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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, MiddenDelfland, 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 29 juli, 20:00 – 21:30 uur, excursie Natuur in de Delftse Hout o.l.v. Kees van der Kraan.
Verzamelen, De Papaver, Korftlaan 6, Delft
In deze excursie gaan we met elkaar de volgende vraag beantwoorden: Wat is de waarden van de
Delftse Hout in verleden, heden en toekomst?
*E 30 juli, 10:00 – 12:00 uur, studiegroep Water i.o., natuurcentrum het Melarium, Melariumpad 11,
Delft. Het doel van een studiegroep is om met elkaar heel veel te leren van de waterdieren en planten,
dus je hoeft niet direct grote kennis van dit onderwerp te hebben wel verwachten we een actieve
deelname. Belangstellenden die kennis willen maken met de studiegroep worden uitgenodigd om
deze ochtend bij te wonen. Als je wilt blijven komen is een lidmaatschap vereist. Opgeven is verplicht
via educatie@delfland.knnv.nl
*E 31 juli, 19:30 - 21:30 uur, studiegroep Zoogdieren, Melariumpad 11, Delft.
Belangstellenden die kennis willen maken met de studiegroep worden uitgenodigd om deze avond bij
te wonen. Als je wilt blijven komen is een lidmaatschap vereist. Opgeven is verplicht via
educatie@delfland.knnv.nl
Soort van de maand augustus: de egel
Als je dus een egel ziet meld dit via KNNV afdeling Delfland afdelingDelfland@knnv.nl
Egel hebben het moeilijk klik hier voor meer informatie
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
Ga je op vakantie, knip dan van de perkplanten niet alleen de uitgebloeide bloemen weg maar ook de
bloemen en de knoppen. De plant gaat dan weer groeien en nieuwe knoppen maken die weer bloeien
als je na 2-3 weken weer terug komt van vakantie.
Sterrenhemel
30/07, maximum van de meteorenzwerm de Alfa Capricorniden. De waarnemingsomstandigheden zijn
gunstig is bijna Nieuwe Maan, De meteorenzwerm is echter niet heel op opvallend; je hebt
een donkere omgeving en flink wat geduld nodig om ‘vallende sterren’ te zien.
31/07, rond middernacht zie je boven de oostelijke horizon het Herfsvierkant, gevormd door de
helderste sterren van het sterrenbeeld Pegasus.
01/08, Nieuwe Maan (5:12 uur)
Kerkpolder 1
Medio augustus wordt begonnen met boswerkzaamheden in de Kerkpolder, waarbij vooral zieke
essen worden weggehaald en in enkele vakken een dunning uitgevoerd.
De werkzaamheden zullen enkele weken duren. De stammen blijven vervolgens enkele weken in het
gebied liggen, en worden vervolgens naar verwachting in oktober weggehaald. Tot oktober laten we
ook het tak- en tophout nog in de bosvakken liggen, daarna laten we het gebied zo netjes mogelijk
weer achter. Eventueel achtergebleven takhout wordt op hoopjes geveegd.
Kerkpolder 2
Tijdens de eerdere wandeling ter voorbereiding van de boswerkzaamheden heeft onze secretaris
Natuurbescherming, Huub van ’t Hart, opnieuw aandacht gevraagd voor mantelzomen met meidoorn
en sleedoorn, daar had Staatsbosbeheer wel oren naar.
Verdere aandachtspunten waren, SBB wil de bramen klepelen, doe dat zeker niet overal, omdat ook
de braam belangrijk is voor de biodiversiteit o.a. argusvlinder; leg poelen aan, om de achterblijvende
stand van amfibieën te verbeteren; leg vissenbossen/vooroevers aan op een aantal plekken bij de
harde oeverbeschoeiingen; Houd rekening met het voorkomen van groene specht, grote bonte
specht, boomvalk, ransuil en de reigerkolonie; zet de ijsbaan om in een plas/dras met houtril; richt het
voormalige buitenterrein van het zwembad Kerkpolder in als bloementuin.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl
Veldgids Vogeltrek
Dick de Vos en Sam Gobin
Hardcover € 32,95
Deze gids helpt om trekvogels te herkennen
aan hun trekroep en vliegbeeld.
Illustratieve foto’s en sonogrammen van de
geluiden helpen bij de herkenning.
Verspreidingskaarten met de broed- en
overwinteringsgebieden maken de soms lange
trekroutes zichtbaar. De geluiden zijn te
beluisteren op de app BirdSounds Europe.

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.

03/07, AD, Delftse Post P, workshop snoeien
vruchtbomen.

03/07, Stadskrant, Kaderbrief 2019 Groenfonds
Openbaar Groen.

12/07, Delftse Post, verslag paddentrek.

21/07, Delftse Post en Delft op Zondag,
Workshops fruitbomen snoeien.

21/07, bruine sprinkhaan, Willemein Poot.

23/07, kleine rode weekschild op
berenklauw, Willemein Poot.
22/07, snorzweefvlieg, ja het is me eindelijk gelukt om de snor te ontwaren bij de zweefvlieg. Er zijn
veel meer wat kleinere zweefvliegen, maar deze snorren heb ik dus ook. Maasland, Thérèse Zwaard,
Maasland.
24/05, meidoornstippelmot, spinsel, Abtswoudse bos, Aukje Gjaltema. klik hier
24/07, smalle waterweegbree, slaapslak, staafwants, Geert en Marian, Abtswoudse Bos oost, op
een rondje in de avond na een zeer warme dag die we binnen hebben doorgebracht
25/07, coloradokever, Zandmotor, Aad van Uffelen.
26/07, bruine rat, Delfgauw.

