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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, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp
en Westland, en de gebieden
Sion, Wilhelminapark,
Elsenburgerbos (Rijswijk) en
Ypenburg (Den Haag

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
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

https://www.knnv.nl/afdelingdelfland/behoud-het-abtswoudsepark

nu: https://petities.nl/petitions/behoud-hetabtswoudsepark?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
Thema 2019: Bescherm de natuur in je buurt Soort van de maand maart: pinksterbloem
Als je dus een pinksterbloem ziet meld dit via afdelingdelfland@knnv.nl
of via https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/nieuws/zie-je-een-pinksterbloem-meld-deze

*L 28 maart, 20:00 – 22:00 uur: Studiegroep Mossen. We bekijken mossen zeer nauwkeurig via de
microscoop en stereoscoop en proberen ze op naam te brengen.
Wezelstraat 38, Delft, aanmelden verplicht, 06 – 33 00 1742 of afdelingDelfland@knnv.nl
H 30 maart, tussen 9:30 uur – 13:00 uur, Operatie Steenbreek lente-actie:
Monster – Burgemeester Woutersplein; Naaldwijk – Dreesplein
De nieuwe lente komt met een nieuwe actie van Operatie Steenbreek!
Maak je tuin klaar voor de lente: ruil je tuintegels om voor biologische planten of bloembollen.
Op de werf in Monster en Naaldwijk staan we vanaf 9:30 uur tot 13:00 uur klaar om je tuintegels in te
nemen en te ruilen voor planten. En neem meteen een gratis zak compost mee.
De planten en bollen geven we gratis weg in ruil voor tuintegels. We zien het Westland graag groen.
De vaste planten en verwilderings-bollen zijn biologisch, dus goed voor bijen en vlinders. Ze komen
elk jaar terug en zijn gekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. We
hanteren ruilregels, voor de eerste 10 tegels: 1 plant per tegel, voor de volgende 20 tegels: 1 plant per
2 tegels. Voor nog meer tegels: 1 plant per 5 tegels.
In Operatie Steenbreek Westland werken met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te
komen.
G 30 maart, 12:00 – 16:00 uur, feestelijke opening Jutterskeet, Strandpark Vlugtenburg, ’t
Louwtje 10, ’s Gravenzande
Diverse activiteiten zoals workshop creatief met afval, speuren met metaaldetectors, vogels spotten,
zwerfspeurtocht, ook de KNNV heeft een kraam rond het knotten, natuurlijk tuinieren en de
pinksterbloem
22/03, Staatsbosbeheer zet stippen op bomen in het Abtswoudse Bos
In de komende tijd worden de bomen geïnventariseerd en gemarkeerd die weggehaald moeten
worden. Essen die buiten het valbereik van paden en wegen staan of nog niet aangetast lijken,
kunnen waar mogelijk blijven staan. Er wordt hierbij rekening gehouden met de dieren en planten die
in het bos leven. Bomen die moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen die weggehaald
worden krijgen een oranje stip. Het bos is voor iedereen toegankelijk tijdens het stippen. In 2020
worden de gemarkeerde bomen weggehaald.
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.
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen-en-kunst
Haal je de komende activiteiten van onze website?
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/activiteiten-nieuw
Tuintips
Bevordert het natuurlijk tuinieren
Tuintips voor deze week:
-Nu de zon weer wat krachtiger wordt gaan niet alleen de planten uitlopen maar worden ook de
slakken wakker. Vang de eerste generatie weg voordat ze eieren gaan leggen. Dat voorkomt een
hoop schade aan het gewas.
- wil je de sneeuwklokjes delen, haal dan nu polletjes uit de grond om elders te poten. De beste
manier om ze te vermeerderen.
Sterrenhemel
18/03, fraaie samenstand van de maan en de heldere ster Regulus in het dierenriemsterrenbeeld
Leeuw. Regulus staat op kleine afstand linksonder de maan. Om 21:00 uur staan de twee
hemellichamen hoog boven de zuidoostelijke horizon.
20/03, vandaag begint de sterrenkundige lente (22:58 uur): de zon beweegt van zuid naar noord over
de evenaar. Rond deze datum duren dag en nacht overal op aarde even lang.
21/03, volle maan (02:43 uur). Rond middernacht staat de maan hoog in het zuidoosten; op grote
afstand linksonder de maan zie je de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd.
22/03, rond 22:00 uur zie je de maan laag in het oostzuidoosten, met rechts ervan de ster
Spica in het sterrenbeeld Maagd. Diep in de nacht staat het duo hoog in het zuiden.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl




Auteur: Martin Drenthen
Prijs: € 24,95
Waarom willen we eigenlijk echte natuur en wat
bedoelen we daar dan mee? Een intrigerend
leesboek over ons huidige natuurbeleid: voor
geïnteresseerden, beheerders, beleidsmakers,
docenten en studenten.
God schiep de wereld, maar wij schiepen
Nederland, aldus het cliché. Echte natuur vind je ver
weg of op televisie, niet hier. Ook natuur maken we
tegenwoordig zelf. Maar wat nieuwe wildernis is
voor de een, is een groene leugen voor de ander.
Keer op keer blijkt dat de vraag naar echte natuur
de emoties hoog doet oplopen, of het nu gaat over
de Oostvaardersplassen of over de wolf.
Waarom willen we eigenlijk echte natuur en wat
bedoelen we daar dan mee? Natuur in mensenland
houdt ons een spiegel voor en wijst op filosofische
vragen en paradoxen in onze omgang met natuur.

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.

13/02, Rijswijkse Krant, Help mee de wilgen
knotten in Rijswijk.

27/02 en 10 03, DP en DOZ, paddentrek en
lezing Insecten.

03/03 en 06/03 DOZ en DP Teleflora en
bodemdieren.

Lente in Delfland

07/03, ooievaars, Korftlaan Jos van Koppen.

13/03, clematis, van WeerdenPoelmanpad, Jos
van Koppen.

13/03, ereprijs, van WeerdenPoelmanpad, Jos
van Koppen.

13/03, groot hoefblad, van
WeerdenPoelmanpad, Jos van Koppen.

13/03, klein hoefblad, van
WeerdenPoelmanpad, Jos van Koppen.

13/03, madeliefje, van WeerdenPoelmanpad, Jos
van Koppen.

13/03, paarse dovenetel, van
WeerdenPoelmanpad, Jos van Koppen.

13/03, speenkruid, van WeerdenPoelmanpad,
Jos van Koppen.

13/03 wilde hyacinth, van WeerdenPoelmanpad,
Jos van Koppen.

16/03, Harnaschdreef, Eric Zalm.

16/03, laatste knotdag in het Westland
17/03, beschadigde geul, Nel Polman.
16/03, de laatste geplande ‘knotdag’ heeft i.v.m. met de harde wind helaas geen doorgang kunnen
vinden. Als alternatief heeft een deel van de vaste knotgroep een actie voorjaarsschoonmaak
gehouden. Het werk vond plaats in een loods van de gemeente Westland in Monster. Met een groep
van zeven knotters werd al het gereedschap geïnspecteerd, schoongemaakt en zo nodig ingevet, de
keet werd uitgezogen en zowel aan de binnen als buitenkant afgesopt. Aan het einde van de ochtend
was alles weer spic & span voor het volgende knotseizoen.

17/03, gele kornoelje, Jaffa, Raymond van der
Ham.

17/03, koolmezen, Guido Gezellelaan, Bruun vd
Steuijt.

17/03, nijlganzen, Roland Holstlaan, Freek
Boon.

19/03, Schaapskudde Vockestaert, geboortegolf,
Bruun vd Steuijt.

21/03, armbloemige look, Tanthofkade, Lotty
Sonnenberg.

21/03, glanzend druivenpitje, Tanthofkade, Lotty
Sonnenberg.

22/03, lepelaar, Klaas Engelbrechtweg
Schipluiden, Kees van der Kraan.

22/03, kleine tweestreep, Wezeltuin, Geert en
Marian.

22/03, honingbij, op Skimmia met
stuifmeelklompjes, Raymond van der Ham, Piet
Heinstraat, Delft

23/03, roodborst, Papaver/Natuurschuur, Bruun
vd Steuijt.

