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Natuurlijk Delfland staat voor samenleven met de natuur
En is actief in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft,
Rijswijk (Zuid), Pijnacker-Nootdorp Ypenburg–Leidschenveen
(Den Haag) en Lansingerland.
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.
16 februari, 20:00 - 21:00 uur: mini lezing Nachtvlinders
De lezing wordt verzorgd door Henny van der Groep In deze mini-lezing behandelt Henny de
verschillen en vereenkomsten
tussen de dag- en nachtvlinder met de nadruk op de nachtvlinder.
Ze laat de kenmerken van de nachtvlinder zien met de nadruk op de macro's en de verschillen in
kenmerken tussen een paar bekende families van de nachtvlinder.
Tevens worden voorbeelden en informatie over een paar algemene voorkomende soorten getoond,
waaronder de dagactieve nachtvlinders.
Deze mini lezing zal via ZOOM aangeboden worden.
De zoom link voor deze mini lezingen kun je aanvragen bij:
Anneloes ter Horst, voorzitter@hoorn.knnv.nl.
Belangstellende kunnen tussen 19:50 en 20:00 uur inloggen.
17 februari, 19:30 – 20:15 uur, lezing Beeldherkenning (korst)mossen
Henk-Jan van der Kolk, via zoom.
Hoe goed is beeldherkenning voor het herkennen van mossen en korstmossen? Wanneer je je
aanmeldt brengen we je kort tevoren op de hoogte via de email. Vooraf en na afloop kun je nog
even blijven hangen in de virtuele wereld van Wonder.Me en bijkletsen met andere deelnemers.
Aanmelden klik hier
17 februari, 20:00 uur, ringslangen inventariseren
Een zoombijeenkomst
Er zijn de laatste jaren op diverse plekken in Delfland ringslangen waargenomen. Wij willen ze
nader in kaart brengen, voorlichting over deze dieren geven en beschermingsmaatregelen nemen.
Als je mee wilt doen? Stuur een email aan educatie@delfland.knnv.nl
19 februari, Behoud Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof
Lees het AD over de actie Behoud Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof.
Lees nu de website over deze actie: https://behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl/

20 februari gaan we weer knotten, in Westland, Delft en Rijswijk.
Er kunnen 10 mensen per plek aan deelnemen. Donderdag worden die 10 mensen bepaald.
Vrijdag krijg je een bevestiging en de plek. Meld je aan via NatuurlijkDelfland@knnv.nl Geef wel
duidelijke de gemeente aan waar je wilt knotten.
2 maart, 19:30 - 21:00 uur digitale workshop 'Kennismaken met een levende tuin'
Anna Kreffer en Wendy Bakker van Steenbreek Westland geven de digitale workshop.
Een levende tuin is een tuin waar dieren als vogels, vlinders en bijen graag komen!
Hoe maak je van je eigen tuin of balkon zo'n paradijsje voor dieren en voor jezelf?
Heb je nauwelijks groene vingers of ben je een beginnende tuinbezitter en wil je leven, groen en
dieren in je tuin, dan is deze workshop bedoeld voor jou! Je krijgt tips, gaat samen met anderen een
levende tuin ontwerpen en er is alle ruimte voor je vragen. Daarna kun je aan de slag in je eigen
tuin of op je balkon.
Deelname is gratis voor bewoners van Westland, aanmelden verplicht en vol is vol.
Aanmelden of meer informatie? Stuur een mail: steenbreekwestland@delfland.knnv.nl
Steenbreek Westland wil samen met zoveel mogelijk Westlanders werken aan een groene en
gezonde leefomgeving. Steenbreek Westland is een samenwerkingsverband van
Natuurlijk Delfland en Bureau Bladkracht in opdracht van gemeente Westland.
De workshop ‘Kennismaken met een levende tuin’ is een initiatief van Stichting Steenbreek, IVN
Natuureducatie; KNNV, vereniging voor veldbiologie en Vogelbescherming.
Natuurlijk Delfland
Er zijn nog overzetteers nodig in
Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Maasland, Maasluis, Monster, Nootdorp, Pijnacker, Vlaardingen
en Ypenburg. Er is een nieuwe locatie in Rotterdam (Oude Bovendijk) tegen de grens aan van
Berkel en Rodenrijs.
Op de locaties Leidschenveen en Delft Kuyperweg zijn voldoende mensen.
We vragen mensen die één avond per week tussen eind februari en begin april deze dieren willen
overzetten
Opgeven bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742 per email: natuurlijkdelfland@knnv.nl. Kijk ook
op www.knnv.nl/afdelingDelfland.
Lees ook dit artikel in de Monsterse Courant
https://www.jambooty.be/en/document/2210078
Doe mee met de 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.
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.
klik hier voor meer informatie.

