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Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland,
Delft, Rijswijk (zuid), Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag),
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.
Afdeling van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

VOORUITBLIK
Rubriek Lief en Leed
Leden die een geboorte meemaken, gaan trouwen, ziekenhuis opname, overledene in de
directe kring. Stuur een bericht voor deze rubriek.
Jaarthema Bos en Struweel Soort van het seizoen:
Soort van het seizoen: juli – september: zweefvliegen
Kijk uit naar zweefvliegen. Zoek op bloemen en op bladeren naar deze soortgroep, fotografeer
deze. Stuur deze en eerdere ervaringen met deze vroegste planten op via
natuurlijkdelfland@knnv.nl
Lees de informatiebrief over zweefvliegen, klik hier
Zestienhoven heeft 400 vluchten van Schiphol overgenomen
In Tanthof is het bulderende geweld van RTHA flink toegenomen. Zie foto. Iedereen spreekt met
elkaar over de geluidsoverlast. Waar komt dat vandaan. De wind of toeval of ....? Maar nu is het
duidelijk. 400 Schipholvluchten zijn extra van RTHA vertrokken. Zonder enig bericht aan de
omwonenden. Dat is tamelijk onfatsoenlijk. Overigens is er in Tanthof nog vrijwel niemand er aan
gewoon om een klacht in te dienen. De vraag is ook wie hier in Tanthof de geluidsmetingen doet.
DCMR? Ik heb bij DCMR een klacht ingediend en dat ging zeer soepel.
Zie https://www.dcmr.nl/overlast-melden
13 juli Vraag van Lia Claus
Ik had op mijn balkon veel gezaaid. Op de 2 de foto zie je ook
een stokroos tussen een plant staan. Dan zie ik de volgende
ochtend dat alle blaadjes van de stokroos weg zijn en ook zijn
er blaadjes aangevreten van mijn pompoen plant. Ik heb
muizen op mijn balkon of is het wat anders? Met vriendelijke
groet Lia Claus

18 juli, 20:00 – 21:30 uur team Natuurlijk Westland
We bespreken de voortgang van de activiteiten.
Als je wilt komen? natuurlijkwestland@knnv.nl
19 juli, 19:00 - 20:30 uur, team Vissen
Het doel van het team Vissen is om met elkaar heel veel te leren van vissen. Je hoeft niet direct

