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De KNNV afdeling Delfland staat voor een
natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur
samen een plek vinden.
En is actief in de gemeenten Delft, Lansingerland,
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en
Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark,
Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den
Haag
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10 maart 2019
VOORUITBLIK
Verklaring van de symbolen
*:een ledenbijeenkomst, niet-leden zijn van harte welkom om een keer deel te nemen aan een ledenactiviteit om die te
ervaren!
Meld je aan via afdelingDelfland@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
De KNNV afdeling Delfland huurt het natuurcentrum Het Melarium.
Het Melarium, centrum van natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust, ruimte en inspiratie vindt.
Er zijn twee gebruikers de KNNV (de 1ste verdieping) en de imkervereniging (de begane grond).
Het Melarium is te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft en het eind staat het straatnaaambord Melariumpad. Loop of fiets
het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen.
Klik hier voor een plattegrond en meer informatie
ACTIE BEHOUD HET ABTSWOUDSEPARK
Ons park wordt bedreigd!
Wat zijn de plannen? Een megaschool met 1.100 leerlingen.
Wat zijn de gevolgen? Het groene karakter van Tanthof wordt
onherstelbaar beschadigd. Verdwijnen van mooie groene
speelterreinen. Verkeerschaos op omliggende wegen.
Waardevermindering van omliggende woningen. Langere reistijd
met meer risico's voor ouders en kinderen. Er ontstaat een zeer
grote (kindonvriendelijke) megaschool.
Behoud het Abtswoudsepark en stop de bouwplannen. Help om
het Abtwoudsepark te behouden. Geef je stem en help
medestanders te vinden. Teken nu:
https://petities.nl/petitions/behoud-het-abtswoudsepark?locale=nl
Of ga naar http://petities.nl en zoek met behoud het
Abtswoudsepark
Actiegroep Behoud het Abtswoudsepark bestaat uit betrokken
bewoners uit Tanthof-Oost en –West.
Partner: KNNV afdeling Delfland
Contactadres: behoudhetpark@gmail.com
Elk jaar kent een groot thema. Dit jaar bescherm de natuur in je buurt
Lees verder
Lees ook meer over het soort van de maand

