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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
13/07, Vraag van Lia Claus, zie Nieuwsbrief 152
Antwoord van Aukje Gjaltema:het zijn slakken, die laten de dikste nerven zitten.
18/07, Zestienhoven heeft 400 vluchten van Schiphol overgenomen, zie Nieuwsbrief 152
In de vorige nieuwsbrief stond een link naar DCMR voor meldingen over geluidsoverlast van
vliegtuigen. Deze overheidsinstantie registreert slechts, ze ondernemen geen actie.
Voor het uitgebreid omschrijven van de hinder en de gevolgen daarvan voor u en uw omgeving is er
een site die door tegenstanders van het steeds verder uitbreiden van aantal vliegbewegingen
gevuld word.
Klik hier
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

25 juli, 20:00 – 22:00 maak kennis met het bestuur
We hebben behoefte aan minimaal twee extra bestuursleden.
Hotel De Plataan, Doelenplein 10 in Delft
26 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
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.
29 juli, 22:00 – 23:00 uur, team Zoogdieren
We gaan vleermuizen inventariseren.
Het doel van het Team Zoogdieren voor onderzoek, educatie en bescherming van
zoogdieren. 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
zoogdieren@delfland.knnv.nl
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.
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site
Want het programma wordt regelmatig aangevuld.
Klik hier
Tuintips
In Monster hebben we een ongebruikelijk tuinpad gezien, alle
stenen waren vervangen door gras.
Een mooi voorbeeld van: Nee-tegen-de-steen-zee!

Sterrenhemel
dinsdag 26 juli
04.38: De Galileïsche maan Io staat op 9,1” ten noorden van Ganymedes. Jupiter staat in het
zuidzuidoosten op een hoogte van 37° boven de horizon.

05.00: De Maan staat 3,5° ten noorden van Venus (-3,3m), in het sterrenbeeld Tweelingen. De
dichtste nadering vindt om 18:39 plaats, bij ons op een hoogte van 15°, maar bij daglicht.
12.22: De Maan staat in het apogeum; het punt van zijn baan om de Aarde dat het verst van de
Aarde ligt. De afstand tussen de Aarde en de Maan bedraagt 406.274 km. De schijnbare
diameter van de Maan is kleiner dan gemiddeld (29’24,7”), door de grotere afstand. De Maan
is op dit moment krimpend, voor 4% verlicht en is aan het eind van de nacht, kort voor
zonsopkomst, te zien.
woensdag 27 juli
05.30: De Maan staat 3,0° ten zuiden van Pollux, de helderste ster van het sterrenbeeld Tweelingen
(+1,1m).
06.37: Laatste maansikkel Vanochtend kunnen we, onder gunstige omstandigheden, de laatste
maansikkel zien voor de komende Nieuwe Maan. Het is op dit moment 1,5 dagen (35 uur)
voor Nieuwe Maan; de Maan is afnemend en voor 2,3% verlicht. De maansikkel heeft een
breedte aan de hemel van slechts 0,7’ en is met moeite aan het eind van de nacht, kort voor
zonsopkomst, zichtbaar.
donderdag 28 juli
02.55: Jupiters satelliet Io staat 13,0” ten zuiden van Europa. Jupiter staat op een hoogte van 28°
boven de zuidoostelijke horizon.
19.55: Het is 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.
Vanwege deze twee oorzaken kunnen we de Maan op dit moment niet waarnemen.
22.37: Jupiter is stationair in ecliptische lengte. De planeet keert zijn bewegingsrichting langs de
ecliptica om en gaat tegen de gangbare richting in bewegen. Hiermee begint Jupiter's
oppositielus en de planeet wordt steeds beter zichtbaar naarmate zijn oppositie nadert. Het
hemellichaam is nu vooral in de late nacht en ochtend te zien en de opkomst van de planeet
vindt elke dag iets vroeger plaats. Rond zijn oppositie zal Jupiter vrijwel de gehele nacht
zichtbaar zijn, doordat deze rond zonsondergang opkomt en rond zonsopkomst weer
ondergaat. Jupiter is met het blote oog als een opvallend heldere “ster” aan de hemel
zichtbaar. Al met een verrekijker (op statief) zijn de vier grote Galileïsche manen te zien.
vrijdag 29 juli
03.00: Het maximum van de meteorenzwerm δ-Aquariden vindt vandaag plaats. De meteoren van
de δ-Aquariden hebben lange sporen, zijn traag en helder. Wanneer de radiant in het zenit
zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo'n 18 meteoren per uur
vallen. De radiant van de zwerm staat rond 4:00 uur in het hoogste punt aan de hemel, op
21° boven de horizon. per uur zichtbaar.
22.00: De Maan staat 2,6° ten noorden van Mercurius (-0,7m), in het sterrenbeeld Leeuw. De
dichtste nadering vindt om 01:19 plaats, onder de horizon voor een waarnemer in de
Benelux. De samenstand is met veel moeite te zien op 29 juli rond 22 uur. De twee objecten
staan dan boven de westnoordwestelijke horizon, op een hoogte van ongeveer 2°, op een
onderlinge afstand van 3,2°. Kies een waarneemplaats met vrije blik op de horizon. De Zon
staat slechts 4° onder de horizon. De Maan is voor 1% verlicht. Naar het begin van deze
pagina HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter
zaterdag 30 juli
04.00: Het maximum van de meteorenzwerm δ-Cassiopeiïden vindt vandaag plaats. Wanneer de
radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo'n
10 meteoren per uur vallen. Rond 6:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt
(op 79°) aan de hemel. Het beste moment om δ-Cassiopeiïden waar te nemen is op 30 juli
rond 3:00 uur. De radiant staat op dat moment zo'n 64° boven de noordoostelijke horizon. Er
zijn dan bij ons ieder uur naar schatting ongeveer 3–8 meteoren van deze zwerm zichtbaar.
22.00: De Maan staat 3,6° ten noordoosten van Regulus, de helderste ster van het sterrenbeeld
Leeuw (+1,4m). De dichtste nadering gebeurt om 21:33, bij ons op een hoogte van 8° boven
de westelijke horizon en in de schemering. De samenstand is alleen met veel moeite
zichtbaar rond 22 uur. De twee objecten staan dan boven de westnoordwestelijke horizon, op
een hoogte van ongeveer 4°, op een onderlinge afstand van 3,6°.
22.01: Eerste maansikkel Vanavond kunnen we, onder gunstige omstandigheden, de eerste
maansikkel zien na de afgelopen Nieuwe Maan. Het is 2,1 dagen na Nieuwe Maan; de Maan
is wassend en voor 4,3% verlicht. De schijnbare breedte van de maansikkel bedraagt 1,3’ en
is aan het begin van de avond te zien, kort na zonsondergang.

