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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 augustus: egel, ecologische wandelwegen. Zag je een egel? Meld het de
KNNV 06 – 33 00 1742 of via afdelingDelfland@knnv.nl
En help de egel, zie ook egel gezien
11/08, de stand van de melding van egels: 205
Zie voor de foto’s en de verspreiding, klik hier
14 en 21 augustus, boswachters-spreekuur in de Kerkpolder
Naar aanleiding van de boswerkzaamheden in recreatiegebied de Kerkpolder in Delft organiseert
Staatsbosbeheer een Boswachters-spreekuur. Op woensdagmiddag 14 en 21 augustus van 16:00 tot
18:00 zijn de boswachters aanwezig om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden, en uitleg
te geven over het bosbeheer. Het spreekuur wordt gehouden op de parkeerplaats naast partycentrum
Onder Ons, aan de Kerkpolderweg in Delft. Aanmelden is niet nodig.
L 12 augustus, 20:00 – circa 21:30 uur, excursie Geologie van op de Zandmotor o.l.v. Kees van
der Kraan, verzamelen bushalte Schelppad, Monster, klik hier Pas jouw vertrekpunt aan. Kees komt
heel veel op de zandmotor en verzamelt daar veel stenen en fossielen.
*E 15 augustus, 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. Belangstellenden die kennis willen maken met de studiegroep worden
uitgenodigd om deze ochtend bij te wonen. Als je wilt blijven komen is een lidmaatschap van de KNNV
vereist. Opgeven is verplicht via educatie@delfland.knnv.nl
*E 16 augustus, 13.00 – 16:00 uur, inventariseren kilometerhokken voor Floron; 74-448 (37-1325); Poeldijk, verzamelen bij de kerk, Voorstraat 109, 2685 EK Poeldijk; info Cor Nonhof 015 – 213 86
57 of studie@delfland.knnv.nl
*L 18 augustus, 13.00 – 16:00 uur, excursie Teleflora Starters; Abtswoudse Bos; verzamelen op
parkeerplaats aan de Schieweg, Delft, vraag een routebeschrijving aan, info Cor Nonhof 015 – 213 86
57 of studie@delfland.knnv.nl

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
Op zaterdag 17 augustus is de Westlandse Tuinenfietstocht. Dé manier om het Westland van een
andere kant te bekijken en wellicht wat kennis op te doen.
klik hier
De start is bij de winkel van Imkerij Natuurlijk Westland aan de Rijnsburgerweg 114 in Naaldwijk
tussen 09.00 - 13.00 uur. De tocht is ongeveer 18 kilometer lang.
Kosten:€ 4,00 Kosten Lid:€ 2,00
Sterrenhemel
12/08, vannacht is het maximum van der Perseïden, de bekendste meteorenzwerm van het jaar. De
waarnemingsomstandigheden zijn helaas niet erg gunstig: het is bijna Volle Maan, zodat het ’s
nachts niet echt donker wordt. ‘s Avonds rond 23:30 uur is aan de zuidelijke hemel ook een
wijde samenstand zichtbaar van de maan en de geringde planeet Saturnus, in het
Dierensterrenbeeld Boogschutter.
13/08, de heldere oranjegele ster die je rond 23:30 uur exact in het westen ziet staan is Arcturus, de
hoofdster van het sterrenbeeld Boötes.
15/08, Volle Maan (14:29 uur). De maan bevindt zich vannacht in het grensgebied van de
sterrenbeelden Steenbok en Waterman. Om 23:00 uur staat hij precies in het zuidoosten.
17/08, de planeet Saturnus staat op 23:00 uur precies in het zuiden, in het sterrenbeeld Boogschutter.
Veel verder naar rechts, in het grensgebied van de sterrenbeelden Schorpioen en
Slangendrager, is ook de heldere planeet Jupiter zichtbaar, laag in het zuidwesten.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl
Basisgids Paddenstoelen
Auteur(s): Thomas W. Kuyper, Nico Dam
Prijs € 22,95
Verschijnt begin september 2019 - Van
plaatjeszwammen en boleten tot beker-, buik-,
koraal- en trilzwammen: Nederland kent een grote
rijkdom aan paddenstoelen. Voor wie wegwijs wil
worden in deze verscheidenheid is er nu de
Basisgids Paddenstoelen. Circa 100 soorten
Nederlandse paddenstoelen, met heldere
kleurenfoto’s.

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.

30/07, galigaan, Kerkpolder, Aukje Gjaltema.

04/08, krompootdoodgraver, De Zweth, Hans van
der Kooij.

04/08, argusvlinder, vrouw, Zweth, Hans van
der Kooij.

04/08, argusvlinder, man, Vockestaert, Hans van
der Kooij.

04/08, jonge haas, polder Noord Kethel, Hans
van der Kooij.

04/08, luzernevlinder, omgeving Delft, Hans van
der Kooij.

04/08, glasvleugelspinnendoder met een
kruisspin, Den Hoorn, Willemein Poot.

04/08, behangersbij op heelblaadjesboem, Den
Hoorn, Willemein Poot.

04/08, bloemvlieg op heelblaadjes, Den
Hoorn, Willemein Poot.

04/08, heelblaadjespalpmot op heelblaadjes, Den
Hoorn, Willemein Poot.

04/08, icarusvlinder op heelblaadjes, Den
Hoorn, Willemein Poot.

04/08, koolmotje op walnoot, Den Hoorn,
Willemein Poot.

04/08, deze anjerbladroller ging op mijn hand
zitten en wilde er eigenlijk niet meer vanaf, Den
Hoorn, Willemein poot.

