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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
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 juni: koolwitje, werk samen met de natuur.
Als je dus een koolwitje ziet meld dit via KNNV afdeling Delfland <afdelingDelfland@knnv.nl>
*E 4 juni, 19:00 – 20:30 uur, studiegroep Vissen, Molenwetering/ Rijne Wateringskade in Rijswijk,
direct bij de begraafplaats Eikelenburg Belangstellenden die kennis willen maken met de studiegroep
worden uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Opgeven is verplicht via f.j.g.herfs@xs4all.nl
L 5 juni, 10:00 - 11:30, Natuurcafé, Melariumpad 11, 2629 HB Delft.
Het thema is Planten en insecten o.l.v. Anna Kreffer gaan we binnen en buiten naar deze soortgroep
kijken. Vangmaterialen zijn aanwezig.

Doe mee met de vergroening van het Westland
en lever tuinegels in. Voor de eerste 10 tegels
krijg je 1 plant per tegel. Voor de volgende 20
tegels krijg je 1 plant per 2 tegels. Bij nog meer
tegels krijg je 1 plant per 5 tegels.

Operatie Steenbreek en klimaatatelier
8 juni 2019 tussen 10:00 en 16:00 uur
Bij museum De Timmerwerf, Hoofdstraat 63,
De Lier

Nog meer doen? Praat mee in het klimaatatelier!
In twee groepen van maximaal 20 personen gaan
we met elkaar bespreken wat uw en onze ideeën
zijn om de gemeente Westland voor te bereiden
op extreem weer dat steeds vaker voorkomt.
Inschrijven voor één van de workshops om:
11:00 – 12:30 uur of 13:30 – 15:00 uur
Aanmelden
via:waterbewustwestland@delfland.knnv.nl
In Operatie Steenbreek Westland werken de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging afdeling Delfland en de gemeente
Westland samen om tot een groener Westland te
komen.

8 juni, mini-cursus Wilde bijen, 10:00 – 13:00 uur
Naast de bekende honingbij leven in ons land meer dan 300 andere soorten bijen, de wilde bijen.
Maak kennis met de verschillende soorten, zie hoe ze leven en wat ze nodig hebben. Na een korte
presentatie over wilde bijen neemt bijenkenner Hans van Helden ons mee naar buiten, op zoek naar
die verschillende wilde bijen.
Locatie: Milieu Educatie Centrum Reigersbergen, Reigersbergenweg 280, 2592 EZ Den Haag
Kosten: leden KNNV € 5,- en niet-leden € 10,Voor meer informatie en aanmelden: Hans van Helden - 06 38 91 92 97
L 9 juni, 14:00 – 16:00 uur, workshop snoeien hoogstamboomgaard
De volgende vragen worden beantwoord en geoefend, hoe en waarom snoeien we? Waarom snoeien
we nu? De workshop wordt in Delft georganiseerd. Belangstellenden worden uitgenodigd hieraan mee
te doen. Voor gereedschap wordt gezorgd. De kosten hiervoor zijn € 8,-; voor leden van de KNNV
afdeling Delfland €5,- en voor vaste helpers is deze workshop gratis. Na aanmelding volgt meer
informatie. Opgeven via afdlingdelflad@knnv.nl
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site
Want het programma wordt regelmatig aangevuld.
Klik hier
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/activiteiten-nieuw
De KNNV afdeling Delfland beheert 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 (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. Voor verhuur voor groepen tot tien deelnemers neem contact op met de beheerder van het
Melarium, 06 - 13 07 07 14, afdelingdelfland@knnv.nl. Klik hier voor een plattegrond en meer
informatie.
Tuintips
Bevordert het natuurlijk tuinieren
Snoei de uitgebloeide heesters terug (bv Clematis, Deutia, Forsythia etc.)
Poot waterlelies en haal het draadalg met een ruwe stok of tak uit de vijver door het om de stok te
draaien. Laat de algen en andere plantenresten op de kant liggen zodat waterdieren weer de vijver in
kunnen kruipen.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl

Wadden, De Natguurgids
Prijs: € 25,95
NIEUW!
Ontdek het Waddengebied, beroemd om zijn
vogelwereld en uitgeroepen tot ‘mooiste
natuurgebied van Nederland’. Deze
langverwachte natuurgids neemt je mee door het
hele gebied. Wat zijn de beste plekken voor
vogels, flora, vlinders of libellen. Waar liggen de
mooiste kwelders? Het is de gids die je zowel pakt
voor in het veld als voor bij de open haard.

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.

01/05, viltvlekzandbij op heksenmelk,
Melarium, Anna Kreffer.

27/05, zwaan met jongen, Zuideindseweg
Delfgauw, Karin Flier.

25,06/ getijgerde lijmspuiter, keuken, Aukje
Gjaltema.