grote kennis van dit onderwerp te hebben wel verwachten we een actieve deelname.
Belangstellenden die kennis willen maken met het Team worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij
te wonen. Als je wilt blijven komen is een lidmaatschap vereist. Opgeven is verplicht en vraag de
locatie aan via vissen@delfland.knnv.nl
20 juli vanaf 10:30 uur, workshop Strandvondsten
Natuurlijk Delfland en de KNNV afd. Den Haag organiseren deze workshop bij de Zandmotor. Deze
workshop is voor iedereen met belangstelling voor de zee en strand. Aanmelden en meer
informatie:medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com. De kosten zijn €8,-; leden van Natuurlijk
Delfland of de KNNV afdeling Den Haag € 0,Na aanmelding ontvangen de deelnemers een bevestiging.Tijdens de workshop worden de
volgende vragen beantwoord:
Hoe is de kust en de Zandmotor ontstaan?
Wat is het project Het Groene strand?
Wat is het belang van aanspoelsels?
Ook wordt er gezocht naar aanspoelsels. In een strandtent wordt de nodige mondelinge toelichting
gegeven, tijdens de wandeling aan het strand maken de deelnemers kennis met de strandvondsten,
denk aan schelpen, wieren, stenen en wellicht ook nog wel een fossiel. Het is iedere keer weer een
verrassing wat je aan het strand kan vinden. Door deze workshop krijgen de deelnemers meer
inzicht in het strandleven en de activiteiten die we ondernemen en moeten ondernemen om de
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Of te wel in deze workshop zal verleden, heden
en toekomst van het strand aan de orde komen.
21 juli, 13:00 tot 16:00, inventarisatie Arboretum Heempark
Het Arboretum-Heempark in Delft bestaat 55 jaar en dat vieren we met excursies en inventarisaties.
Dit keer inventariseren we de planten in de verschillende biotopen. Verzamelen bij De Papaver,
Korftlaan 6, 2616 LJ Delft.
Het Arboretum-Heempark herbergt een tiental biotopen, denk daarbij aan bermen, oevers, moeras,
bos. Elk met eigen soorten die bij deze plekken horen en dit alles op loopafstand van elkaar. Dus
een schitterende plek om deze leefgemeenschappen en de soorten te leren kennen.
22 juli, 13:00 tot 16:00, team Planten
Inventariseren km-hok in Maasland 37-34-14; 78/439. Start vanaf de Prinses Beatrixlaan kruising
met de Prinses Irenelaan.
studie@delfland.knnv.nl Inventariseren km-hok
23 juli, 11:00 – circa 12:30 uur, bomen planten en openhuis Schapenweide Laan van
Groenewegen.
Er worden vruchtbomen geplant op en aandacht gegeven aan Natuurlijk Delfland.
Als je een spa hebt neem deze mee.
De Schapenweide ligt tegenover Laan van Groenewegen 41, 2614 KG Delft
24 juli, 13:00, cursus Teleflora Starters
Excursie Staelduinse Bos; verzamelen bij parkeerplaats einde Papedijk; tegenover Antonius Hoeve,
Oude Hooislag 2, 2691 ’s-Gravenzande; info Cor Nonhof 015 –213 86 57 of
studie@delfland.knnv.nl
27 juli, 19:30 –21:00 uur workshop Waarnemingen melden
Plaats: natuurcentrum het Melarium, Delft
De natuur waarnemen kan een grote bron van vreugde en inspiratie zijn. Naast het waarnemen is
het melden van vele soorten die in onze natuur voorkomen uiterst belangrijk. Als vereniging
gebruiken wij het voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. In de huidige tijd zijn
daarvoor diverse digitale middelen.
Tijdens deze workshop worden de volgende vragen beantwoord:
Welke methoden zijn er om de natuur waar te nemen?
Welke app’s zijn handig om te gebruiken?
De kosten zijn € 8,-; leden Natuurlijk Delfland gratis
Opgeven is verplicht via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com
Na opgeven ontvang je een bevestiging met de nodige details.
30 juli, 14:00 – 16:00 uur, CURSUS LEER EEN SPEURTOCHT MAKEN
We hebben een team Educatie op de kinderboerderij Tanthof waarbij het de bedoeling is om
educatieve activiteiten te ontwikkelen.
Met deze cursus leer je het volgende
- Wat is een speurtocht?
- Welke zintuigen heeft een mens?
- Hoe leren mensen?

