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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
Thema voor 2019: bescherm de natuur in je buurt
Mocht je een idee hebben om je de natuur in je eigen omgeving b.v. met je buren te beschermen
neem contact op. B.v. een actie nestkast, een actie gooi het in de bak, stenen uit een tuin halen. Wij
ondersteunen dit soort activiteiten graag.
Klik hier
Soort van de maand juli: de snorzweefvlieg
Klik hier voor de beschrijving en foto’s van het soort.
Als je dus de snorzweefvlieg ziet meld dit via KNNV afdeling Delfland <afdelingDelfland@knnv.nl>;
L 25 juli, 10:00 – 12:30 uur, Waterdieren scheppen, natuurcentrum Melarium, Melariumpad 11,
Delft. Schepnetten, bakken, loepen zijn aanwezig. Neem je fototoestel mee.
G 27 juli, 10:00 – 12:30 uur excursie Rhoonse Grienden, verzamelen Carpoolplaats A4,
Schipluiden.
De aanleiding van deze excursie is het idee van Danny Taheij om een zomeractiviteit voor de
knotploeg en met elkaar een griend te bekijken. Dus de volgende vragen worden beantwoord: wat
zien en horen wij in het griend? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met onze knotwilgen?
Neem je verrekijker mee en eventueel een plantenboek. Onderweg drinken we koffie. Het is
verstandig om zelf ook drinken en eten mee te nemen, je weet maar nooit. Opgeven is verplicht i.v.m.
voldoende auto’s via afdelingdelfland@knnv.nl, 06 – 33 00 1742. Je krijgt een bevestiging van je
deelname. Uitdrukkelijk wordt alle knotters uitgenodigd.
G 27 juli, 12:00 – 14:00 uur, de imkerij van het Melarium is geopend
Er zijn ervaren imkers aanwezig die een toelichting geven over het beheer van de imkerij.
Melariumpad 11, Delft.
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site, want het programma wordt regelmatig
aangevuld. Klik hier

De KNNV afdeling Delfland beheert 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 (1ste verdieping) en de Imkervereniging Delft (begane grond).
Het Melarium is te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft. Hier aan het einde van de Thijsseweg staat
het straatnaambord Melariumpad (fiets/voetpad). Na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen zie je het
Melarium. Voor verhuur voor groepen tot tien deelnemers neem contact op met de beheerder van het
Melarium, 06 - 13 07 07 14, afdelingdelfland@knnv.nl. Klik hier voor een plattegrond en meer
informatie.
Tuintips
Bevordert het natuurlijk tuinieren
Zet de opgekomen tweejarigen uit je tuin in potjes om ze op te kweken. In het najaar kunnen op de
plaats van bestemming worden gezet.
En verder:
Een avontuurlijke tuinier
Is boswachter van zijn eigen natuurgebied.
Houdt van wilde bijen en vlinders maar ook van slakken en luizen.
Vertroetelt de bodem.
Wiedt onkruid en maakt er pesto van of knipt het tot bodemvoeding.
Laat gazon een rijk grasland zijn.
Gaat een relatie aan met een boom.
Zorgt voor 12 maanden bloei.
Negeert de woorden ” winterklaar”en “netjes”.
Tuiniert gifvrij en lawaaiarm.
Is gezond en stressvrij.
Sterrenhemel
25/07, laatste kwartier (3:18 uur). Om 5:00 uur, als het al flink aan het schemeren is, staat de
halfverlichte maan hoog aan de zuidoostelijke hemel.
27/07, de maan vormt een rechthoekige driehoek met het Zevengesternte – de beroemde open
sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier – en de ster Alebaran, eveneens in de Stier. Bekijk de
groepering ’s morgen rond 4:00 uur boven de oostelijke horizon.
28/07, ’s morgens vroeg is een mooie samenstand zichtbaar van de afnemende maan en de ster
Aldebaran, de oranjerode hoofdster van het sterrenbeeld Stier. Bekijk het tweetal rond 4:00 uur,
vrij laag aan de oostelijke hemel. Alebaran staat rechts van de maan. Vannacht is het maximum
van de Delta Aquariden, een meterorenzwerm met het vluchtpunt in het sterrenbeeld
Waterman.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl
Botanisch woordenboek
Henk Eggelte
€ 22,95
Iedereen die wel eens wilde planten determineert,
herkent het probleem... Al die botanische termen
maken het op naam brengen vaak tot een lastige
puzzeltocht. Wat was ook alweer het verschil
tussen een getand en een gekarteld blad? Wat is
een hauwtje? En wat is het verschil tussen een
tros en een pluim?
Het 'Botanisch woordenboek' geeft van zo'n 1500
botanische termen een heldere omschrijving van
de betekenis, waar nodig met verwijzingen naar
verwante of tegenovergestelde termen.
Honderden tekeningen verduidelijken het geheel
visueel. De meeste termen zijn ook vertaald in het
Engels, Duits, Frans en Latijn, wat het werken
met buitenlandse flora's mogelijk maakt.

