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Natuurlijk 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 –
Leidschenveen (Den Haag
Afdeling van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

VOORUITBLIK
Verklaring van de symbolen
*: een ledenbijeenkomst, niet-leden zijn van harte welkom om de sfeer van de vereniging te
proeven.
Meld je aan via natuurlijkDelfland@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
Rubriek Lief en Leed
Leden die een geboorte meemaken, gaan trouwen, ziekenhuis opname, overledene in de
directe kring. Stuur een bericht voor deze rubriek.
STEUN ONS Houd Pasgeld open en groen!
Natuurlijk Delfland en werkgroep Pasgeld Natuurlijk hebben bezwaren ingediend tegen de
omgevingsvergunning, daarbij willen we een advocaat inschakelen, dat kost geld. Wij schatten dat
we € 5.000,- nodig hebben.
Een ieder die de Polder Pasgeld open en groen wil houden wordt opgeroepen om het bezwaar en
beroep financieel te ondersteunen door een bedrag over te maken op NL69 TRIO 0776 4967 94
t.n.v. Natuurlijk Delfland onder vermelding van Polder Pasgeld.
Zie de bijlage en klik hier voor meer informatie.
L 8 februari, 20:00 – 21:30 uur lezing Gierzwaluwen, via zoom
klik hier
Georganiseerd door de KNNV afdeling Hoorn West-Friesland
De lezing wordt verzorgd door Johan Tinholt
Voor de lezing van deze avond hebben we gierzwaluwenliefhebber Johan Tinholt bereid gevonden
om een lezing te houden. Johan heeft intussen ruim 28 jaar ervaring met gierzwaluwen.
Hij kan ons bijna alles vertellen over deze interessante zomervogel.
In zijn lezing komt de trek, maar ook het broeden en de jongen aan de orde.
Maar er zijn ook bedreigingen voor deze snelle vogel in onze moderne wereld.
Met een groot aantal foto's wordt dat alles opgefleurd.
Johan heeft een kolonie van 32 nestkasten aan zijn huis en die komt ook uitgebreid in beeld.
Als je vogelliefhebber bent mag je deze avond niet missen.
G 9 februari, 10:00 - 11:30, Natuurcafé, thema vroege bloeiende planten
Via zoom, vraag een code aan via natuurlijkdelfland@knnv.nl
De vraag wordt beantwoord welke planten er nu bloeien.
*G 10 februari, 20:00 – 22:00 uur: Bestuursvergadering, iedereen is welkom, via Zoom
Vraag een zoomcode aan via natuurlijkdelfland@knnv.nl

L 11 februari, 20:00 – 21:30 uur: Informatieavond Paddentrek, via zoom
De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat is de paddentrek? Wanneer vindt de paddentrek plaats? Waarom en hoe helpen wij de
padden? Wat zijn de ervaringen en resultaten in de eerdere jaren? En uiteraard worden vragen van
uit de zaal besproken. En de vraag: wie wil de padden tijdens de trek helpen overzetten?
Vraag een zoomcode aan via natuurlijkdelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742.
Cursus Teleflora
Dit is een cursus waarin beginners
Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora
Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel
Leren zoeken naar meer informatie op internet
De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen
Het lesmateriaal wordt via de e-mail verzonden, huiswerkbegeleiding en excursies zijn inbegrepen.
Het uitvoeren van het huiswerk zal circa vier uur per week zijn. De cursus begint zaterdag 27 maart
met de eerste les, huiswerk en puzzels. De deelnemers ontvangen iedere week een
cursusaflevering, in totaal 26 weken, na de eerste aflevering bevat deze commentaar op het
gemaakte huiswerk.
Op zondagen worden vanaf april tot en met september zes excursies in Delfland gehouden, elke
maand één. De excursies zijn op 25 apr. (Delftse Hout), 23 mei (Duinen Monster), 20 juni,
(Rottemeren), 25 juli (Staelduinse Bos); 22 augustus (Abtswoudse Bos), 19 september (Bieslandse
Bos)
Inschrijven via afdelingdelfland@knnv.nl en maak € 50,- over op NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v.
Natuurlijk Delfland onder vermelding van e-mailadres en Teleflora. Het inschrijven wordt bevestigd
via de e-mail.
Thema voor 2021: zaaien en maaien Natuur inclusief betekent samenleven met de natuur. Dit
alles met het hoofd, hart en handen, oftewel met kennis en passie en door het beschermen
van de natuur.
klik hier voor meer informatie over het jaarthema
Soort van het Seizoen: de mol.
januari - maart 2021
klik hier voor meer informatie over de mol.
Stuur je ervaringen op met mol.
Fotografeer ze en stuur deze op naar natuurlijkdelfland@knnv.nl