- Welke typen speurtochten zijn er?
- Wat is een goede opdracht / vraag in een speurtocht?
In volgende bijeenkomsten worden activiteiten georganiseerd (de data worden nader afgesproken):
- Speurtocht samenstellen.
- Concept bespreken.
- Presentatie definitieve speurtocht presenteren
- Speurtocht uitzetten op de kinderboerderij
- Opening van de speurtocht.
Na deze cursus heb je ervaring om een goede speurtocht samen te stellen.
De kosten zijn € 25,- voor de cursus, leden die al actief zijn in de werkgroep Educatie en team
Educatie Tanthof gratis.
Aanmelden en meer informatie: medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com. Na aanmelding ontvang
je een bevestiging met nadere details.
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site
Want het programma wordt regelmatig aangevuld.
Klik hier
Tuintips
SLAKKEN WEREN MET KNOFLOOK EXTRACT
Klik hier
Sterrenhemel
dinsdag 19 juli
03.50: De Maan bedekt 14 CetiDe ster 14 Ceti, een ster met een helderheid van +5,9m in het
sterrenbeeld Walvis, wordt bedekt door de Maan. De ster verdwijnt om 03:50 achter de
verlichte maanrand en komt om 04:24 uur weer tevoorschijn aan de onverlichte kant van de
Maan.
05.00: De Maan staat 2,7° ten zuidoosten van Jupiter (-2,2m), in het sterrenbeeld Walvis. De
dichtste nadering vindt om 06:10 plaats, bij ons op een hoogte van 39°, maar bij daglicht.
Bekijk de samenstand rond 5 uur. Het tweetal staat dan boven de zuidzuidoostelijke horizon,
op een hoogte van ongeveer 36°, 2,8° van elkaar verwijderd. De Maan is voor 65% verlicht.
woensdag 20 juli
16.19: De Maan is in de fase van Laatste Kwartier. De linker helft van de Maan is nu verlicht en de
Maan is vooral in de late nacht en vroege ochtend zichtbaar. Rond, en vooral na Laatste
Kwartier is een goed moment om het maanoppervlak waar te nemen; Op de grens tussen het
verlichte en het donkere deel van de Maan gaat de Zon net onder. De bergen en
kraterranden werpen hierdoor lange schaduwen, wat een extra diepte-effect veroorzaakt, en
de Maan is daarmee, bekeken door een verrekijker of telescoop, duidelijk meer dan een
gladde schijf.
donderdag 21 juli
00.27: Alle manen west van Jupiter Tussen 0:27 en 3:46 uur staan alle Galileïsche manen ten
westen van Jupiter. Van binnen naar buiten: Europa, Io, Ganymedes en Callisto. Jupiter staat
op een hoogte van 18° boven de horizon, in het oostzuidoosten. De Zon staat 17° onder de
horizon en het is goed donker. Voor het waarnemen van de manen van Jupiter is een
verrekijker op statief al genoeg.
05.00: De Maan staat op slechts 17,1' ten noorden van Mars (+0,5m), in het sterrenbeeld Ram. Het
tweetal staat zo'n 35° boven de oostzuidoostelijke horizon, 6,2° van elkaar vandaan. De
Maan is voor ongeveer 41% verlicht.
zaterdag 23 juli
02.24: De Maan bedekt 13 Tauri, een ster van magnitude +5,7 in het sterrenbeeld Stier. De ster
wordt bedekt door de verlichte rand van de Maan om 02:24 uur. Om 03:09 uur wordt deze
weer zichtbaar aan de onverlichte maanrand. Bij het begin van de bedekking staat de Maan
7° boven de horizon, bij het einde 14°. De Maan is voor 27% verlicht.
05.00: De Maan staat 3,7° ten zuidoosten van de Pleiaden, in het sterrenbeeld Stier. De
samenstand is te zien rond 5 uur. Het tweetal staat dan in het oosten, op een hoogte van
ongeveer 32°, 4,1° van elkaar vandaan. De Maan is voor 26% verlicht.
Afdelingswinkel, verkoopadres van de KNNV Uitgeverij en de Jeugdbondsuitgeverij
Bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via natuurlijkDelfland@knnv.nl

Basisboek Veldbiologie
Zelf de natuur in
Auteur(s): Sander Turnhout
€ 27,95
‘Basisboek Veldbiologie’ nodigt uit om zelf op
onderzoek te gaan in de natuur. Je leert hoe je
wilde planten en dieren kunt herkennen, hoe
een natuurgebied in elkaar zit, maar ook hoe je
zelf eenvoudig veldwerk kunt doen. Kortom: het
biedt alle basiskennis bij elkaar die je nodig hebt
om een goede veldbioloog te worden.
Het boek bevat een goed gefundeerde inleiding
over wat natuur eigenlijk is en op welke
manieren je daar over na kan denken en mee
om kan gaan. Ook geeft het een overzicht van
abiotische factoren, landschappen,
grondsoorten en aquatische kringlopen.
Maar de hoofdmoot wordt gevormd door de
soorten. In het boek worden de meest algemene
paddenstoelen, mossen, planten, vogels,
zoogdieren, insecten, reptielen, amfibieën en
vissen behandeld met aandacht voor ecologie
en taxonomie maar ook voor hoe je mee kunt
doen aan onderzoek en monitoring. Zee, strand
en kust worden apart behandeld.
Het boek beschrijft (veld)kenmerken, leefwijze,
habitat en herkenning; is rijk geïllustreerd met
kleurenfoto's, zoekkaarten en tekeningen; geeft
een overzicht van de meest algemene en
herkenbare soortgroepen; geeft tekst en uitleg
bij monitoring en onderzoek van deze groepen;
biedt een goede doorverwijzing naar
vakliteratuur, apps, websites en organisaties die
zich met deze groepen bezighouden
Dit boek is interessant voor natuurliefhebbers,
studenten biologie en beginnend
veldonderzoekers. Ook interessant voor
opleidingen voor natuurgidsen.
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.
Tip: gebruik via een routeplanner alleen Thijsseweg 11 en niet Melariumpad 11, je komt dan op de
snelweg uit.
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

