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Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving
waarin mens en natuur samen een plek vinden.
En is actief in de gemeenten Delft, Lansingerland, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden
Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg
– Leidschenveen (Den Haag
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 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
Thema voor 2019: bescherm de natuur in je buurt
Mocht je een idee hebben om je de natuur in je eigen omgeving b.v. met je buren te beschermen
neem contact op. B.v. een actie nestkast, een actie gooi het in de bak, stenen uit een tuin halen. Wij
ondersteunen dit soort activiteiten graag.
Klik hier
Soort van de maand november: klimop
Zag je een klimop?
Meld het de Natuurlijk Delfland 06 – 33 00 1742 of via afdelingDelfland@knnv.nl of via klik hier lees de
beschrijving van klimop klik hier
G 20 november, vanaf 20:00 uur, presentatie Natuur in 2019, natuurcentrum Melarium,
Melariumpad 11, Delft. Op deze avond willen we leden en niet leden de gelegenheid geven om hun
natuurervaringen aan elkaar te laten zien. Als je hier een bijdrage aan wilt geven? Neem contact via
06 – 33 00 17 42 of afdelingDelfland@knnv.nl Het mogen plaatjes zijn maar ook echte voorwerpen,
denk aan gallen, schelpen, zaden, fossielen. Een beamer e.d. zal aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat
uiteraard uit naar de natuur in Delfland.
*G 21 november, 20:00 – 22:00 uur, Bestuursvergadering, iedereen is welkom; Hotel De Plataan,
Doelenplein 10, Delft.

21 november, 20:00 – 22:00, lezing
Korstmossen
Laurens Sparrius, ecoloog en landelijk bekend als
korstmos-specialist, neemt de deelnemers mee
naar de wondere wereld van de korstmossen.
Inloop vanaf 19:30 uur, toegang gratis.
Locatie: Milieu Educatief Centrum Zuiderpark,
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag.
Na afloop willen we met de aanwezigen bekijken
of er een korstmosgroep in de regio gestart kan
worden. Informatie en aanmelden (gewenst):
Karel Gort, 06 – 38 33 07 62
Rivierschriftmos, Anna Kreffer
Met mijn Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag 2017 (PDJ) heb ik de Duurzame 100 van dagblad Trouw
gehaald.
In mijn PDJ houd ik bij wat ikzelf doe op het gebied van verduurzaming.
Je kunt een exemplaar van mijn PDJ 2018 bij mij ophalen tegen kostprijs (Boliviastraat 20, Delft; (015)
2.620.786. Henk Tetteroo.
Henk Tettero publiceert zijn Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag 2018 (PDJ)
In zijn PDJ houdt Henk bij wat hij doet op het gebied van verduurzaming en wil zodoende zijn
Ecologische Voetafdruk zo klein mogelijk krijgen. Zo heeft hij de helft van het watergebruik van de
gemiddelde Nederlander. Het zelfde geldt voor gas en stroom. Verder schrijft hij over mobiliteit (hij
gaat autovrij door het leven), eten en drinken (bijna alles biologisch) en afval (inmiddels boven de
100.000 raapsels).
De mondiale problemen worden steeds groter. Met zijn PDJ wil hij een bescheiden en proportioneel
tegenwicht bieden, een pietsiebeetje optimisme.
Je kunt een exemplaar van Henk zijn PDJ 2018 ophalen tegen kostprijs, Boliviastraat 20, Delft, 015 262 07 86.
Henk Tettero in de Duurzame 100
Met zijn Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag 2017 (PDJ) heeft hij de Duurzame 100 van dagblad Trouw
gehaald en kwam op plaats 31, bij een totaal van meer dan 400 inzendingen.
Het was de elfde maal dat Trouw deze verkiezing organiseerde. Dit keer kwamen niet de mensen aan
bod die in onze maatschappij aan de knoppen zitten (politici, wetenschappers, directeuren enzovoort)
maar degenen die van onderop werken. Burgerinitiatieven, met andere woorden.
Heb je muurplanten in je tuin?
We zijn muurplanten in het centrum van Delft in kaart aan het brengen. Het is voor ons onmogelijk om
naar muren te kijken van de binnentuinen in het centrum van Delft. Hierbij roepen wij bewoners op
planten te melden die op hun muren staan.
Stuur een foto van de plant(en) of vraag om een bezoek aan de tuin via afdelingDelfland@knnv.nl
Meer informatie via 015 - 213 86 57.

Mannetjesvaren, Sebastiaansbrug Delft

Muurvaren, Julianalaan Delft

Sterrenhemel
19/11, laatste kwartier 922:11 uur). ’s Morgens om 6:00 uur staat de maan zeer hoog boven de
zuidelijke horizon, in het grensgebied van de sterrenbeelden Kreeft en Leeuw.
20/11, samenstand van de afnemende maan en de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw, op vrij
kleine afstand rechtsonder de maan. Bekijk het tweetal ’s morgens rond 6:00 uur, hoog in het
zuidzuidoosten.
24/11, tijdens de ochtendschemering, tussen 7:00 en 7:30 uur, is laag in het oostzuidoosten een
samenstand zichtbaar van de zeer smalle maansikkel en de planeet Mercurius.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl
Veldgids Plantengemeenschappen van
Nederland (Hardcover)
Auteur(s): Onder redactie van Joop Schaminée
€ 42,95
Nu sterk herzien en weer beschikbaar.
Hét standaardwerk over wilde planten en hun
omgeving voor plantenliefhebbers, ecologen
en beheerders. De eerste praktische, beknopte
gids over de Nederlandse
plantengemeenschappen en bijbehorende
plantensoorten. Niet eerder is zoveel
informatie over de flora van Nederland en
vegetatiekunde in één boek bijeengebracht.