07/08, stadsreus, Den Hoorn, Willemein Poot.

07/08, weidevlekoog, op melkdistelbloem,
Den Hoorn, Willemein Poot.

.
09/08, jonge stern, Nieuweweg, Honselersdijk,
Nick Groenewegen.

07/08, weidevlekoog, op melkdistel, Den
Hoorn, Willemein Poot.

08/08, stokroossnuitkevers op stokroos, Den
Hoorn, Willemein Poot.

08/08, kortsteelpissebedvlieg, Den Hoorn,
Willemein Poot.

08/08, groefbij, opstijgend van heelblaadjes, Den
Hoorn, Willemein Poot.

08/08, grote karthuizerslak, Den Hoorn.
08/08, stro uiltje op watermunt, Den Hoorn,
Willemein Poot.
Willemein Poot.
04/08, eerst zag ik deze glasvleugelspinnendoder rond rennen en even daarna kwam hij of zij terug
met een kruisspin tegen de buik geklemd. Vervolgens vloog hij of zij ermee weg. Willemein
Poot.,Zie foto.
05/09, van Casper Zuyderduyn, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer kregen wij de volgende
waarneming uit het voorinventarisatie voor het komende bosbeheer in Kerkpolder:
bleeksporig bosviooltje en tongvaren. Ook de locaties van horstbomen, holen en
nestkasten zijn door hem vastgelegd. Mocht u nog bijzondere flora of fauna kennen in de
Kerkpolder geef die dan door aan de KNNV.
05/08, gisteren stond ik in de tuin en zag dat een wesp een kruisspin in haar web aanviel. Na de 2e
aanval liet de spin zich uit haar web vallen. Den Hoorn, Willemein Poot.
07/08, tijdens de wandeling met de oppashond zag ik zoveel afval liggen langs de Harnasdreef dat ik
terug ben gegaan met een vuilniszak. Binnen een halfuurtje, volle vuilniszak met plastic en
blikjes en 3 bierflesjes. Nog lang niet alles kunnen opruimen. Willemein Poot.
08/08 Dipsacus strigosus (slanke kaardenbol) waargenomen, Syriëstraat, een nieuwe soort erbij,
Aukje Gjaltema.
07/08, ijsvogel, Delfgauw, Marijke Heijne
07/08, zwartvoetje, A13 - Midden Delfland, Marijke Heijne
10/08, moerasandoorn en watermunt (massaal bloeiend) in Abtswoudsepark en opvallend weinig
schuwe haas in het Wilhelminapark In Rijswijk (weinig last van jacht en predatie?), Huub van
’t Hart.

07/08, het Tiny Forest op de bouwplaats van de
voormalige V&D bestaat uit: schietwilg, boswilg,
katwilg, amandelwilg, grauwe wilg, grauwe abeel,
iep (spec.), Canadapopulier en vlinderstruik.
Allemaal komen aanwaaien, Cor Nonhof.

08 08 AD Veldbiologen en kinderboerderij
zien er niets in

07 08, De Telegraaf, Handen af van Abtswoudsepark
08/08 AD, gras genoeg, maar geen budget om te maaien. Staatsbosbeheer heeft lang op haar
buffers ingeteerd, maar laat de maaiers nu aan 2800 hectare recreatiegrond in de Randstad
voorbijgaan.
De helft hiervan ligt in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om gebieden in eigendom van
Staatsbosbeheer, waaronder het Kraaiennest in Midden-Delfland, het Balijbos in Zoetermeer en het
Valckensteinse Bos bij Rotterdam. Bij natuurgebieden zijn geen problemen, omdat er regelingen
bestaan en er budget is om hier wel te maaien. ,,Recreatiegebieden vallen tussen wal en schip”,
vertelt Nick de Snoo, hoofd van Staatsbosbeheer in Zuid-Holland. Deze plekken zijn ooit aangelegd
om bewoners van de groeiende steden een toevluchtsoord te geven. Het gaat om gebieden die zo’n
dertig tot veertig jaar geleden zijn ingericht om te recreëren.
Daarna is het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Maar de subsidies daarvoor zijn nu echt
op. ,,Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker stopte die een jaar of tien geleden”, aldus De Snoo. ,,De
afgelopen jaren hebben we het met eigen middelen geprobeerd, maar nu zie je problemen ontstaan.”
Dat speelt overal in Nederland waar natuur is aangewezen als recreatiegebied, vertelt De Snoo. ,,Voor
natuurgebieden zoals de Veluwe zijn afspraken gemaakt en is er subsidie, maar voor deze gebieden
niet.”
6 augustus, hellingbaan in Monster
Het College van de gemeente Westland heeft het besluit genomen een hellingbaan aan te leggen op
de strandopgang Molenslag in Monster.
De opzet is de bevoorrading van de dichtstbij gelegen strandtenten te vergemakkelijken evenals het
vervoer van de hulpdiensten.
Om het gebruik van de hellingbaan door auto’s te beperken zal een slagboom worden geplaatst.
De Werkgroep Bescherm de Westlandse kust heeft inzage gevraagd in de natuurtoets, die – als het
goed is – heeft plaatsgevonden bij het nemen van dit besluit. De KNNV is actief lid van deze
werkgroep
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
Huub van ’t Hart, secretaris Natuurbescherming
Geert van Poelgeest, eindredactie en versturen
Het redactieadres is afdelingDelfland@knnv.nl zie ook briefhoofd.

TIPS
megaschool
hommeltelling
moestuin hittebestendig maken

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.