TERUGBLIK

Het vormt samen met de 'Veldgids Nederlandse
flora' een onmisbaar hulpmiddel voor elke
plantenliefhebber.

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.

13/07, gewone wegslak, Anneke van Veen.

15/07, mariadistel, station Delft zuid, Peter
Jacobs

17/07, stadsreus, Beiswijk, Anneke van Veen.

14/07, uit de gracht gevist, Bruun vd Steuijt

17/07, kortzuiger(crocallis elinguaria), Delft, Jan
van der Drift.

18/07, parelmoermot, Wezeltuin, Delft, Marian.

18/07, segrijnslak met dwerg
kattenstaartkever op z'n dak, Wezeltuin, Delft,
Marian.

19/07, kraamwebspin, Willemein Poot.

19/07, kraamwebspinnetjes, Den Hoorn,
19/07, klit, Willemein.
Willemein.
16/07, buizerd, groene specht, konijn, haas, atalanta, landkaartje, klein koolwitje, distelvlinder,
Marijke Heijne, Delft - Abtswoudse Bos oost.
Jos zijn pad
Deze week mijn pad weer afgelopen. Er bleek links en rechts van het pad
een brede strook weggemaaid te zijn. Nieuwe bloeiende plantensoorten heb ik niet gezien.
Wel trof ik een aantal dode dieren aan op mijn tocht.
Alles in blok 37-15-15. Het vlezige gedeelte van een gedode vogel was helemaal opgepeuzeld.
Soort: lijster? Het mooie vond ik dat de twee vleugels nog aan de schoudergordel vast zaten.
Verder nog een dode vogel, waarvan ik slechts één losse vleugel heb gefotografeerd.
Frappant zijn de donkerblauwe korte streepjes op de vleugel. Soort?
Tot slot vermeld ik ook een dood konijn; geen verwondingen zichtbaar. Het was net alsof dit dier
vastgerold zat in een aantal lange grassprieten waar het niet meer uit kon.
Dat was weer eens wat anders onderweg dan de bloeiende natuur.
Jos van Koppen.
*E 15 juli, 19:30 - 21:30 uur, studiegroep Zoogdieren
De schedeltjes van muizen met zigzag kiezen uitgezocht en dat valt niet mee. We gaan Kees van der
Kraan vragen om dit type kies met ons te tekenen, want je weet wel tekenen scherpt de waarneming.
Kees heeft inmiddels toegezegd om te komen.
E 16 juli, 19:00 – 20:30 uur, studiegroep Vissen, Dorppolderweg te Schipluiden

Met een groep van zes personen geschept in
de sloot langs de Dorppolderweg te
Schipluiden. De sloot was schijnbaar net
geschoond, want alle waterplanten waren
afwezig. Hierdoor waren er ook minder vissen
om te scheppen, omdat de jonge vissen zich
vaak in deze waterplanten verstoppen voor
rovers.
Toch hadden we nog redelijk succes met 8
kleine modderkruipers, 15 bittervoorns en
een enkele blauwband. Deze laatste is een
exoot uit China.
Verder nog veel jonge groene kikkers in hun
larve stadium.
Voorlopig gaat nu iedereen op vakantie en in
september gaan we weer aan de gang.

