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Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, MiddenDelfland, 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: oktober – december: gallen
Kijk uit naar gallen.
Plantengallen kunnen op alle delen van een plant voorkomen: wortel, stengel, blad, bloem
of vrucht. Ze zijn te zien als knobbels, verdikkingen, omgerolde bladranden, bolletjes,
dikke blad- of bloemknoppen en vreemde vruchten
Fotografeer deze en stuur ze op via natuurlijkdelfland@knnv.nl
Lees informatiebrief klik hier
10 november, 20:00 uur Beleidsraad van de KNNV
Ondine gaat onze ervaring vertellen van ons project Leden werven leden.
7 november, 10:00 - 12:00 uur, excursie Paddenstoelen
Locatie Broekpolder, vooraf aanmelden bij het team Paddenstoelen is verplicht,
06 – 24 25 37 38 of paddenstoelen@delfland.knnv.nl
Het doel van het team Paddenstoelen is onderzoek, educatie en bescherming van paddenstoelen.
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.
8 november, 10:00 – 12:00 uur, natuurcafé Natuur
Locatie Natuurhuis Melarium, Melariumpad 11, Delft
Cor Nonhof laat zien dat er nog van alles te zien is zo laat in het jaar.
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site
Want het programma wordt regelmatig aangevuld.
Klik hier
Tuintips
Plant eens en hondsroos is je tuin, past heel goed in een gemengde haag. Een prima schuil- en
voedselplek voor vogels. De Romeinen dachten dat het tegen hondsdolheid hielp, vandaar de
naam.
Sterrenhemel
zondag 6 november
01.50: Jupiter staat op een hoogte van 15° boven de westzuidwestelijke horizon.
23.36: Jupiter staat boven de zuidwestelijke horizon, op een hoogte van 31
maandag 7 november
01.00: Het maximum van de meteorenzwerm Tauriden vindt vandaag plaats. De meteoren van de
Tauriden zijn traag, helder oranje en soms vuurbollen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan,
zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo'n 9 meteoren per uur vallen.
03.44: De ster Torcularis Septentrionali (ο Piscium), een ster met een helderheid van +4,3m in het
sterrenbeeld Vissen, wordt bedekt door de Maan. Om 03:44 uur verdwijnt de ster achter de zeer

dunne onverlichte rand van de Maan en om 04:30 komt deze weer tevoorschijn, nu aan de verlichte
maanrand.
22.16 Jupiter staat boven de zuidzuidwestelijke horizon, op een hoogte van 35°. De Zon staat 46°
onder de horizon en het is donker. Om de manen van Jupiter te bekijken is een verrekijker op
statief al voldoende.
dinsdag 8 november
08.29: De Zon bedekt Mercurius. Het maximum van de bedekking gebeurt om 08:29, bij ons op
een hoogte van 5° boven de horizon, in het zuidoosten en in de schemering.
12.02: Het is Volle Maan.
17.35: Alle manen oost van Jupiter. Tussen 17:35 en 2:25 uur (09/11) staan alle Galileïsche
manen ten oosten van Jupiter. In toenemende afstand van de planeet staan Io, Europa,
Ganymedes en Callisto. Jupiter staat boven de zuidelijke horizon, op een hoogte van 36°. De Zon
staat 45° onder de horizon en het is goed donker. Voor het waarnemen van de manen van Jupiter
is een stabiele verrekijker voldoende.
woensdag 9 november
18.00: De Maan staat 3,5° ten zuiden van de Pleiaden, in het sterrenbeeld Stier. Het tweetal staat
dan boven de oostnoordoostelijke horizon, op een hoogte van ongeveer 7°, op een afstand van
3,8° van elkaar. De Maan is voor 98% verlicht.
20.20: Europa bij Ganymedes. Jupiters satelliet Europa staat op 3,6” ten noorden van Ganymedes.
Jupiter staat boven de zuidzuidoostelijke horizon, op een hoogte van 35°.
20.43: De Maan bedekt 37 Tauri, een ster van magnitude +4,4 in het sterrenbeeld Stier. Om 20:43
uur verdwijnt de ster achter de verlichte rand van de Maan en om 21:39 komt deze weer
tevoorschijn, nu aan de zeer dunne onverlichte maanrand.
donderdag 10 november
20.58: Jupiters satelliet Europa staat op 10,1” ten noorden van Ganymedes. Jupiter staat op een
hoogte van 36° boven de zuidelijke horizon. De Zon staat 37° onder de horizon en het is goed
donker. Om de manen van Jupiter te bekijken is een verrekijker op statief al voldoende.
21.04: De Maan bedekt 98 Tauri, een ster van magnitude +5,8 in het sterrenbeeld Stier. Om 21:04
uur verdwijnt de ster achter de verlichte rand van de Maan en om 21:52 komt deze weer
tevoorschijn, nu aan de dunne onverlichte maanrand.
23.05: Alle manen west van Jupiter Van 23:05 tot 2:48 uur (11 november) staan alle Galileïsche
manen ten westen van Jupiter. In toenemende afstand van de planeet staan Io, Callisto, Europa en
Ganymedes. Jupiter staat op een hoogte van 19° boven de westzuidwestelijke horizon.
vrijdag 11 november
18.42: Bedekking van EuropaVanavond zijn een bedekking door de planeetschijf van Jupiter en
verduistering van Europa in zijn geheel te zien. De bedekking begint om 18:42 uur, op het moment
dat Europa achter Jupiter verdwijnt, en duurt tot 23:23 uur
Afdelingswinkel, verkoopadres van de KNNV Uitgeverij en de Jeugdbondsuitgeverij
Bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via natuurlijkDelfland@knnv.nl

