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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>;
Zie voor de beschrijving van de diverse soorten koolwitjes, klik hier
*E 11 juni, 19:00 – 20:30 uur, studiegroep Vissen, Molenwetering/ Rijne Wateringskade in Rijswijk,
direct bij de begraafplaats Eikelenburg (herhaling) 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 12 juni, 19:00 – 22:15 uur, meeloop excursie Prinsenbos, Naaldwijk
o.l.v. Jan de Vreede. Belangstellenden worden uitgenodigd om op 19:00 naar het natuurcentrum ’t
Nest, Grote Achterweg 15, Naaldwijk te komen. De excursie zal tot donker duren. Deze excursie is
speciaal voor hen die meer van flora en fauna willen genieten op hun fietstocht of wandelingen of dit
misschien zien, als een opstapje naar een ontspannen buitenhobby. Voor mensen die het moeite
hebben met het herkennen van vogels aan de grond of in de vlucht of is hun geluid een probleem?
Jan weet raad. De juiste kleding en een verrekijker worden aangeraden. Er zijn geen kosten aan deze
excursie verbonden.
L 15 juni, 12:00 – 14:00 uur, de imkerij van het Melarium is geopend
Er zijn ervaren imkers aanwezig die een toelichting geven over het beheer van de imkerij.
Melariumpad 11, Delft

L 20 juni 19.30 - 21.30 uur: KNNV minicursus dagvlinders herkennen, Melarium, Melariumpad
11, Delft
Welke vlinders zie je in jouw tuin? Is die vrolijke fladderaar een koolwitje, citroenvlinder of atalanta?
Als je erop gaat letten, zie je steeds meer en kun je de vlinders herkennen en een naam geven. KNNV
afdeling Delfland organiseert een minicursus Dagvlinders herkennen. Leer in één avond en één
excursie hoe je tuinvlinders kunt herkennen en hoe je vlinders in jouw tuin krijgt. Deze cursus wordt in
samenwerking met Jaarrond Tuintelling en de Vlinderstichting georganiseerd. Na deze minicursus kun
je succesvol meedoen met de Nationale Vlindertelling van 6 juli - 28 juli 2019.
Een excursie is op zaterdag 22 juni 2019 van 13.30 tot 15.30. De locatie wordt tijdens de cursus
bepaald. Kosten: €10,00; leden van de KNNV afdeling Delfland €5,00. Een vlinderherkenningskaart is
hierbij inbegrepen. Opgeven verplicht klik hier
Kijk voor de activiteiten in het hele kwartaal op onze site
Want het programma wordt regelmatig aangevuld. Klik hier
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
het is nog niet te laat om tweejarigen te zaaien zoals bv vergeet-mij-niet , vingerhoedskruid en
muurbloemen.
De nationale tuinweek is begonnen, zie ook
Sterrenhemel
10/06, eerste kwartier (7:59 uur). De halfverlichte maan staat rond middernacht vrij hoog in het
westzuidwesten. De reuzenplaneet Jupiter staat vandaag in oppositie met de zon: gezien vanaf
de aarde bevindt hij zich tegenover de zon aan de hemel, waardoor hij de gehele nacht
zichtbaar is, in het sterrenbeeld Slangendrager. Helaas bevindt hij zich relatief laag aan de
hemel. Rond middernacht staat de planeet in het zuidzuidoosten; op flinke afstand rechts van
Jupiter is de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen zichtbaar.
12/06, wijde samenstand van de wassende maan en de blauwwitte ster Spica in het sterrenbeeld
Maagd. Spica staat op vrij grote afstand rechtsonder de maan. Bekijk het tweetal rond
middernacht, aan de zuidwestelijk hemel.
15/06, op grote afstand onder de maan is vannacht de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen
zichtbaar.
16/06, vannacht is een prachtige nauwe samenstand zichtbaar van de bijna volverlichte maan en de
heldere reuzenplaneet Jupiter, direct rechts van de maan. Rond middernacht zie je de twee
hemellichamen aan de zuidzuidoostelijke hemel. Bedenk dat Jupiter in werkelijkheid 40 keer zo
groot als de maan en 1670 maal zo ver weg staat.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl
Wad en kustvogels
Maureen Kemperink
Prijs € 6,95
Deze minigids Wad- en kustvogels helpt je bij het
herkennen van meer dan 80 vogelsoorten die je
tegen kunt komen langs de kust boven zee, in de
branding, op het strand, op het wad en in de
duinen. Een handzame gids voor wandelingen en
vogelkijktochten. Met prachtige illustraties van
Elwin van der Kolk.

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.

02/06, bosrietzanger, Ackerdijkse plassen,
Hans van de Kooij.