Groene kikkers (links), bittervoorn, rechts.
Blauwband
17/07 Inloopavond aanleg nieuwe Reinier de Graafweg
Christiaan Beekhuis van de gemeente Delft lichtte de plannen voor de nieuwe toevoerweg naar de A4
toe. Omwonenden zijn vooral bevreesd voor de verwachte grote toename van het verkeer over de
weg. De KNNV afdeling Delfland heeft gevraagd om aandacht voor de natuurinclusieve inrichting van
de hele weg en vooral de passage over de Tanthofkade en stelde een vleermuisvriendelijke
overhuiving met bomen voor. Hierdoor kunnen vleermuizen en vogels de precies op de kade te
verbreden tracé toch passeren. Er zijn ook eerdere afspraken tussen KNNV en gemeente gemaakt
over de herinrichting als kade van het noordelijk deel van de Tanthofkade tussen de Reinier de
Graaffweg en Den Hoorn. Ook daarover heeft de KNNV vragen gesteld. De Tanthofkade heeft in de
bestemmingsplannen van zowel Delft als Midden Delfland de bestemming Natuur (écologische
hoofdlijn’) en heeft de status van monument.
17 juli, bestuursvergadering
We hadden bezoek van Judith van Beek, adviseur Vrijwilligerswerk & Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen, stichting Welzijn Midden-Delfland. Zij had een enquete gehouden en wij hadden die
zeer snel ingestuurd. Zij was zeer geïnterresseerd in onze ervaringen met het Organiasatiehandboek.
We hebben toegezegd dat wij een training willen geven voor belangstellende organisaties.
Marijke gaat een cursus analyseren opnamen vleermuisgeluiden volgen.
Het project Kroos scheppen is goedgekeurd
De beschijving van de studiegroep Planten is goedgekeurd
*E 19 juli, 13:00 – 16:00 uur, Inventariseren kilometerhokken voor Floron
Het was een prachtige middag, gezien het weer en de soorten.
Akkerkers, beklierde nachtschade, blauw glidkruid, dubbelkelk, geknikte vossenstaart, greppelrus,
groene naaldaar, handjesgras, harig vingergras, heelblaadjes, hertshoornweegbree, hoge fijnstraal,
ijzerhard, Italiaans raaigras, kleine zandkool, klimopbremraap, kransgras, muursla, platte rus,
rietzwenkgras, schorrenzoutgras, straatliefdegras, trosraaigras, vergeten wikke, vertakte leeuwentand,
vijfdelig kaasjeskruid, vijfvingerkruid.
Van het schorrenzoutgras werden we erg enthousiast
In totaal 140 soorten.
Zie voor alle soorten:
https://knnvdelfland.waarneming.nl/observations_by_day.php?groep=10&family=0&datum=2019-0719&z=0&provincie=0

19/07, gesprek met Delftse wethouder Schrederhof over Behoud het Abtswoudse Park
Wethouder Schrederhof was met wijkmanager Gerard van Zomeren en adviseur Maatschappelijke
Voorzieningen Ad Holkers naar de Kwartelstraat in Tanthof gekomen om met twee bewoners te
spreken over de bezwaren tegen de bouw in het Abtswoudsepark. De wethouder legde de nadruk op
de inbreng van de Kinderboerderij Tanthof als nieuwe locatievariant. Door de bewoners Kwartelstraat
werd ook die variant afgewezen omdat hoe dan ook verlies van groen langs Abtswoude voorkomen
moet worden. Abtswoude is de groene vinger en verbinding tussen de stad en het platteland van
Midden-Delfland. Voorgesteld werd de twee plus twee –variant zoals die ook is ingebracht door de
Stichting Behoud Abtswoudsepark. De gemeente verwijst naar de gezamenlijke schoolbesturen die
aangeven één locatie in Tanthof te willen. Binnenkort komt er een avond voor de Tanthofbewoners.
20/07, bioblitz van de KNNV afdeling Den Haag
We hebben naar waterdieren gekeken, o.a. de tiendoornig stekelbaars gevangen, er is een nieuw
soort mos voor Delfland gevonden: slankmos; de overige waarnemingen worden nog op naam
gebracht.
Lees meer over de aanleiding van deze activiteit op:
https://www.knnv.nl/afdeling-den-haag/activiteit/bioblitz-soorten-zoeken-zonnegaarde-op-20-en-21-7-0

Slankmos (boven), parapluutjesmos (beneden)

De instructie
*E 21 juli, 13.00 - 16:00 uur, excursie Teleflora Starters
De cursisten en Cor hebben op hun dooie gemak het Staalduinsebos bewonderd. We zijn met name
op zoek geweest naar de vorm van het bladerdak van bomen en de vorm van de bast en het blad met
nervatuur. De witte paardenkastanje langs het fietspad bleken bijna allemaal inmiddels overleden
aan de bloederziekte en er worden eiken voor in de plaats gezet. Verder moerkoren gezien en een
paar gallen. Tot slot de tuin bewonderd bij het bezoekerscentrum.
21 juli, 14:00 – 16:00, workshop Snoeien
boomgaard
23 deelnemers verdeeld over drie docenten
(Marijke, Dianne en Geert) hebben het nodige
geleerd en geoefend in de boomgaard van het
World art centrum. Er zijn appel- en perenbomen
gesnoeid.
Het was heerlijk weer, met een zacht windje.

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
Help mee met onderzoek naar de waterkwaliteit zie site en meetkit
Nederland boekt vooruitgang bij behalen van biodiversiteitsdoelen maar haalt ze niet, klik hier

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.