Afdelingswinkel, verkoopadres van de KNNV Uitgeverij en de Jeugdbondsuitgeverij
Bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via natuurlijkDelfland@knnv.nl
Veldgids Nederlandse Flora
Meer dan 2000 soorten - herkenning en
determinatie - compleet voor Nederland
Auteur(s): Henk Eggelte; bewerkt door Erik
Simons
€ 44,95
Met deze complete flora breng je alle
Nederlandse wilde plantensoorten op naam. De
gehanteerde determinatiemethode heeft zich
reeds jarenlang bewezen en brengt de gebruiker
op een praktische en snelle manier tot de juiste
soort. De sleutels zijn compact en geven een
goed overzicht van de gebruikte kenmerken.
Steeds is duidelijk aangegeven wat
onderscheidende en wat aanvullende
kenmerken zijn.
Beginners leren snel met deze flora te werken
en ook de ‘moeilijke’ groepen zijn goed
toegankelijk. Voor gevorderden is het een groot
voordeel dat kenmerkende verschillen tussen
verwante soorten in één oogopslag zichtbaar
zijn. Dat is vooral zeer handig in het veld.
De Veldgids Nederlandse flora is door het
compacte formaat en de opzet als
overzichtelijke determinatietabel zonder
poespas, bij uitstek geschikt om in het veld een
plant op naam te brengen.
Complete determinatiegids voor alle wilde
planten van Nederland
Compacte sleutels op basis van duidelijk
waarneembare kenmerken
In deze sterk gewijzigde 13e druk is de
naamgeving en familie-indeling aangepast aan
de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook
zijn nieuwe soorten, waaronder enkele invasieve
exoten, toegevoegd.
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

12/07, ralreiger, Bergboezem, Pijnacker,
Marleen Boumans

16/07, icarusblauwtje-man, Brasserhoutweg, Den
Haag, Liesbeth Groenhuijsen

16/07, icarusblauwtje-vrouw,
Brasserhoutweg, Den Haag, Liesbeth
Groenhuijsen
16/07, trechterspin, Bleiswijk, Ems Zuidgeest

17/07, platte rus, Beatrixlaan/N40, Delft,
Freek Boon
17/07, landkaartje gevangen door spin,
Bieslandse Bos, Delft, Liesbeth Groenhuijsen

17/07, spin “de dader”, Bieslandse Bos, Delft,
Liesbeth Groenhuijsen

17/07, paling, Hooikade, Delft, Lia Claus

17/07, kaardenbol met 2 gasten, TanthofOost, Delft, Freek Boon

19/07, zwanenbloem en pijlkruid, Speelpolder
Wijland, Harreweg, Huub van 't Hart.