28/05, nimf van rozemarijngoudhaantje, Den
Hoorn, Willemein Poot.

29/05, slechtvalkenkast toren Bouwkunde
buitencam, Huub van ’t Hart.
25/05, grote ratelaar, Amazoneweg, Huub van ’t
Hart.
19/05, website van de slechtvalken op de TUD Bouwkundetoren, “Deze maand zitten we al over
de 4,5 duizend bezoekers op de website.’’ Bart Vastenhouw, beheerder Slechtvalkenkast.
Voorheen was dat maximaal iets van 3000. Ik denk dat het plaatsen van de nieuwe buitencam en de
media-aandacht toch meer kijkers heeft getrokken. Dus de valken krijgen dit seizoen veel bekijks.
Hebben we een mooi resultaat van dit project. De nieuwe buitencamera laat een prachtig beeld zien
van de Art Deco-beelden op de top van de toren met daarin opgenomen de uitvliegopening van de
slechtvalkenkast. Als er dan een slechtvalk of liefst mannetje én vrouwtje op het uitvliegraster zitten,
dan is de combinatie met de Art Deco-beelden helemaal fantastisch.
Zie foto en website https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/webcam-nestkast-slechtvalk’
Een van de vier jongen op het raster van de kast en pa en ma zitten op de torentransen ernaast. De
binnencamera laat een veel minder fraai beeld zien. De binnenkant van de kast lijkt op het slachthok
van een waanzinnig geworden poelier.

31/05, onbekende popoppaardebloembloem,
Den Hoorn , Willemein Poot.

31/05, witte klaver, Den Hoorn, Willemein Poot.

31/05, dezelfde nimf van
rozemarijngoudhaantje als op de foto van
28/05, Den Hoorn, Willemein Poot.

26/05 actiecomité Behoud Abtswoudsepark
aan het werk
Het actiecomité Behoud het Abtswoudsepark is
druk bezig met de coördinatie van alle acties die
lopen. Inmiddels zijn er meer dan 2000
adhesiebetuigingen van omwonenden. Als je nog
niet getekend hebt dan kan dat nog steeds op
https://www.petities.nl/petitions/behoud-hetabtswoudsepark?locale=nl
In veel straten rond het park hangen de affiches
huis-aan-huis. Zie affiche. Er wordt nog steeds
gefolderd. Een affiche is beschikbaar op
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/behoud-hetabtswoudsepark Er zijn nu ook winkeliers uit de
26/05, actiecomité Behoud Abtswoudsepark bij
wijk die tegen de bouw van een megaschool in
elkaar, Huub van ’t Hart
het Abtswoudsepark zijn. Zij vrezen een groot
omzetverlies, omdat nu ouders die kinderen halen
en brengen gelijk ook boodschappen gaan doen
in de Dasstraat en Bikoplein. Als de scholen daar
weggaan dan weten de winkeliers zeker dat zij
dat verkoopmoment verliezen. Het comité en de
inmiddels opgerichte Stichting Behoud het
Abtswoudsepark werken aan een alternatief: het
twee-twee alternatief. Dit houdt in twee nieuwe
scholen in West en twee nieuwe scholen in Oost
op de bestaande locaties met daarop en omheen
nieuwe woningen. Zie bijvoorbeeld de nieuwbouw
basisscholen in Den Hoorn op de
Achterdijkshoorn. Dit zorgt onder andere voor
veel meer sociaal toezicht.
G 26 mei, 10:00 - 17:00, Delftse Hortusdag
Een prima dag waar Anneke Diepenhorst en Kees van der Kraan de KNNV kraam hebben bemand en
hun passie voor de natuur hebben laten zien via de paddentrek, de zandmotor en fossielen. De doos
met oude boeken was na afloop vrijwel leeg.
*G 26 mei, 13.00 - 16.00 uur: excursie Teleflora Starters
Een ieder heeft weer veel geleerd.
28 mei statutenwijziging
De ledenvergadering heeft de naam Natuurlijk Delfland in de statuten opgenomen. Meer informatie
volgt als de statuten bij de notaris zijn gepasseerd.
31/05, Duurzame 100 van onderop
De KNNV afdeling Delfland is op de groslijst gezet voor de Top 100 van Trouw. Een deskundige jury
komt met de Trouw top 100.
1 juni, 12:00 – 14:00 uur, de imkerij van het Melarium is geopend
Het was prachtig weer dus de bijen vlogen flink, alle vragen van bezoekers konden worden
beantwoord.
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
https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/Wat-nekt-039t-insect/VPWON_1297946
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/microscopisch-strandleven-gevangen-in-beeld

Natuurvereniging KNNV Delfland is uiterst kritisch over het gebruik van het omstreden
onkruidbestrijdingsmiddel Roundup door Tennet en Stedin.

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.