Veldgids Hommels (Hardcover)
€ 32,95
De eerste veldgids voor de hommels van de
Lage Landen Met hun aaibare uiterlijk en bonte
kleuren behoren hommels tot de meest
bekende en geliefde insecten. Tegelijkertijd
vormen ze één van de meest bedreigde
groepen van bijen. Een complete veldgids voor
de Lage Landen was er tot nu toe echter niet.
Met het verschijnen van de Veldgids Hommels
van Nederland en België is daar nu verandering
in gekomen.
Door de grote variatie in kleurpatronen die
hommels tentoonspreiden wordt vaak gedacht
dat hommels makkelijk te determineren zijn. Het
tegendeel is echter waar: hommels zijn één van
de moeilijkste groepen van bijen om op naam te
brengen. Met de nieuwe Veldgids Hommels van
Nederland en België wordt het determineren
echter wel een stuk makkelijker. Of je nou als
beginner de namen van de in je achtertuin
rondvliegende hommels wilt weten of als
doorgewinterde bijenonderzoeker lang geleden
verzamelde exemplaren in de collectie van een
natuurhistorisch museum wilt determineren.
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
Schitterend uitzicht voor ooievaars
Op 23-10 kwam ik langs "die Delfgaauwseweye"
aan de Bieslandsekade. Aldaar was men bezig
met een hoogwerker. Op mijn navraag bleek dat
ze bezig waren met het “terugsnoeien” van het
ooievaarsnest. De ooievaars breiden het nest
elk jaar wat uit en een deel liep gevaar op
afbreken en neerstorten.
Op mijn verzoek heeft de voorman wat foto's
naar mijn mobiel gestuurd, zodat wij het nest nu
ook van nabij kunnen zien.
23/10, ooievaarsnest, Delfgaauwseweye,
Bieslandsekade, Delft, Kees Kloosterboer

28/10, zonsopgang, 08:41 Delfgauw, Bart
Hendriks

28/10, zonsondergang richting Schipluiden, Lia
Claus

29/10, gewone herfstcrocus, Victoriapad, Delft,
Freek Boon

29/10, gewone zwavelkop een week na foto in
Nieuwsbrief 167, Tanthof-Oost, Delft, Freek
Boon

30/10, boerenwormkruid, Oude Leede, Bart
Hendriks

30/10, gewone beurszwam, Pijnacker, Bart
Hendriks
Ja, er was gisteren een mooie wolkenlucht. Wat
we op de foto zien, zijn eigenlijk gewoon
schapenwolkjes, altocumulus. Het zijn
evenwijdige stroken, maar door het perspectief
lijken ze verder weg min of meer uit één punt te
komen. We spreken dan ook wel over
altocumulus radiatus. Bij luchthaven Rotterdam
bevonden ze zich op zo'n 3400 meter hoogte.
Huub Mizee.