18/07, sint jacobsvlinder, rups,
Henricuskade, Den Haag, Liesbeth
Groenhuijsen

20/07, groene schildwants, Delfgauw, Bart
Hendriks

21/07, leven de groene oevers
Met kleinzoon Koen met schepnet in het slootje
van het geriefhoutbosje aan de
Kwartelstraat/Abtswoude in de weer geweest. Er
waren bruine kikkertjes (26 ex), stekelbaarsjes,
haften, kleine watersalamanders etc. Wat opvalt
is dat de sloten zonder beschoeiing veel meer
waterleven kennen dan sloten met hoge houten
beschoeiing. Je zou bijna oproepen tot guerrillaacties "Weg met de houten beschoeiing!". Mag
natuurlijk niet, maar zou voor de waternatuur wel
goed zijn. Zie ook www.vangdewatermonsters.nl
en nomineer een sloot bij jouw in de buurt voor
onderzoek naar de waterkwaliteit.

21/07, bruine kikker, sloot
Kwartelstraat/Abtswoude, Delft, Huub van ‘t
Hart

22/07, slakken, Voorhof, Delft, Freek Boon

22/07, roodpoothalmkruiper kever, Delft, Lia
Claus

17/07, stadsreus, Wilma van Holten

10/07, zweefvlieg op spirea, Delft, Marleen
Boumans

20/07, hottentottenvilla, Rijswijk, Karin
Zandvliet

TERUGBLIK: Activiteiten
16 juli, Achter de schermen wordt actie gevoerd tegen Waterparel in het Rijswijkse Pasgeld
Klik hier
Week 27: gierzwaluwen tellen in Westland
Gaan er zwaluwen sterven voor de grote hitte? Dit is in Zuid-Europa
geconstateerd.
In De Lier Alicante veel laagvliegers, Jan Barendselaan
broedgevallen.
In Wateringen in de wijk Tolland en Westblok gz stenen, geen
broedsel.
Vorige ween een smelleken gezien in Poeldijk, onbekend is of hij een
gz heeft gepakt
In Poeldijk 6 nesten.
10 bezette neststenen in Wateringen
Na ons advies zijn de steigers verwijderd in Poeldijk bij bezette gierzwaluwnesten ook een
preventieve dwangsom van de Omgevingsdienst helpt daarbij.
In Wateringen heeft de Essellanden 102 neststenen.
18 juli, bespreking voortgang Natuurlijk Westland
Met 13 personen hebben we de voortgang van Natuurlijk Westland besproken. De volgende
onderwerpen kwamen aan de orde: gierzwaluwen tellen, maaien, elektromagnetische straling, de
cursus 3N's, Groene Strand, Steenbreek Westland .

De groep kwam in het Praathuis bijeen van de Joristuin, een oase tussen de kassen, die al vele
jaren door Aad Flaton wordt onderhouden. Een heerlijk vergaderplek in de schaduw onder de
bomen bij circa 25 graden in de zon.

18 juli, de sedum op het dak van de schaapskooi op
Boomgaard Veelust in het Abtswoudse Bos had ook water
nodig: Raoul Boot geeft water. Foto Jantine Pol.

18 juli, Zestienhoven heeft 400 vluchten van Schiphol overgenomen, zie Nieuwsbrief 152
Nu snap ik ook waardoor het opviel dat er zoveel vliegtuig geluid er de laatste tijd is te
horen! En...waarom de rijen voor de koffie en broodjes balie een half uur lang zijn, als je de
douane gepasseerd bent. 400 vliegbewegingen overname van Schiphol is fors meer. Groet Max
20 juli, 10:30 - 12:30 uur, workshop Strandvondsten
Bij de strandslag Schelpweg in Monster verzamelden de 14
deelnemers om door Anna en Geert te worden rondgeleid,
het nodige te horen over de Zandmotor en te zoeken naar de
aanspoelsels op het strand. Gelukkig was het veel minder
heet dat de dag ervoor. De volgende soorten zijn gevonden:
zeeraket, zeepostelein, stekelrog, biestarwegras, harig
mosdiertje, zandhaver, venuschelp, grote strandschelp,
Japanse oester, zee-eik, nonnetje, eikapsels wulk,
strandvlooien. Erg leuk was een gewone alikruik die
begroeid was met een zeepok en zeerasp. Verder lagen er
zandstenen, ijzeroer, peuken, plasticdoppen.
20 juli, RBB Pijnacker Tolhek
Op woensdagavond 20-7 mèt maar 2 man op de locatie aan het steken geweest vooral kleine
plantjes verwijderd omdat er veel kleine worteltjes aan zitten
besloten de de wortels af te voeren ivm de voorspelde regen,
waardoor ze weer vast kunnen wortelen. Daar het toch nog
wel benauwd was vroeg naar huis met 1,5 zak plantjes en
bloemschermen met zaad.