23/07, knotresultaat Ackerdijkseweg
De KNNV heeft afgelopen voorjaar 57 knotwilgen
geknot, de bomen zijn uitgegroeid.

23/07, informatiebijeenkomst gemeente
Lansingerland
De KNNV en natuurverenging Rotta waren
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Alexandra
van Dorssen en Geert waren namens de KNNV
aanwezig bij deze bijeenkomst waarin de
gemeente een toelichting gaf over het
bijenlandschap, de ontwerp van het Annie MG
Schmidtpark. De plannen zagen er goed uit. De
vertegenwoordiger van Rotta zei: “Wat een
verschil met jaren geleden. Nu wordt er met de
biodiversiteit rekening gehouden”.
24/07, met acht mensen op de boomgaard
Veelust een specifieke imkermethode besproken
die al op Veelust wordt toegepast. Één van de
voordelen van deze methode is dat de kans op
zwermen afneemt. Leuke avond en leerzaam
voor allemaal.

Foto Arie van den Berg
Natuur rond het gemeentehuis
De informatievergadering vond plaats in het
gemeentehuis aan de Tobias Asserlaand in
Bergschenhoek. Voor en na de vergadering heeft
Geert naar de natuur op het terrein van het
gemeenehuis gekeken en gemeld op
waarneming.nl. Hij kwam op 49 soorten, vooral
het grasveld voor de grote trap bevatte de
meeste soorten.
Als de soorten wilt zien klik hier

Foto Hans van Mechelen
24/07, Abtswoudsepark en kinderboerderij Tanthof
De gemeente Delft ontzoekt of de scholen naar de plek van de kinderboerderij geplaatst kunnen
worden.
De KNNV er op tegen om deze twee plekken te kiezen. Wij zijn voor het behoud van het
Abtswoudsepark zoals het nu is en dat betekent dat we tegen de verplaatsing van de Kinderboerderij
zijn. De bezwaren die tegen de bouw van de scholen (zoals de verkeers- en parkeerellende in de
directe omgeving) gelden evenzeer voor de bouw van een Kinderboerderij
Beide plannen tasten de groene ader aan, de belangrijkste verbinding tussen Delft en MiddenDelfland. Waarbij de gemeenteraad zich juist heeft uitgesproken voor versterking van deze en andere
groene verbindingen.
De KNNV is een groot voorstander van de kinderboerderij, al was het alleen maar dat alle kinderen uit
de drie wijken Tanthof, Voorhof en Buitenhof samen spelen rond dieren en water.
Nog kort geleden heeft de KNNV een grote rol gespreeld in de klaankbordgroep Renovatie
Waterspeeltuin en hebben € 50.000 euro opgehaald die met de € 100.000,- van de gemeente Delft is
geïnvesteerd. Het zou dus een grote desinvestering zijn als de waterspeeltuin verplaatst zou worden.
Wij zijn ervoor dat er twee schoollocaties komen, de 2-2 variant, een openbare school in Tanthof Oost
met een combinatie van RK en PC school en zo'n zelfde locatie in Tanthof West.

G 25 juli, 10:00 – 12:30 uur Melarium,
studiegroep Water i.o.
Het was loei heet maar wij zaten heerlijk in de
schaduw van het Melarium.
We hebben met twee soorten schepnetten gevist;
met een kleiner en een groter net met ook
verschillende maaswijdte.
We vonden o.a. een kokerjuffer; dit soort zorgt er
voor dat dit water in een hogere kwaliteit wordt
ingedeeld.
We hebben alle dieren uitgezocht en via onze lijst
bleek het water weinig verontreinigd te zijn.

Baars

Kleine watersalamander

Kokerjuffer, zie het diertje dat links uit de koker
steekt.

Watermijt
G 27 juli, 10:00 – 12:30 uur excursie Rhoonse Grienden, verzamelen Carpoolplaats A4,
Schipluiden
Gezien het verwachte onweer en het open terrein is deze helaas excursie niet doorgegaan.
28 juli, natuurgegevens bij de herkeuring ingebracht
Zoals eerder gemeld heeft de KNNV afdeling Den Haag de Amateurtuinvereniging Zonnegaarde
geïnventariseerd.
Meer dan 20 mensen hebben in drie dagen in de sloot geschept, nachtvlinders gelokt, planten
bekeken, zijn met insectennetten in de weer geweest en nog meer. Onze afdeling heeft aan het
slootleven een bijdrage geleverd.
Bijna 500 soorten zijn gevonden waaronder slankmos (bijzonder mosje), zwart weeskind
(nachtvlinder), groene specht, grote wolbij, harig-wilgenroosjebochelwants en zomerfijnstraal.
Een voorlopig verslag kon dit weekend al gebruikt worden bij de herkeuring voor Natuurlijk Tuineren,
een keurmerk voor tuinverenigingen. Vier stippen is het maximaal haalbare.

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
Er zullen misschien wel een miljoen soorten uitsterven, is dat erg?
Sluipwespen herkennen? 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.