Soort van de maand maart: pinksterbloem
Als je een pinksterbloem ziet meld dit via afdelingDelfland@knnv.nl
Of
Meld ze hier
Help de padden
We zoeken nog paddenoverzetters nodig in Delft bij de Kerkpolderweg, Van der Slotsingel en Kuyperweg.
Geef je op via 06 – 33 00 1742 of per email: afdelingDelfland@knnv.nl.
Zie voor een beschrijving van de taak en ondersteuning: https://www.knnv.nl/AfdelingDelfland/help-de-padden
E 11 maart, 19:30 tot 21:30 uur, studiegroep Zoogdieren, braakballen pluizen, Melariumpad 11, Delft.
Er zijn braakballen van de Zoogdiervereniging ontvangen, we hebben ontleedmaterialen en determinatietabellen. De
resultaten worden gebruikt bij het verspreidingsonderzoek van muizen. Belangstellenden die kennis willen maken met de
studiegroep worden uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Opgeven is verplicht via educatie@delfland.knnv.nl
*H 12 maart, 20:00 – 22:00 uur, ledenvergadering; de stukken heb je reeds ontvangen. Als je deze niet hebt ontvangen
ben je geen lid. Diverse lezers denken als ze KNNV Nieuws lezen dat ze lid zijn van de KNNV, dat is niet zo.
Lees op onze site de redenen om lid te worden https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
Daar tref je ook een aanmeldformulier aan.
G 13 maart, 20.00 – 22:00 uur: Bestuursvergadering, iedereen is welkom, Hotel De Plataan, Doelenplein 11, Delft.
L 14 maart 2019 20:00 – 22:00 uur, lezing Insecten, Anna Kreffer, lid werkgroep insecten en werkgroep nachtvlinders,
KNNV afdeling Den Haag, duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6, Delft
Het jaarthema 2019 is voor de KNNV Bescherm de natuur in buurt. Insecten zijn voor de meeste mensen een groep dieren
die alle emoties kunnen oproepen van prachtig(vlinders) tot afschuwelijk(b.v. wespen).
Volgens Anna begint de bescherming van natuur bij het beschermen van insecten. Zij zal de volgende vragen
beantwoorden:
Wat is de rol van insecten bij bestuiving? Hoe werken bloemplanten en insecten samen?
Hebben insecten nog nut?
Wat hebben insecten nodig en wat kunnen wij mensen daaran bijdragen?
Zij zal oproepen om aan het soort van de maand mee te doen.
Deze lezing wordt georganiseerd door de KNNV i.s.m. de Vogelwacht Delft en het IVN afdeling Delft.
Onze komende activiteiten staan op onze website?
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/activiteiten-nieuw
Tuintips
De struikrozen kunnen nu wel gesnoeid worden. Wil je het netjes doen, snoei dan net boven een naar buiten wijzend oog.
Zie je geen ogen? Maakt niet zoveel uit: kwekers gaan met een maaibalk over de planten dus ze krijgen er niets van.
Wel de rozen bemesten; het zijn enorme eters!
Het eerste onkruid wieden uit de borders
De afgestorven plantenstengels kortknippen en eventueel tussen de planten laten liggen. Goede mulchlaag voor de
grond.Hou je van opgeruimd en netjes, gooi het dan op de compostbak.
Heb je compost? Gooi dat dan nu tussen de opkomende vaste planten.
Sterrenhemel
11/03, tussen 20:00 en 23:00 uur zie je aan de westelijke hemel een wijde samenstand van de wassende maan en de
planeet Mars, rechtsboven de maan.
12/03, de maan wordt vanavond geflankeerd door twee oranjerode ‘sterren’: de planeet Mars bevindt zich op grote afstand
rechtsboven de maan; de ster Aldebara in de Stier staat op iets kleinere afstand linksboven de maan. Kijk rond 21:00
uur in het westzuidwesten.
13/03, op vrij kleine afstand rechtsonder de bijna halverflichte maan zie je Aldebaran, de hoofdster in het sterrenbeeld Stier.
Om 21:30 uur staat het duo hoog in het westzuidwesten.
14/03, Eerste Kwartier (11:27 uur). De halfverlichte maan staat vanavond midden in de Winterzeshoek, die gevormd wordt
door de heldere sterren Capella, Castor en Pollux, Procyon, Sirius, Rigel en Aldebaran.
16/03, de wassende maan staat ’s avonds rond 21:00 uur zeer hoog in het zuiden. Rechtsboven de maan zie je de sterren
Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweelingen; op grotere afstand rechtsonder de maan staat de heldere ster Procyon in
de Kleine Hond.

06/03, stemaffiche in het Melarium
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via afdelingDelfland@knnv.nl
Medicinale planten
Interessant voor botanici, tuin- en plantenliefhebbers. Dit prachtig
geïllustreerde boek beschrijft een keur aan medicinale planten die
je aantreft in de natuur en in botanische tuinen, maar ook zelf zou
kunnen kweken. Het bevat eenvoudige recepten voor
zelfgemaakte thee, olie, tinctuur en crèmes en laat zien hoe je die
planten kunt kweken, oogsten en verwerken.