02/07, voorntjes, Abtswoude naast
Waterspeeltuin, Tanthof-Oost, Delft, Freek
Boon

06/07, postelein, Schipluiden, Ria Suijker

07/07 blinde bij op marjolein, Kwarteltuin,
Delft, Huub van 't Hart

08/07, boomhommel op citroenmelisse,
Kwarteltuin, Delft, Huub van 't Hart

09/07, landkaartje, Freek Boon
10/07, sloot met zwart water,
Lepelaarpad/Hagedissingel,Tanthof Oost, Delft,
géén enkel waterplant, Huub van 't Hart

11/07, harig wilgenroosje, Oude Leede, Bart
Hendriks

10/07, dode jonge mezen, Wateringseveld,
Den Haag, Hans Jansen

11/07, luzerne, Pijnacker, Bart Hendriks

14/07 groot blaasjeskruid (>1000 ex), kreek
Abtswoudsebos Midden. Zie foto Huub van 't Hart

14/07, Pollenia spec (familie van
vleesvliegen) op hop, Kwarteltuin, Huub van 't
Hart

14/07, waterral, omg.Sint Maartensrechtpad,
Delft, Maria van Gaalen

15/07, blauwe reiger, Delfgauw, Bart Hendriks

12/07, brede wespenorchis (2 ex), Kruithuis,
Delft, Huub van ‘t Hart

05/07, witte halvemaanzweefvlieg, Buitenhof,
Delft, Joke Kronshorst

14/06, snorzweefvlieg op phacelia,
Molensingel, Schiedam, Joris P.

09/07, zweefvlieg, Joke Kronshorst

09/07, zweefvlieg, Rijswijk Vrijenban, Pieter van
der Bruggen

09/07, zweefvlieg, Jol Lek

10/07, bessenbandzweefvlieg, Ypenburg, Den
Haag, Pieter van der Bruggen

10/07, snorzweefvlieg, Steenvoorde-zuid,
Rijswijk, Jos Bolte

11/07, menuetzweefvlieg (2 ex) op buddleia,
openbare Kwarteltuin Tanthof, Delft, Huub van 't
Hart.

14/07, menuetzweefvlieg, in copula op
marjolein, Huub van 't Hart

11/07, menuetzweefvlieg (2 ex) zwevend,
openbare Kwarteltuin Tanthof, Delft, Huub van
't Hart.

15/7, bosbijvlieg op marjolein, Kwarteltuin, Huub
van 't Hart.

15/07, terrasjeskommazweefvlieg op
marjolein, Kwarteltuin, Delft, Huub van 't Hart
17/05/1739, Europese otter, Abtswoudse bos-oost, Delft
klik hier
25/10/1873, Europese otter, Abtswoudse bos oost, Delft
klik hier
22/06, patrijs, Kandelaar, Henk Kliffen
Door Henk Kliffen is een patrijs in het hoge gras op boomgaard de Kandelaar waargenomen. Dit is
nu de tweede keer dat een patrijs hier gezien is. Heel mooi. Nu nog een vrouwtje met pullen. Het
kleinschalig beheer op de boomgaard en de weilandjes er naast is helemaal gericht op de komst
van de patrijs. Natuurlijk Delfland doet hier het onderhoud samen met ANV Vockestaert voor
Staatsbosbeheer. Dit deel van de Woudhoek ligt in Overschie, Rotterdam.