Pasgeld protestbord.
07/02, red belted galloways in Pasgeld Oost.
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
De activiteit van een mol nu goed waar te nemen omdat hij/zij door de sneeuw heen de aarde
naar boven brengt. De vorst zit namelijk niet diep in de grond.
Dus: oproep om vooral toch te tellen als het pad/traject zonder risico’s af te leggen is.
13 02, meerdere molshopen, waaronder verse,
op de dijk en in het weiland van ons perceel
Oude Leedeweg 2641 NP Pijnacker.
Door de sneeuw is het op dit moment niet te
bepalen hoeveel het er zijn.
Lieke Segers.

10/02, molshopen, Den Hoorn, Willemijn Poot.
Meer over de mol: klik hier of hier
Via deze sites kunnen nog meer films gevonden worden.
CORONA
We houden in alle situaties 1,5 meter aan.
De deur van het Melarium naar het dakterras is gesloten.
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site
Want het programma wordt regelmatig aangevuld.
Klik hier
Tuintips
Februari is een mooie tijd voor het grove snoeiwerk waarbij je je lekker warm kunt werken. Zelf niet
in het bezit van een tuin met die mogelijkheden, meld je dan aan bij een knotploeg voor
landschapsonderhoud.
Sterrenhemel
17 februari, de maan bedekt Arietis, een ster van magnitude +5,5 in het sterrenbeeld Ram. Om
20:25 uur verdwijnt de ster achter de onverlichte rand van de maan en om 21:35 komt deze
weer tevoorschijn, nu aan de verlichte maanrand.
18 februari, 11.22: de wassende maan is in het punt van zijn baan dat het verst van de aarde ligt:
het apogeum. De afstand tussen de aarde en de maan bedraagt 404467 km. De schijnbare
diameter van de maan is kleiner dan gemiddeld, door de grotere afstand.

19 februari, de maan staat 4,1° ten zuidoosten van Mars in het sterrenbeeld Ram. De dichtste
nadering gebeurt om 02:52, bij ons 9° onder de horizon. De samenstand is te zien rond 1 uur.
De twee objecten staan dan in het westnoordwesten.
19 februari, 19.47 uur: de maan is in de fase van Eerste Kwartier. De rechter helft van de maan is
nu verlicht en de maan is met name 's avonds zichtbaar.
20 februari, 18:30 uur: de maan aan zuidzuidoostelijk van Aldebaran, de helderste ster van het
sterrenbeeld Stier. De maan is voor ongeveer 56% verlicht.
21 februari, 01.52 uur: Mercurius keert zijn bewegingsrichting ten opzichte van de sterren om en
gaat weer in de gangbare richting bewegen
Afdelingswinkel, verkoopadres van de KNNV Uitgeverij en de Jeugdbondsuitgeverij
Bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via natuurlijkDelfland@knnv.nl