Molshopen, Jacco Duindam.
mol
In het weekend van 13 en 14 februari is het landelijke mollentelweekend. Dus iedereen in het
werkgebied van Natuurlijk Delfland (Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, YpenburgLeidschenveen, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) wordt opgeroepen om mollen en hun hopen
te melden. Meld deze via waarneming.nl of natuurlijkdelfland@knnv.nl.
Ook willen we eerdere ervaringen en foto’s van mollen ontvangen. Er is een informatiebrief
beschikbaar over de mol, want dit dier heeft zijn eigen rol in de natuur. Vraag deze aan via
natuurlijkdelfland@knnv.nl.
Er is nog te weinig bekend over het voorkomen van mollen, vooral in park en stad. Help mee om
daar verandering in te brengen! Het gaat om het melden van de molshopen, een levende mol zie je
maar zelden. Mollen leven in gangen onder de grond, in het voorjaar gaan mannetjes op zoek naar
een vrouw. Bij het graven van nieuwe gangen ontstaan molshopen. Een aantal hopen bij elkaar in
één veldje of berm zijn vaak het werk van één mol. Dat wordt een sporenbed genoemd

Wandeltips gevraagd
In de nieuwsbrief van de KNNV afdeling Den Haag stond een wandeltip. In deze coronatijd is dat
een erg leuk idee.
Dus we ontvangen graag tips voor een wandeling in onze omgeving (van west naar oost):
Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk (zuid), Ypenburg-Leidschenveen, Pijnacker-Nootdorp en
Lansingerland.
Je bent helemaal vrij hoe je jouw wandeling wilt beschrijven. Stuur ze naar
natuurlijkDelfland@knnv.nl
Nieuwe website
Per 15 februari krijgt onze website een ander uiterlijk
STEM OP DE PETITIE BEHOUD DUINVALLEI WATERGAT STEM hier
En bevestig via de email je stem. De huidige stand is 3.409 ondertekeningen.

31/01, ganzen, Watergat Barend Voorham.

02/02, blauwe reiger, Watergat. Barend
Voorham.
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site
Want het programma wordt regelmatig aangevuld.
Klik hier
Tuintips
De tuin niet "winterklaar" gemaakt in november? Nu ziet u het positieve effect van het laten liggen
van bladeren in het najaar. Onder het bladerdek komt de natuur al op gang en zie je dat
bijvoorbeeld bollen al veel verder uitgelopen zijn dan in de koude aangeharkte grond.
Vijver
Stamp niet op het ijs in je vijver. De druk die hierdoor ontstaat is zeer slecht voor het waterleven.
Veeg de sneeuw van het ijs, de onderwaterplanten kunnen dan zuurstof blijven produceren.
Sterrenhemel
Dinsdag 9 februari,
08.25: Laatste maansikkel, onder gunstige omstandigheden, de laatste maansikkel zien voor de
komende Nieuwe Maan. Het is op dit moment 2,4 dagen voor Nieuwe Maan.
Donderdag 11 februari
20.06: Nieuwe Maan. Vanaf de Aarde gezien staat de Maan in dezelfde richting als de Zon, zodat
de verre kant van de Maan wordt verlicht en de donkere kant van de Maan naar de Aarde
gekeerd is. Daarnaast staat de Nieuwe Maan alleen bij daglicht boven de horizon. De Maan is
door deze combinatie van oorzaken op dit moment onzichtbaar.
Zaterdag 13 februari
18.31: Eerste maansikkel Als het weer meewerkt is het vanavond, sinds de laatste Nieuwe Maan,
de eerste keer dat we de dunne maansikkel kunnen waarnemen. De maansikkel is kort na
zonsondergang zichtbaar.