TERUGBLIK: Activiteiten
04/06, gemeente Rijswijk kijkt positief naar opzet Natuurwaardenkaart
Natuurlijk Delfland heeft het voorstel ingebracht in het Platform Groen Rijswijk om een
Natuurwaardenkaart te maken voor Rijswijk. Dit voorstel is met de gemeente besproken. Die
reageerde positief. Die kaart kan gebruikt worden voor het beheer, voor de ruimtelijke ordening en
voor de communicatie met de bewoners. Bewoners en hun organisaties kunnen er actief aan

deelnemen met allerlei acties om de biodiversiteit in de wijken te versterken. De actie Steenbreek is
daar een voorbeeld van.
05/06, ransuilen en vleermuizen blokkeren woningbouw Pasgeld/Rijswijk Buiten
Rondom de locatie van ATV De Schoffel in Pasgeld/Rijswijk Buiten is veel aan de hand. De
gemeente wil hier in Pasgeld West 1000 huizen bouwen. Ecologisch onderzoekbureau Van der
Helm heeft echter in een onderzoek aangetoond dat er rondom de volkstuinen van
amateurtuinvereniging De Schoffel zich veel natuurwaarden bevinden. De gemeente wil voor de
huizenbouw de goed ontwikkelde bomensingel met honderden bomen tussen de Schoffel en de
Lange Kleiweg kappen. Groot probleem is echter de aanwezigheid van een kolonie ransuilen,
waarvan een broedpaar in een jaarrond beschermd nest. Zie foto Huub van ‘t Hart. Ransuilen zijn
vanwege de Vogelrichtlijn strikt beschermd, omdat hun staat van instandhouding als ‘zeer
ongunstig’ wordt gekwalificeerd. De Raad van State heeft tevens hun foerageergebied van 1
kilometer omtrek rond het nest als te beschermen locatie aangewezen. Hierdoor kunnen de
voorgenomen 110 woningen in Pasgeld Oost en circa 500 woningen in Pasgeld West niet gebouwd
worden. Ook hangt in deze singel een bosuilenkast. Zie foto Huub van ’t Hart. Tijdens het
natuurwaardenonderzoek bleek de kast niet bewoond, maar volgens vogelaars huizen er wel
degelijk bosuilen onder andere op het TNO-terrein. Vanwege zijn nachtelijke leefwijze wordt de
bosuil niet altijd gespot. Een ander probleem vormt de door VanderHelm geconstateerde
aanwezigheid van gewone en ruige dwergvleermuizen en de watervleermuis. Alle vleermuizen zijn
eveneens strikt beschermd.

Bos met vleermuizen

Kast met ransuil
06/07, RBB Pijnacker Tolhek
Op woensdagavond 6 juli met 3 man actief bij Pijnacker Tolhek toch nog weer 3 zakken met zaad
verwijderd van het talud van de metrolijn. Toch moeten we constateren dat er laag bij de grond snel
nieuwe bloem ontstaat binnen een week. Er blijft hier nog wel even werk ,want van afsteken dan
wel uitgraven is nog genoeg te doen. Volgende week wil ik het andere driehoekje gaan bekijken om
daar te komen en de bloemen te verwijderen.
06/07, watermonsters vangen bij het poeltje in het Hertenkamp
Jaren geleden hebben Marijke Heijne en Hannie Reneman deze poel en omgeving
geïnventariseerd. Leuk om weer eens daar te gaan kijken en scheppen. Eén stuk is helemaal
dichtgegroeid met riet en het rechter gedeelte heeft een flinke rietkraag maar nog wel een open
deel water.