Herken vliegbeelden van zangvogels
Auteur: Tomasz Cofta
€ 39,95

Handboek vogels in vlucht
Verschijnt in juni 2021 - reserveer alvast! Dit is
de eerste vogelgids voor de herkenning van
Europese zangvogels in vlucht.
Grensverleggend, met meer dan 1.850
verbluffende kleurenafbeeldingen. Het boek
combineert nauwkeurige illustraties, die de
belangrijkste vorm- en kleurkenmerken tonen,
met een reeks foto’s die voor elke soort het
vliegbeeld laten zien.
De soortbeschrijvingen zijn kort en essentiële
informatie over vliegwijze en structuur wordt
nauwkeurig weergegeven. Bovendien worden
vluchtroepen beschreven en weergegeven in
sonogrammen. Aansprekende schrijfstijl met
nieuwe kennis over vluchtidentificatie, waardoor
het onmisbaar is voor alle vogelaars.
Zeer rijk geïllustreerd met meer dan 1850 foto’s
en tekeningen
205 soorten Europese zangvogels en 32
gerelateerde soorten
Informatie over vluchtroepjes met een link naar
de geluiden

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

06/02, boerenkrokus, voor de sneeuw, park
Nasserstraat, Aukje Gjaltema.

07/02, ingesneeuwde eend, Den Hoorn
Willemein Poot.

07/02, koolmees bij vogelvoederbak van
berkenhout, Robert Schimmel.

07/02, roodborst, Abtswoude, Jantine Pol.

07/02, schapen op de Schapenwei, Huub van ’t
Hart.

07/02, Veelust in de sneeuw, Johan van ’t Hart.

08/01, 2 patrijzen, Den Hoorn, Willemein Poot.

09/02, ijsvogel, Pelikaansingel Delft, Ben
Lemmers.

09/02, bosmuis, Solleveld, Aad van Uffelen.

09/02, Gaai, Solleveld, Aad van Uffelen.

10/02, nijlganzen, Naaldwijk, Djozie.

12/02, uitwerpselen. Wie heeft een idee? Ems
Zuidgeest.

12/02, narcissen, berm Voorhofdreef, Freek
Boon.

13/02, koperwiek, Watergat, Barend Voorham.
07/02, vrijdag 5 februari 2021, zag ik nog baltsende eenden en een ekster die druk met zijn nest
bezig was. Vandaag, 2 dagen later, waren sommige eenden bedekt met een laagje sneeuw. Terwijl
ze sliepen op het water. Willemein Poot. Zie foto.
10/02, Toen ik vanmiddag vanuit huis mijn met sneeuw bedekte tuin in keek, zag ik tot mijn
verbazing daar een vlieg rond vliegen. De zon scheen, maar het was toch wel koud. Willemein
Poot.
10/02, Hierbij even een bijzondere foto,.. denk ik. Alhoewel ze elk jaar in januari/februari jonkies
hebben. Nijlgansjes (3 stuks, het waren er 5) van nog geen week oud denk ik. Op de achtergrond
jongeren op het ijs, Dreeslaan Naaldwijk, Djozie.
12/02, Smelt narcissengroen de sneeuw wat weg? Freek Boon.
13/03, Tientallen koperwieken in Duinvallei het Watergat. Barend Voorham.
Antwoord voor Jos nieuwsbrief 77: In Nederland komen 3 erg op elkaar lijkende insecten voor:
het ovenvisje, het zilvervisje en het papiervisje. Het zilvervisje ziet er (meestal) zilverig uit, het
papiervisje is donkerder en heeft langere sprieten. Ik denk dus dat dit een papiervisje is. Wil je het
zeker weten, zorg dan voor en goede foto en voer die in op waarneming.nl
Aukje Gjaltema

TERUGBLIK: activiteiten
07/02 schapen in de sneeuw op de
Schapenwei Laan van Groenewegen in
Voordijkshoorn. Een groep van 20
omwonenden heeft een werkschema opgesteld
om de schapen te voeren en te controleren. Het
levert veel plezier op in de buurt.