Afdelingswinkel, verkoopadres van de KNNV Uitgeverij en de Jeugdbondsuitgeverij
Bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via natuurlijkDelfland@knnv.nl
Veldgids Europese zoogdieren
Auteurs: Peter Twisk, Annemarie Diepenbeek,
Jan Piet Bekker
€ 36,50
Veldmethodieken en waarnemingstips
Deze gids bundelt de kennis en jarenlange
ervaring van drie bekende Nederlandse
veldbiologen: Peter Twisk, Annemarie van
Diepenbeek en Jan Piet Bekker. De gids is
voorzien van heldere, fraaie tekeningen van
Peter Twisk en prachtige kleurenfoto's van
Rollin Verlinde.

meer dan 200 soorten - herkenning en leefwijze compleet voor Europa.
Melarium ons clubhuis
Het Melarium, natuurhuis voor natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust, ruimte en
inspiratie vindt. Er zijn twee gebruikers Natuurlijk Delfland (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, natuurlijkDelfland@knnv.nl.
Klik hier voor meer informatie

TERUGBLIK: Waarnemingen
Waarnemingen
Ook waarnemingen zonder foto’s blijven welkom.
Wij gaan er vanuit dat je je waarneming zelf meldt via www.waarneming.nl

31/01, sperwer, Naaldwijk, Peter Valstar.
31/01, baltsende futen, Tanthofkade, Freek
Boon.

31/01, Abtswoudse Bos west, Aukje Gjaltema.

01/02, oranje wegslak, Naaldwijk, Aad van
Uffelen.

02/02, 300 sneeuwklokjes kondigen nu al het
voorkaar aan, Bruun vd Steuijt, Delfgauw

03/02, meeuwen Voorhofdreef, Delft, Bruun vd
Steuijt.

04/02, bladpootrandwants, Syriëstraat, Delft,
Aukje Gjaltema.

04/02, gekielde loofslak, Syriëstraat, Delft,
Aukje Gjaltema.

05/02, torenvalk, Abtswoudse Bos midden,
Annemiek van Oosten.

31/01, was het heerlijk zonnig weer en je kon mooie plaatjes schieten. (het was alleen
stervenskoud, maar dat zie je niet op de foto) Abtswoudse bos, Aukje Gjaltema.
03/02, trappelende meeuwen op de Voorhofdreef op zoek naar wormen en na het kappen van
heel veel zieke iepen nu veel nieuwe bomen geplant op dezelfde Voorhofdreef, Delft, Bruun vd
Steuijt.
05/02, Deze torenvalk zat in een els in Delft - Abtswoudse Bos midden.
Even later vloog de vogel plotseling op en pakte een muis. Een spectaculaire actie! Annemieke van
Oosten, zie foto.
Jos zijn pad
Daarbij heb ik veel molshopen vastgelegd op de foto. Teveel voor zo maar. Het stikt van de
molshopen.
37-15-15
Heel veel molshopen. Verder drie reigers op afstand van elkaar.
1 bij Hornbach, 1 vlak voorbij het tramviaduct en 1 op het talud
een stuk verder in 30-55-55.
Op mijn route naar Delfgauw vice versa zag ik achter IKEA bij het Heempad een aantal grauwe
ganzen, Canadese ganzen en ook de gebruikelijke nijlganzen.
Verder hen ik hier tussen de schapen een aantal molshopen vastgelegd op de foto.
Op weg naar Delfgauw zag ik bovenop het heuveltje in het bos een gaai.
37-16-33
Omdat ik binnenkort de paddentrek ga inventariseren op het smalle fietspad tussen
Delfgauw en Pijnacker heb ik daar wat nauwkeuriger de bloeiende planten bekeken.
Ik zag: muur, paarse dovenetel en herderstasje.
Molshopen langs de Jorisweg en bij de hoofdingang van de GGZ heb ik ook vastgelegd.
Een foto bijgaand van de molshopen bij St.Joris.
En verder ben ik nog op zoek naar de naam van een insect op de muur [geen zilvervisje]
Dat was het weer voor deze week. Jos van Koppen.