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.
15/08, huismus, 400 ex, met een tiental nesten in het dak, Kooltuin, Delfgauw, Marco Zuidgeest.

06 /11, papilmycena, Melarium, Aukje Gjaltema.

07/11, herfst, Bruun vd Steuijt.

10/11, gekortwiekte rietstrook naast de
Tanthofkade, Freek Boon.

10/11, wie weet de naam van deze
paddenstoelen, Freek Boon

Deze onbekende zwam in nieuwsbrief 12 is
zeer waarschijnlijk een oude zwavelzwam.
Lotty Sonnenberg.

15/11, Op de fiets naar Delfgauw zag ik zo’n 50 meter voor me in de schemering
ineens een dier het fietspad oversteken. Ik dacht eerst dat het een mol was – om 17.00 uur
is het namelijk al behoorlijk donker; licht aan dus!- maar naderbij gekomen bleek het een egel
te zijn. Plaats: Vrederustpad, zo’n 100 meter vanaf de Hoflaan waar de begraafplaats
Iepenhove is, Jos van Koppen.
13 november, commentaar op het interview van de Delftse wethouders
De Stichting Behoud het Park heeft een reactie geschreven op het interview van de Delftse
wethouders Schrederhof en van der Woude over de scholenschuif in de Zondag/Stadskrant d.d.
10/11/19.
Zie voor het interview
https://www.delft.nl/nieuws/waarom-nieuwbouwplan-scholen-tanthof
De brief is in de bijlage te vinden. brief
reactie Stichting behoud het park
*E 11 november, 19:30 – 21:30 uur,
studiegroep Zoogdieren
De eerste zending braakballen van de
Zoogdierverenging is uitgeplozen. We hebben de
kaken van de spitsmuizen gesorteerd. Het waren
bosspitsmuizen en een enkele dwergspitsmuis

*G 11 november, 19:30 – 21:30 uur, boekenbeurs
*G 13 november, 14:00 – 17:00 uur en 19:00 – 21:30 uur, boekenbeurs
*G 14 november, 19:30 – 21:30 uur, boekenbeurs
We hebben diverse mensen blij kunnen maken, van de acht dozen zijn er nog drie over.
*L 12 november,19:30 – 21:30 uur, studiegroep
Mossen
We hebben heerlijk door de microscoop naar
diverse mossen gekeken, Kees had ze in de
boomgaard bij Kwintsheul verzameld.

Boommos

G 14 november, 20:00 – 22:00 uur, lezing
Vogels in Delfland
Er waren 60 mensen aanwezig, 10 mensen
moesten er worden weggestuurd. Het was een
zeer boeiende lezing.

H 16 november 9:30 – 12:30 uur, wilgen knotten in ’s Gravenzande, Poelkade
Het ideale knotweer, fris, windstilte en een stralende zon, nodigde 16 knotters uit de handen uit de
mouwen te komen steken. Het was druk aan Poeldijkkade, er werd niet alleen geknot, maar ook door
een bedrijf aan een nieuwe schoeiing gewerkt en werd door 4 afvalrappers van BieKlien zwerfvuil
opgeruimd. Het was daardoor een gezellige drukte tijdens de koffie. Aan het einde van de ochtend
waren 36 flinke wilgen geknot. Het wordt een hele uitdaging voor over 2 weken om de overige 55
wilgen aan de Poeldijkkade allemaal geknot te hebben.

De schoonmoeder van het Westland
H 30 november 10:00 – 12:30 uur, wilgen knotten in Midden-Delfland
We waren met een groep van 23 personen bij het geriefhoutbosje aan de Kwartelstraat. Huub had al
een bruggetje gemaakt zodat we op het landje konden. Daar moesten we ons eerst door de
bramenstruiken invechten om bij de te knotten bomen te komen.
We zijn goed opgeschoten de eerste keer, maar zullen nog wel een paar keer terug moeten komen
om het helemaal af te maken. De dunne takken hebben we apart gehouden, zodat de Sportvisserij
Belangen Delfland hier visbossen van kan maken. Deze zullen gebruikt worden om schuilplekken aan
te leggen voor jonge vissen, zodat ze niet meteen op gegeten worden door hun grotere soortgenoten.

Kwartelstraat
H 16 november 10:00 – 12:30 uur, wilgen
knotten in Rijswijk
Afgelopen woensdag was de herinnering aan de
knotters gestuurd, deze kwam zaterdag morgen
pas aan. Vandaar dat we met zijn vieren waren.
Er zijn 13 bomen geknot en vijf bomen
opgekroond en de nodige oplossingen zijn
besproken voor diverse wereldproblemen. Dus
het was heel gezellig.

De pauze

Vrienden zijn het
H 17 november, 14:00 – 16:00 uur, demonstratie in Tanthof: houd de scholen op hun plek
Zie de aparte aflevering van de nieuwsbrief
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
Huub van ’t Hart, secretaris Natuurbescherming
Geert van Poelgeest, eindredactie en versturen
Het redactieadres is afdelingDelfland@knnv.nl zie ook briefhoofd.

TIPS
Afvalscheiding: kassa
Chloorpyrifos: klik hier
Giftige bodem: klik hier
Wormenhotel: in Delft
Zwerfaval rapen: klik hier
Koolmezensterfte: klik hier
Zonneparken: klik hier en 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.