We vonden een slak die zijn huisje had afgesloten maar later op de avond kwam Hanny met een
antwoord, hij is eierlevendbarend, d.w.z. de eitjes komen uit in de uterus van de slak en blijven nog
enige tijd bij moeders in huis wonen, tot ze als complete minislakjes het huis van hun ma verlaten.
Hij heeft een vrij dik afsluitplaatje, wat bij die van ons dicht zat. Misschien babyslakjes in huis??
De naam van de slak is nog even een vraag waar ze op een slakkenforum nog niet helemaal uit zijn
maar waarschijnlijk toch een spitse moerasslak maar dan zonder puntje (afgebroken?)
07/07, zwanen weer terug (zie Nieuwsbrief 151)
Gelukkig! Vandaag zag ik het zwanenpaar weer, nog maar met 5 jongen, maar tòch, dat moeten ze
wel zijn.
Ik ben weer een beetje gerustgesteld,
Hartelijke groet,
Tineke Zwaan.
07/07, project Groene gezonde kust
De Stichting Duinbehoud verzamelt in opdracht
van provincie Zuid-Holland praktische voorstellen
om de kust en binnenduinrand van Zuid-Holland
te versterken. In deze sessie was de kust van het
Westland en Hoek van Holland (Rotterdam) aan
de orde. Naast de duinconsulenten van
Duinbehoud was ook Natuurlijk
Delfland/Westland gevraagd. Natuurlijk
Delfland/Westland is een werkgroep van
Duinbehoud. Door Natuurlijk Delfland zijn een
aantal voorstellen gedaan. Toevoeging van
Duinvallei het Watergat (zie foto Huub van ’t
Hart) aan het natuurgebied van Solleveld.
Toevoeging van het Arendsduin aan het natuurgebied van Kapittelduinen. Het Haagwegbos
ontwikkelen. De creatie van een afgesloten deel voor natuur bij de Zandmotor en in feit sowieso
een betere zonering tussen natuur en recreatie langs hele strand. De opzet van een
konijnenwarandes op een aantal locaties in het hele duingebied. Als het goed gaat met de konijnen,
dan komt ook de tapuit weer terug. Tot slot een pleidooi om het beheer te verbeteren in de hele
corridor tussen strand van Hoek van Holland (de Dixhoorndriehoek) en het Staelduinse bos die al
grotendeels bestaat uit Natura2000-gebied door het beheer onder te brengen bij het Zuid-Hollands
Landschap die de Dixhoorndriehoek en het Staelduinse Bos al beheert. Uit de ingebrachte
projectideeën gaat de Stichting Duinbehoud er een aantal uitwerken ter uitvoering.
13/07, schapen
geschoren op
Schapenwei Laan van
Groenewegen
Ben Determann en Jan
van der Kooi hebben
de schapen van
Schaapskudde
Vockestraert op de
Schapenwei Laan van
Groenewegen
geschoren. Dit onder
grote belangstelling
van omwonende jeugd.

14/07, inventariserende wandeling met Arnoud van den Berg (voorzitter IVN).
In de oever van het Jan de Oudepark: moesdistel
(zeldzaam, > 200 ex, zie foto Huub van ’t Hart, samen met
kattenstaart, moerasspirea en moerasrolklaver in het riet
van de plas waargenomen tijdens inventariserende
wandeling met Arnoud van den Berg (voorzitter IVN).

15/07, boom gesnoeid in Heenweg, gierzwaluwen gered

Wethouder Ferwerda van Westland ontving de volgende email:
Ik deel hierbij graag vele vette complimenten uit aan u allen en ook aan Jack Zuijderwijk welke
laatste vanmorgen als ambtenaar aanwezig was bij het snoeien van de boom aan de Anjerstraat 2
in Heenweg en die ter plekke een en ander goed en kundig deed verlopen.Door het snoeien hebt u
vrijwel zeker het leven van de jonge gierzwaluwen gered alsmede het de ouders veel gemakkelijker
gemaakt om het nest te bereiken. Dank namens de natuurorganisaties / Natuurlijk Westland, dat u
dit zo snel, voortvarend en goed hebt opgepakt, complimenten daarvoor. Ik ben verheugd op deze
uitmuntende samenwerking. Aad van Uffelen
15/07, onze imker Hans van Mechelen actief op de bijenstal
in boomgaard Veelust, Abtswoudse Bos midden, foto Jantine
Pol

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
Ted Kruithof, plaatsen van de berichten
Anna Kreffer, Soort van het Seizoen.
Huub van ’t Hart, secretaris Natuurbescherming
Geert van Poelgeest, eindredactie en versturen
Het redactieadres is natuurlijkDelfland@knnv.nl zie ook briefhoofd.

TIPS
Henk Bleker zou zomaar het paard van Troje kunnen zijn…..
klik hier
Soort van het seizoen, radio-interview met Geert van Poelgeest over zweefvliegen
klik hier
Insecten blijken via honingdauw blootgesteld aan insecticiden
klik hier
Kennisdocument Huismus is bijgewerkt
Klik hier
Groene kamerschermen kunnen natuur redden van bosaanplant
Klik hier
Johan Vollenbroek, pitbull in naam van de natuur
Klik hier
Heus, wespen steken niet zómaar….en het zijn nuttige dieren
klik hier
Die EU landbouwsubsidies, waar gaan ze nou echt heen?
Klik hier
Vechten tegen de Bierkaai? Nee, tegen de Japanse Duizendknoop
Klik 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.