02/06, bosrietzanger, Ackerdijkse plassen, Hans
van de Kooij.

02/06, kleine wespenboktor, Ackerdijkse
plassen, Hans van de Kooij.

02/06, argusvlinder, de Zweth. Hans van de
Kooij.

02/06, icarusblauwtje, de Zweth. Hans van de
06/06, een bloeiende palm in de tuin, Anneke
Kooij.
van Wijk
03/06, koolmezenpaar met 6 kleintjes. Ze zijn van tijd tot tijd nog lekker in de bomen bezig met
het zoeken naar rupsjes en luizen. Maasland,Thérèse Zwaard.

03/06, nieuws van de slechtvalken
Elk jaar is er wel kans dat er met uitvliegen een
jong op de grond terecht komt, zo ook dit jaar.
Tot nu toe bleef het stil, en geen nieuws is in dit
geval goed nieuws. Maar vanmorgen ging de
telefoon bij Bart, de Wildopvang Delft meldde dat
er toch nog een slechtvalk op de grond terecht
was gekomen.
De jonge valk was zondagochtend op de
Julianalaan gevonden en is toen door de
Dierenambulance naar de Wildopvang gebracht.
Vanmiddag is de jongedame weer op het dak bij
Bouwkunde losgelaten.
Hopelijk gaat het verdere uitvliegen van de jonge
valken voorspoediger. Met veel dank aan alle
Jonge slechtvalk, Bart Vastenhouw
goede zorgen van de Wildopvang en de
Zie voor de webcam, klik hier
Dierenambulance Haaglanden!
E 4 juni, 19:00 – 20:30 uur, studiegroep Vissen
Vanwege het slechte weer verzet naar 11 juni, zie boven
L 5 juni, 10:00 - 11:30, Natuurcafé
Het was een zeer informatieve ochtend, Anna
Kreffer liet ons het nodige zien over het thema
planten en insecten. Buiten zagen we: gewone
oeverlibel, wilgenstippelmot, kroonroest op
vuilboom, bosbandspanner, weidehommel,
rietgras en ruw beemdgras bloeiden,
heksenmelk.
Het bijenbos zag er goed uit, vrijwel alle struiken
zijn aangeslagen.

Wilgenstippelmot
07/06, het verslag van de paddentrek 2019
verschenen.
De campagne duurde van 22 februari tot en met 6
april. Dit gedurende 34 dagen, vorige jaar 24
dagen. Dit jaar zijn er 8.177 amfibieën overgezet,
vorig jaar 14.992
Er zijn dit jaar ondanks de grote inzet van
paddenoverzetters aanzienlijk minder amfibieën
overgezet ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk
komt dat door de droge zomer van 2018.
Er zijn op 16 plekken padden, kikkers en kleine
watersalamanders overgezet in de volgende
plaatsen: Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek
van Holland, Leidschenveen, Maasland,
Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en
Vlaardingen.

Er hebben tussen de 300 en 400 mensen
meegegaan aan de overzetactie.
Zie voor het verslag Klik hier

8 juni, Operatie Steenbreek en klimaatatelier,
Hoofdstraat 63, De Lier
Af en toe hoosde het van de regen en waaide nog
net niet de pannen van de daken, wel zijn er 166
tegels ingeleverd en geruild voor planten.

09/06, actie Behoud het Abtswoudsepark
De stand van de petitie is 2114 handtekeningen.
Heb je al getekend? Zie ook

Het affiche hangt op vele plekken in de wijk
L 9 juni, 14:00 – 16:00 uur, workshop snoeien hoogstamboomgaard
De mensen waren super enthousiast, ze hebben een hoop geleerd en ze hebben op een andere
manier leren kijken naar (hun) fruitbomen. Na een stukje theorie zijn we lekker de boomgaard
ingegaan. We zijn in twee groepen gaan snoeien. Eerst vond men het maar eng om de schaar erin te
zetten maar al uitleggend durfden ze het toch wel aan. Prettige ontvangst met koffie/thee en koek door
het Art centre.
09/06, Delftse mysteries: wat gebeurt er in dat gekke houten gebouw vlakbij de A13?

Klik hier
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://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/voorkom-de-vogelziekte-het-geel
15/06, Open Tuinendag 2019
Groei en Bloei afdeling Delft organiseert dit jaar deze dag in Den
Hoorn. Koop een plattegrond o.a. bij het Stadskoffiehuis (Delft), Molen
de Roos (Delft) en Groenrijk 't Haantje (Rijswijk), deze plattegrond is
het toegangsbewijs voor de tuinen. Er kunnen 32 tuinen bezocht worden.
Kosten € 5,-

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.