22/03, aardhommel, Jacoba van Beierenlaan
22/03, aardhommel, Jacoba van Beierenlaan
Delft, Jan Schrier.
Delft, Jan Schrier.
Jos zijn pad
27/02, zag ik tussen Noordwelle en Renesse [Schouwen-Duiveland] een groep van ongeveer dertig
wulpen in het weiland. Ze stoorden zich niet aan de verontrustende verhalen over weidevogels
als je ze zo bij elkaar zag. Maar …. Schijn bedriegt !
07/03, kon ik achter het Heempark [ blok 37-16-31], de twee ooievaars die ik al een paar weken
eerder signaleerde van tamelijk dichtbij fotograferen.
02/03, zag ik het voor mij althans eerste bloeiende speenkruidplantje van 2019: aan het begin van
de Insulindeweg [blok 37-15-25] tussen het fietspad en de ‘hoofdweg’.
13/03, Mijn pad weer eens ‘geïnspecteerd’. In blok 37-15-15: paarse dovenetel, speenkruid,
raapzaad, groot hoefblad, [begin bloeiperiode] , klein hoefblad, [einde bloeiperiode], een paar
madeliefjes. In blok 30-55-55: paarse dovenetel, speenkruid, groot hoefblad, ereprijs,
clematis, nu volop in bloei, wilde hyacint en ook hier een paar madeliefjes.

Paddentrek
Enkele resultaten
18/3
Maassluis, 6 pl en 2 pd, 2 sl en 1 sd
Ypenburg, 0
Bergschenhoek 0
19/3
Kerkpolder 1 ls
Van der Slootsingel 9 lp
Leidschenveen 3 lp en lk
Abtswoude 1 lp, 6 ls
Bitterzoetpad 14 lp,
Middelweg e.o. 45 lp en 2 ls
20/2
Bergschenhoek 15 lp, 4 lk en 11 ls
Maasland 94 lp
21/3
Monster 42 lp
Hoek van Holland 1 lp
Kuyperweg 28lp, 9lk, 6 dk
Veenweg 1 lp
22/3
Bergschenhoek 5 lp
Maasland 5 lp, 3dp, 1 dk, 7 ls, 8 ds
Middelweg e.o. 41 lp, 4 dp, 1 ls
23/3
Delfgauwseweg 28 lp
Noordeindseweg 1 lp
Monster, Haagweg, 2 lp, 1 ls, 1 ds
Monster, Westerhonk, 3 lp, 1 dp
17/03, Vlaardingen, Holyweg, schermen stuk
Op de Holyweg zijn er paddentunnels. Om te zorgen
dat de dieren die nemen zijn er vaste en losse
schermen geplaatst. Op diverse plaatsen zijn de vaste
schermen stuk zodat de padden toch de weg op
kunnen. Ook de losse schermen zijn naar beneden
gezakt.
De paddenoverzetters hebben een geul vrijgemaakt
en zetten de losse schermen weer rechtop.
De gemeente Vlaardingen is gevraagd om de vaste
schermen te herstellen.

De schermen in Vlaardingen, Nel Polman
De paddentrek in het nieuws
https://www.rijnmond.nl/media/88478/Ruim-baan-voor-de-paddentrek-in-Bergschenhoek
Den Haag gaat een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen. Met het
systeem worden ontwikkelaars en architecten op eenvoudige wijze verplicht.
19/02, Aad van Uffelen heeft namens o.a. de KNNV voor de raadsvergadering van de gemeente
Westland over de Evenementennota ingesproken, hij sprak in 4 minuten over roofvogels, ballonnen,
vuurwerk en rust. Zie https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/westland
*L 18 maart, 20:00 – 22:00 uur: Studiegroep Mossen
We hebben de volgende soorten op naam gebracht: muurachterlichtmos, gewoon dikkopmos, fijn
laddermos, gewoon muisjesmos, gewoon muursterretje, gewoon puntmos, bleek dikkopmos.
En genoten van de schoonheid van mossen onder de stereoscoop en microscoop.
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
Het fameuze en leerzame wormenonderzoek van Jeroen Onrust
https://www.foodlog.nl/artikel/wormen-houden-niet-van-nederlands-mestbeleid/
Herstel de natuurkwaliteit van de natuur
https://life-ip-deltanatuur.nl/events/event/view/58796253/themamiddag-%E2%80%98herstelvermogenvan-aquatische-en-terrestrische-natuur-bij-droogte%E2%80%99
Wormen in mest
https://www.foodlog.nl/artikel/wormen-houden-niet-van-nederlands-mestbeleid/

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.