9 februari, 10:00 - 11:30, Natuurcafé, thema vroege bloeiende planten
Circa 25 planten passeerden de revue, een deelneemster heeft deze zoonbijeenkomst uit Seoel
gevolgd, zij is stewardess.
11 februari, 20:00 – 21:30 uur: Informatieavond Paddentrek
Via zoom waren er 38 deelnemers die zijn geïnformeerd over vragen als. Hoe herken je de padden,
kikkers en kleine watersalamander? Waarom de paddentrek? Hoe doen we dat? Wat verwachten
we van je? Wat kan je van ons verwachten?
05/02, kraaiennest.
Het Kraaiennest is opnieuw ingericht voor de
grutto. De plas is nog niet op peil, omdat eerst
de grond moet zetten.

11/02, sportpark Elsenburg
11/02, spoor hermelijn met fietssleutel
11/02 Biodiversiteit Sportpark Elsenburg Pasgeld West
Wethouder Sport Björn Lugthart van Rijswijk had Natuurlijk Delfland uitgenodigd op Sportpark
Elsenburg in Pasgeld. Tijdens de excursie is gekeken naar ideeën om de biodiversiteit te laten
toenemen. Daar kwamen we sporen tegen van hermelijn (zie foto boven), haas en konijn en een
buizerd en twee torenvalken in de lucht. De fietssleutel van Michel Barendse, stadsecoloog (is al
gedetermineerd als een Gazelle).
11/01 Natuurlijk Delfland: stop bodemdaling veenpolders met wilgengrienden en schone
bagger
Natuurlijk Delfland heeft aan Laura Bromet, Tweede Kamerlid van Groen Links het voorstel gedaan
om dalend veen met zoute kwel op te hogen met enorm overschot aan bagger, deze gronden
verschralen met vijf jaar wilgenhakhoutbeheer met inzet mensen met afstand arbeidsmarkt en
boeren uiteraard betalen voor dit grond- en natuurbeheer en de omschakelkosten per weiland. Zij
gaat dit voorstellen aan minister Cora van Nieuwenhuijzen.

Natuurlijk Delfland werkt dit voorstel verder uit met Helma Matthijssen, de 'baggerdame' van
Hoogheemraadschap van Delfland
Jac.P. Thijsse zou zich in zijn graf omkeren
Rabobank, Campina en het Wereldnatuurfonds hebben een biodiversiteitsmeter in ontwikkeling
voor de melkveehouderij. Daar komt ook de definitie van kruidenrijk grasland aan bod:
Definitie Totaal areaal kruidenrijk grasland: Kruidenrijk grasland is blijvend grasland met een
mix van minstens 4 soorten grassen en kruiden. Dit is toch wel schokkend!
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
Tips voor een sneeuwvrije stoep
klik hier
Hoogheemraadschap zet kreeftenbox in voor bestrijding Amerikaanse rivierkreeft.
klik hier
Doe mee met de verkiezing boom van Europa
klik hier
Zeven kantelpunten die klimaatverandering versnellen
https://www.duurzaamnieuws.nl/de-kantelpunten-die-klimaatverandering-versnellen/
Nieuws van de boswachter
Balijbos
Afgelopen week is een nieuwe mijlpaal behaald, de herplant is afgerond!
Abtswoudse bos
De verwachting is dat vanaf 18 februari de herplant in het Bieslandse bos van start gaat. Dit is wel
afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst (overdag) worden de werkzaamheden
uitgesteld. De verwachting is dat de werkzaamheden 3,5 week gaan duren en de herplant dus klaar
is halverwege maart.
Het is alweer even geleden dat u van ons heeft gehoord. Van de 98 000 boompjes en struikjes die
worden geplant zijn 40 000 stuks geplant.
Door de weersomstandigheden deze week is het plantwerk stil gelegd. Zodra het overdag niet meer
vriest zal worden gekeken of het haalbaar is om het werk voort te zetten.
Zodra het herplant werk is afgerond starten we met het herstellen van de (ruiter)paden

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.