20 juli, RBB Pijnacker
Na een onderbreking van enkele weken is de RBBPijnacker deze week weer actief geworden.
Op woensdagavond is een begin gemaakt met het uitsteken van de vele RBK’s langs het rugbyveld
van Delftse Rugby Club ’74.
Op donderdagmiddag zijn een viertal tuinen van het ernaast gelegen volkstuinencomplex Biesland
ontdaan van een tiental bloeiende RBK’s op moeilijk bereikbare plaatsen en is het talud achter de
BSO ZON aan het Bieslandsepad schoon gestoken. Op vrijdagmiddag is het uitsteken van RBK’s in
de slootkant van de rugby Club afgerond. Er is er voor gekozen om hier ’s-middags aan de slag te

gaan daar deze locaties in de avonduren normaliter afgesloten zijn. Gelukkig hoefden we dit jaar
hier niet te vluchten voor een zwerm agressieve wespen.
21 juli, 13:00 tot 16:00, inventarisatie Arboretum Heempark
Wegens de regen afgelast
22 juli, spandoeken Pasgeld Landschapsplan

22 juli, 13:00 tot 16:00, team Planten
Een deel van Maasland is geïnventariseerd op vaatplanten. Er zijn in drie uur 141 soorten
gevonden. De leukste vondst was reuzenzwenkgras in een bosplantsoen. Dat is een gras van de
bossen en in onze omgeving uiterst zeldzaam.
23/07, acht nieuwe fruitbomen op Schapenwei Laan van Groenewegen
Simon Huiberts van Delft Bloeit had acht fruitbomen in pot in de aanbieding. Deze kwamen van de
Van Leeuwenhoeksingel waar ze in grote cementbakken hadden gestaan.
Die zijn met vereende krachten van Natuurlijk Delfland en omwonenden hebben circa 12 mensen
gepoot in de schapenwei. Tegelijk zijn twee nestkasten van Paul Heine opgehangen en een oude
fietsmand als broedplek voor een ransuil.Ook zijn de nodige akkerdistels uitgestoken.
Martin heeft de waterdieren bekeken: rode Amerikaanse rivierkreeft, schaatsenrijder, baars.
Langs de oever groeit blauw glidkruid, zwart tandzaad, moerasandoorn. Er zijn drie deelnemers
lid geworden.

De schapen begonnen gelijk aan de blaadjes te
eten

Rode Amerikaanse rivierkreeft

23/07, 13:30 – 15:00, workshop Snoeien fruitbomen
Gerard de Bruijn heeft deze op de Boomgaard Zwetkade Noord 7 in Wateringen gegeven.
Fruitboomdeskundige Gerard de Bruijn van Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck gaf leden van
Natuurlijk Delfland/Westland les in zomer- en wintersnoei. Aanwezig waren tien leden van de
boomgaardteams van Zwetkade Noord, Veelust, Hammenpoort, Boerderij Driebergen en
Buitenplaats Vlaardingen. Aan de hand van de praktijkvoorbeelden van een peer, een appel en een
pruim gaf Gerard aan hoe een fruitboom denkt en hoe de boom op snoei reageert met vegetatieve
of regeneratie groeiacties. Belangrijke opdracht: goed kijken. Iedereen was enthousiast. Herhaling
in de winter.

Met grote aanacht werd de instructie
gevolgd, Huub van ’t Hart

23 juni, RBB Ackerdijkse Bos
Cor Nonhof is door twee wespen gestoken bij het verwijderen van de reuzenberenklauw in het
Akkerdijksebos. Twee nesten heeft hij kunnen vermijden omdat hij de wachtposten zag rondvliegen.
Bij de derde zag hij uit een ooghoek een zuil aan wespen uit een gat in de grond omhoog komen.
Cor is meteen gevlucht, maar een paar hadden hem al in de gaten…
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
08/07, Hoge Raad: gebruiksverbod chemische bestrijdingsmiddelen weer van kracht
Klik hier
14/07, Hoge temperaturen, overstromingen, orkaanwinden: weerbericht van de toekomst?
klik hier
19/07, hoezo geen klimaatopwarming?
In 2016 telden woningen in Nederland 75.000 ingebouwde airco’s. Vier jaar later was dat aantal
toegenomen tot 200.000, een toename in vier jaar van 166%!
Bron: NRC 19 juli 2022
Hittestress slaat sneller toe dan gedacht
Wanneer wordt het te warm voor normale dagelijkse activiteiten, zelfs voor jonge, gezonde
volwassenen
Klik hier
Onderzoek WUR naar invloed rivierkreeft op verdwijnen van waterplanten als krabbenscheer
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.