30/10, wolkenlucht vanuit lijm en cultuur,
Rotterdamseweg, Delft, Lia Claus

30/10, paarse dovenetel World Art Centre,
Rotterdamseweg, Delft, Lia Claus

30/10, duizendblad, World Art Centre,
Rotterdamseweg, Delft, Lia Claus

31/10, witte kluifzwam, Talinghof, Delft, Ted
Kruithof

30/10, streepzaad, World Art Centre,
Rotterdamseweg, Delft, Lia Claus

TERUGBLIK: Activiteiten
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.
31 oktober, 10:00 - 12:00 uur, excursie
Paddenstoelen in Ter Werve Rijswijk,
dikrandtonderzwam, biefstukzwam, grijze
buisjeszwam, gewone zwavelkop,
langsteelfranjehoed,
goudgele zwameter, bitterzoete melkzwam,
kaaszwam onbekend, zwavelzwam, rode
zwavelkop, nevelzwam, oranje aderzwam,
vliegenzwam, witte bultzwam, zwarte kluifzwam,
harslakzwam, sombere honingzwam, vergroeide
kogelzwam, ijsvingertje (G), porseleinzwam,
rechte koraalzwam, esdoornhoutknotszwam,
groene knolamaniet, gewone beurszwam, groot
kalkschuim, vliegenzwam,
Team Paddenstoelen
streepsteelmycena, zilveren ridderzwam,
regenboogrussula, knolhoningzwam

3 november, maaien Natuurtuin Hammenpoort
De Natuurtuin is de laatste keer voor de winter gemaaid.
Om de moeilijke toegankelijke plekken te maaien en om
insporing door te zware machines te voorkomen wordt
gemaaid met een éénassige trekker. (foto Huub van ´t Hart).

3 november, Nieuwe natuurvriendelijke oever Christiaan Huygensweg Campus TUD begint
aan te slaan
De in augustus 2021 door de TUD Real Estate Groendienst
aangelegde natuurvriendelijke oever langs de Christiaan
Huygensweg begint aan te slaan. In de grasberm beginnen
allerlei kruiden op te komen zoals brunel. Op de vooroever
onder water beginnen de eerste waterplanten zich te vestigen
(foto Huub van ’t Hart).

3 november, projectgroep Abtswoudse Park Biodivers bij
elkaar
Natuurlijk Delfland werkt samen met de Belangenvereniging
Heel Tanthof Delft (BHTD). Een van de initiatieven richt zich
op de biodiversiteit van het Abtswoudse Park. Zie foto Huub
van 't Hart.
Tien bewoners van zaten aan tafel in de Hofstee voor een
brainstorm. De ideeën vlogen over tafel. Van voedselbos en
bloeiende bermen tot vlechtheg, houtril, vogelkastjes enz. De
ideeën worden uitgewerkt in een projectomschrijving.
5 november, grote ploeg bij het knotten Abtswoude
Met 25 mensen is het geriefhoutbos van vóór 1712 langs Abtswoude in Tanthof bijna afgekomen.
Zie foto Huub van 't Hart.