01/02, 30 55 55, Canadese ganzen,
eendenpaar, Jos van Koppen.

01/02, 30 55 55, grauwe ganzen, Jos van
Koppen.

01/02, 30 55 55, nijlganzen, Jos van Koppen.

01/02, 30 55 55, schapen, Jos van Koppen.

01/02, 37 16 33, vogelmuur, Jos van Koppen.

01/02, 37 16 33, paarse dovenetel,
herderstasje, Jos van Koppen.

01/02, 37 16 33, molshopen, Sint Jorisweg,
Delft, Jos van Koppen.

01/02, insect op de muur, Boeroestraat, Jos
van Koppen.

TERUGBLIK: Activiteiten
02/02, Natuurlijk Delfland aanwezig bij presentatie Gelatinebrug
Frank Herfs en Huub van ’t Hart waren aanwezig bij de presentatie van de Gelatinebrug door de
gemeente Delft. Deze nieuwe brug is één van de grote ingrepen In het kader van de
herstructurering van Schieoevers Noord. De brug moet de grote aantallen fietsers tussen Station
Delft Campus en de TU helpen verwerken. Uit de presentatie bleek dat de gemeente al een pad
had ingetekend over de Hammenpoortnatuurspeeltuin langs de Rotterdamseweg, die Natuurlijk
Delfland voor de TU beheert. Deze natuurspeeltuin kent hoge biodiversiteitswaarden met
vleermuizen, zeldzame wilde bijen en de ringslang. Natuurlijk Delfland protesteerde tegen het
zonder enig overleg intekenen van een verkeersroute. Dit is overigens ook in strijd met het
Bestemmingsplan, dat hier spreekt van bestemming ecologische hoofdstructuur. Ook andere
ondernemers o.a. Festo, Lijm&Cultuur, Basalt en Octatube maakten bezwaren en signaleerden dat
de gemeente eerdere inspraak niet had opgepakt. De ondernemers en Natuurlijk Delfland wijzen er
op dat de aantakking van de Gelatinebrug op de Rotterdamseweg levensgevaarlijk is, vanwege de
smalle weg ter plekke, de nu al gevaarlijke voet- en fietspaden en het drukke (vracht)wagenverkeer.
Op bijgaande foto het punt waar de verkeersroute over de natuurspeeltuin is getekend. De
populieren, wilgen en fruitbomen op de speeltuin en de windsingel met Italiaanse populieren op het
terrein van Lijm & Cultuur moeten hiervoor gekapt worden. De gemeentelijke projectleider zegde
toe met een verkeersonderzopek te komen en ervan uit te gaan dat er veilige
verkeersvoorzieningen komen.