TERUGBLIK
Waarnemingen
Ook waarnemingen zonder foto’s blijven welkom.
Wij gaan er vanuit dat je je waarneming zelf meldt via www.knnvdelfland.waarneming.nl
Als je geen account hebt mag je het melden via knnvdelft en zaterdag. Zet je naam in de toelichting.
06/03, Ik zag gister een vers baggerspoor bij de bocht
in de Syriësingel, en het duurde even voor ik door had
waar het vandaan kwam, maar er is daar dus gister een
boom gekapt, waarvan een grote tak in het water hing,
en op die tak heeft een paartje meerkoeten al een paar
jaar hun nest gemaakt. Ze waren er weer druk mee aan
het bouwen, en ze zaten er ook al af en toe op. En nu is
de boom weg, en met de boom ook het hele nest. Ik
vind dit een schande. Meerkoeten broeden vroeg, dik
kans dat er al eieren in het nest lagen, en nu is alles
weg.
Op de foto's lijkt het nest nog niet zo ver klaar, maar ze
zijn de hele week aan het bouwen geweest, en het was
al een stuk groter. Ik heb sowieso eerder meerkoeten
24/02, meerkoetnest, Syriësingel, Delft, Aukje Gjaltema.
gezien die de eerste eieren in een onaf nest legden,
met de onderkant nog in het water, terwijl ze het nest
nog verder ophoogden. En die eieren zijn prima
uitgekomen.

27/02, baardman, Vockestaert, Schiedam, Peter Jacobs.

07/03, Geert was bij radio Delft: over Behoud
Abtswoudsepark, excursie Bodemdieren en de
paddentrek.
06/03, woensdagavond weer padden wezen
overzetten in Maasland.
Ondanks dat de temperatuur goed was, en het die dag
het had geregend heb ik niet veel diertjes overgezet. Ik
had er meer verwacht ,zeker met dit weer. Ik doe dit nu
al meer dan 6 jaar en elke keer geniet je weer als je
een diertje veilig aan de overkant van de weg heb gezet
en daar doe je het voor.
Want zonder onze hulp worden er helaas heel wat
padden kikkers en salamanders dood gereden. Dus we
blijven doorgaan.
Marianne van Beusichem.

06/03, padden, Maasland, Marianne van Beusichem.
01/03, overstekende pad gered op de J.J.Slauerhofflaan, Delft, Bruun van der Steuyt
L 4 maart, 20:00 – 22:00 uur: Studiegroep Mossen. Niet doorgegaan wegens onverwacht familiebezoek.
Paddentrek week 10
Een selectie uit de resultaten (d = dood, l = levend). Er worden padden(p), kikkers (k) en salamanders (s) overgezet
04/03:
Veenweg 11 lp, 2 dp, 1 ls
Leidschenveen: 18 lp
Abtswoude 5 lp, 4 dp, 4 ls, 4 ds
Bergschenhoek: 1ls
05/03
Maassluis 3 lp, 2dp
06/03
Veenweg 12 lp, 1dp
Bitterzoetpad, 11 lp
Middelweg/Verlaat/Brasserskade: 68 lp, 3 dp, 5 ls
07/03
Bergschenhoek 11 lp, 2lk, 1ls
Van der Slootsingel 30lp, 4dp, 1d bruine kikker
Abtswoude 7 lp, 5dp en een “verzopen” paddenoverzetter
Middelweg en Verlaat 43 lp, 2dp en 1ds en 2 lk
08/03
Kuyperweg 2lp, 1dp
Leidschenveen 5 lp, 4 dp, 1 lk, 1ds
09/03
Veenweg 2 lp
Middelweg eo 4 lp
Kuyperweg 2lp

Kleine watersalamander, Heleen Verduijn

Een gewone pad en bruine kikker op weg. Het is wel een
doodlopende weg.
En een video met Monique
https://www.ad.nl/video/monique-redt-padden-van-een-bloederige-dood~p69755
G 6 maart, 10:00 - 11:30, Natuurcafé
We hebben twee takken zeer nauwkeurig bekeken, de iep en de
paardenkastanje. De iep bloeide, het stuifmeel plakte niet.
De knop van de kastanje is open gemaakt, we waren verbaasd
dat er zoveel pluis in zit.
De tak had al een fraaie vorm, maar tijdens de uitleg werden het
ontstaan van die vormen duidelijk.
De tak staat nu in het Melarium in een emmer om hem uit te zien
lopen.