Er zijn 6 ex. waargenomen van de zeldzame steppekoraalzwam. Zie foto. Nieuwe jonge iepen doen
het goed. Het bosje is door zijn leeftijd een oude genenpool. Bijna al de oude iepenknotten zijn door
de iepziekte afgestorven. Waarschijnlijk (hopelijk) zijn de jonge iepen afkomstig uit de pool (?)
resistent. Ook zaten er weer een aantal bruine kikkers in het bosje na een aantal mindere jaren.
Opvallend is nog de grote hoeveelheid opschot van kornoelje (Cornus alternifolia). Een indicatie
van zure grond. Mogelijk een effect van de grote stikstofdepositie.
5 november, 10:00 – 12:30, knotten in Rijswijk
Met 13 personen sterk, waarvan 6 nieuwe
personen (!!) was het een mooie bezetting om
aan de slag te gaan. De foto is gemaakt bij het
nieuwe NME Centrum De Natuurtuin in het
Wilhelminapark waar we koffie kunnen drinken
en het gereedschap mogen opslaan. Wouter
Muller

5 november, 10:00 – 12:30, knotten in De Lier
Mede door het rustige herfstweer en het feit dat het zaterdag tot natuurwerkdag was uitgeroepen,
was er een grote opkomst van 17 knotters. Vijf hiervan maakte voor het eerst kennis met het wilgen
knotten. Er werd gewerkt op een schiereilandje langs de Breelee, waar geen vrachtwagens kunnen
komen om de takken naast de wilgen op te pakken en af te voeren. Een groot deel van de groep
hield zich daarom bezig met het verslepen en verzagen van de enorme takken naar twee hoge
stappels langs de verharde weg. Mede door dit teamwork zijn er 21 wilgen geknot. Ook werden er
weer vuilniszakken vol zwerfafval in de omgeving geraapt. Opmerkelijk was wel dat per 1 juli 2021
ingevoerde statiegeld beleid op kleine plastic flesjes, wel merkbaar is in het gevonden afval. Rond
12:30 u was het werk op het eerste schiereilandje langs de Breelee afgerond en keerde ieder met
een tevreden gevoel weer huiswaarts.

Een bericht uit de Stinzen(moes)tuin in Monster
Op het complex van het Westerhonk in Monster wordt sinds een jaar of vijf
enthousiast getuind door een groep moestuinliefhebbers. De moestuin is onderdeel
van de Stinzentuin die door het Westerhonk is aangelegd. De basis vormen vakken
opgebouwd van oude kloostermoppen die de fundamenten van de oude boerderij die er eerder
heeft gestaan verbeelden. In deze vakken zijn moestuinbedden aangelegd. Er om heen zijn diverse
stinzenplanten aangeplant, die vooral in het voorjaar mooi bloeien.
De Moestuingroep is destijds gestart met ondersteuning van Natuurlijk Delfland. Met deze hulp zijn
met name gereedschappen aangeschaft. We proberen duurzaam te tuinieren met oog voor de
natuur. Niet spitten, veel mulchen, organisch bemesten en onkruid niet perse meteen weghalen. Dit
resulteert in een heel mooie bodem en veel leven in de tuin; padden en kikkers, een mol, diverse
soorten insecten. Soms hebben we last van luizen, maar later komen er wel lieveheersbeestjes die
het voor ons oplossen. Padden houden ons vrij van slakken, en de mol, tja die laten we z’n gang
maar een beetje gaan.
We telen leuke en vaak ook vergeten gewassen. Dit jaar o.a. schorseneer, aardpeer en pastinaak,
maar ook exoten zoals oca en yacon. Zo hebben we een leuke variatie aan groenten die onder de
tuinders worden verdeeld.

kievitsbloem

tuinbonen gemulcht met gras

Medebewoners
beregening gedurende de droge zomer
De tuin is gelegen direct links naast de hoofdingang van het Westerhonk. Kom eens langs,
Op zaterdagmiddag zijn we er vaak samen aan het werk en kunnen we er nog wat bij uitleggen. De
Stinzenmoestuingroep, Hans Verhagen
De Nieuwsbrief wordt gemaakt door de volgende personen
Ted Kruithof, verwerken van de inzendingen
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
Neem de eerste regel(s) op van de tekst van een link
Poster faunavriendelijk maaibeheer inclusief sinusmaaien
Klik hier
Help kikkers de winter door met een schone vijver
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.