Foto
03/02, Natuurwaarden van het katholieke
kerkhof Naaldwijk aangeboden.
De Westlandse wethouder Natuur en Groen,
Leen Snijders en het bestuur van de parochie St.
Adrianus hebben het rapport in ontvangst
genomen.
Het rapport is geschreven door Aad van Uffelen,
een bevlogen natuurliefhebber en kenner van
Westland.
Het rapport is uitgegeven door Natuurlijk
Delfland en Natuur-Westland en is bereikbaar
via klik hier en kijk onder 2021.
klik hier
Lees het artikel over de aanbieding in het AD klik hier
04/02, uitnodiging gemeente Rijswijk overleg over bomenkap sportpark Elsenburg
Natuurlijk Delfland heeft in overleg met Bewonersorganisatie Pasgeld een bezwaarschrift ingediend
tegen de vroegtijdige bomenkap van 86 bomen op Sportpark Elsenburg. Tevens was een
voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank Den Haag om de kap niet feitelijk te laten
plaatsvinden. Het sportpark wordt geherstructureerd. Vooruitlopend hierop was de vergunning
aangevraagd. De gemeente en Natuurlijk Delfland gaan nu in overleg. Natuurlijk Delfland heeft
eerder in opdracht van BAS Beheer op verzoek van gemeente Rijswijk een rapport opgesteld over
het zonder giftige chemische bestrijdingsmiddelen beheren van de velden. De aanbevelingen voor
versterking van de biodiversiteit in dit rapport zijn eerder al door de gemeente overgenomen. Voor
het rapport: klik hier
05/02, ringslang nieuws
In de bebouwde kom langs de Hoefweg in Bleiswijk zijn meerdere ringslangen gemeld. Na de
eerste melding van een ringslang in juli 2020 in hebben we aan bewoners in de omgeving gevraagd
op te letten en nieuwe meldingen door te geven. Vervolgens bleek er bij de buurvrouw ook al in
2019 een ringslang te zijn gefotografeerd. Bij RAVON was in 2017 een exemplaar in de Bleiswijkse
Zoom gemeld. Afgelopen zomer zijn door de buren meerdere exemplaren gespot. Natuurlijk
Delfland is een werkgroep van RAVON. Graag horen wij alle ringslangwaarnemingen en helemaal
mooi als je een foto weet te maken.
Er komt spoedig een zoombijeenkomst voor ringslangliefhebbers om te helpen bij het
inventariseren van ringslangen. Geef je op via educatie@delfland.knnv.nl
BREED DRAAGVLAK VOOR BEHOUD KINDERBOERDERIJ TANTHOF EN KINDERTUIN DE
BOTERBLOEM, ANIMO SCHOLENCAMPUS NIHIL
Bijna 6.000 mensen hebben de petitie ondertekend voor het behoud van kinderboerderij Tanthof en
kindertuin de Boterbloem zoals we die nu kennen. Dat zoveel mensen de moeite hebben genomen
deze petitie te ondertekenen, getuigt van een breed draagvlak. Ook berichten op social media en in
de pers hebben hieraan bijgedragen.
De opinie van de wijk is ook gepeild met een online enquête van Bewonersvereniging Heel Tanthof
(BHTD). Zo’n 700 respondenten gingen in op de uitnodiging van de BHTD om na te denken over
een oplossing voor de nieuwbouw van basisscholen als er geen scholencampus zou komen op de
kinderboerderij. Slechts 6% van de respondenten iets ziet in één nieuwe locatie van de

scholencampus. Ongeveer 85% wil de huidige locaties van de basisscholen hergebruiken, en 8%
ziet andere mogelijkheden.
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.
De Nieuwsbrief wordt gemaakt door de volgende personen
Kees van der Kraan, verwerken van inzendingen
Marian Barendtszen, e.a., de juiste benaming van soorten
Anna Kreffer, Soort van het Seizoen.
Louis van der Meijden, Tuintips
Huub van ’t Hart, secretaris Natuurbescherming
Geert van Poelgeest, eindredactie en versturen
Het redactieadres is natuurlijkDelfland@knnv.nl zie ook briefhoofd.

TIPS
De tuin als waterreservoir
klik hier
IJsvrijhouder klik hier gemaakt van piepschuim zo te zien.
Misschien niet zo'n goede tip. Kan beter bundel rietstengels in de vijver worden gelegd?
Ook blikjes krijgen nu echt statiegeld. 'Er is geen realistisch alternatief gebleken'
klik hier
Wormenhotel
Er staat een wormenhotel aan de Menno Ter Braaklaan in Delft. In dit wormenhotel wordt GFT
gecomposteerd. Het wormenhotel is het grootste in Delft en vooralsnog uniek in zijn soort juist door
de grootte en het feit dat het een ondergronds hotel is. Het is door Avalex bij wijze van experiment
gemaakt op verzoek van Udo Montfoort (hierbij gesteund door ongeveer 70 anderen), gemeente
Delft en de Wormerij uit Delft. Het hotel heeft capaciteit voor ongeveer 100 huishoudens. Er kunnen
nog meer mensen bij.
Meer informatie? klik hier of hier

Natuurlijk Delfland 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.

