van
de kast tegen de achtergrond van het art deco-ontwerp van architect Van Drecht uit 1918-1923. Zie foto met zicht op
de toren vanaf de nieuwe locatie van de buitencamera en een eerdere foto van Raymond van der Ham van de
slechtvalk op de toren met het fraaie beeldhouwwerk.

Slechtvalk, Raymond van der Ham
Toren met kast slechtvalk. Huub van ‘t Hart
30 januari, gesprek met wethouder Snijders
Afgevaardigde van Leefbos Westland, Kritische tuinders en de KNNV hebben met een wethouder van de gemeente
Westland gesproken over biodiversiteit, De Poelzone, er komt in maart een raadsinformatieavond over dit onderwerp.
Verder over natuureducatie, klein leefbos. De KNNV komt met een project.
Er komt een deelvisie Groen-Blauw dat de gemeente ontwikkelt in verband met de omgevingsvisie.
Vuurwerkverbod bij natuurgebieden.
H 2 februari, 10:00 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Rijswijk
De verwachting kwam uit dat er minder mensen zouden komen, het was druilerig weer. Wat boven verwachting was
het aantal geknotte bomen 34 exemplaren en dat met vijf knotters. Ook kwam er een valkenier die een
woestijnbuizerd uitliet.
Verder opkomend klein hoefblad, raapzaad nog in bloei, de bomen zaten vol met groot dooiermos en drie echte
judasoren

Woestijnbuizerd
De knotters
H 2 februari, 10:00 – 12:30 uur: KNNV Natuurbeheer, Midden-Delfland
Met zijn 12 is er geknot in twee bosjes langs Abtswoude, zijn de bosjes helemaal geknot. De schaapherder heeft de
lange slieten meegenomen.
Als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden stuur een email aan:
nieuwsbrief.delfland-request@knnv.nl?subject=unsubscribe
Verstuur een lege email, zonder daar iets aan te veranderen.
KNNV Nieuws wordt gemaakt door de volgende personen
Kees van der Kraan, verwerken van inzendingen
Marian Barendtszen, Caroline Elfferich e.a., de juiste benaming van soorten
Anna Kreffer, Soort van de maand
Jeanette van Zeijl, Tuintips
Geert van Poelgeest, eindredactie en versturen
Het redactieadres is afdelingDelfland@knnv.nl zie ook briefhoofd.

TIPS
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm

De KNNV is een actieve
natuurvereniging.
Geef onze club draagvlak
met je lidmaatschap.
INSCHRIJFFORMULIER
Delen mag
We vinden het fijn als je deze
nieuwsbrief deelt met
vrienden en bekenden die
geïnteresseerd zijn in
thema's als natuurstudie,
natuureducatie en
natuurbescherming in
Delfland.