06/03, tak paardenkastanje, Melarium.
G 6 maart, 15:00 – 17:00 uur, presentatie Meesterproef, CLD
Technasium
Doris Kleijweg, Nanne Kluivingh, Ezra van der Voorde en Timo
Wiltschut hebben elk hun persoonlijke meesterproef
gepresenteerd en de gezamenlijk opdracht een website
https://samengaanwegroen.jimdofree.com/
Zij staan voor een groenere omgeving van Delfland, we willen
tuinen groener maken door het toevoegen van planten en het
verwijderen van tegels. Deze maatregelen zullen alleen maar
voordelen hebben. Het kost de bewoners geen extra tijd, want de
selectie van planten die we gekozen hebben, heeft weinig tot
geen verzorging nodig.
Doris Kleijweg, Nanne Kluivingh, Ezra van der
Voorde en Timo Wiltschut.
06/03, de gemeente Rijswijk heeft nestkasten voor de koolmees geplaatst
https://www.rijswijk.nl/nieuws/inzet-koolmees-tegen-eikenprocessierups

09/03, knotten op de Eendenkooi Groeneweg
Zaterdagochtend de laatste keer geknot op de Eendenkooi. We
waren met een groep van 9 en hebben de laatste restjes van
eilandje 1 en een groot deel van eilandje 2 geknot. Volgende
seizoen (november) gaan we hier weer verder.
Tijdens de koffie hebben we even stil gestaan bij het plotseling
heen gaan van een van onze knotters, Willem. Voor iedereen
was dit een grote verrassing omdat hij aan het knotten veel
plezier beleefde.

Knotters in het riet, Frank Herfs
L 9 maart, 14:00 – ca 15:30 uur, excursie Bodemdieren rond
het natuurcentrum het Melarium
Onder leiding van Anne Krediet hebben we stammen
omgedraaid, composthopen open gemaakt, kuilen gegraven en
strooisel bekeken.
We ontdekten 1 mm tot 3 cm grote diertjes die blauw, bruin, rood,
zwart, grijs waren. De drie ecologische groepen zijn gevonden.
We hebben de volgende soorten ontdekt:
Breedhalsnebria, zestienstippelig lieveheersbeestje, gele
aardkruiper, gewone duizendpoot, gewone duizendpoot,
kleine tweestreep, kelderpissebed, mospissebed,
kleipissebed, paars drieoogje, Neanura muscorum, groene
regenworm, Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea rosea,
blauwkopworm.
Deze dieren hadden geen last van de regen, hagel en harde
wind, wij voelden ons verbonden met de aarde.

We probeerde een grote stam om te draaien, de
stam was te groot, Marijke Heijne

De KNNV was ook vertegenwoordigd bij de klimaatmars
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.
KNNV Nieuws wordt gemaakt door de volgende personen
Kees van der Kraan, verwerken van inzendingen
Marian Barendtszen, Caroline Elfferich e.a., de juiste benaming van soorten
Anna Kreffer, Soort van de maand
Jeanette van Zeijl, Tuintips
Geert van Poelgeest, eindredactie en versturen
Het redactieadres is afdelingDelfland@knnv.nl zie ook briefhoofd.

TIPS
glyfosaat
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/14074/overwinning-voor-transparantie-bestrijdingsmiddelen/

Te veel bestrijdingsmiddelen in het slootwater
Oa hhdelfland werkt hard om dit tegen te gaan. Waarom dat belangrijk is? In dit filmpje kijk ik naar effect op het waterleven
na een illegale lozing met bestrijdingsmiddelen:
https://t.co/rSXDbpVB4f
https://t.co/zL0aORbdKB
https://twitter.com/ErnstWaterWerel/status/1103945885787017216?s=09
Zes onmisbare items voor op uw bagagelijst
https://www.snp.nl/inspiratie/ideeen/plasticvrij?
Eén op de vijf zeevogels met een stukje ballon in zijn maag moet dit met de dood bekopen.
https://www.scientias.nl/ballonnen-veroorzaken-de-meeste-sterfte-onder-zeevogels/

De KNNV 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.

