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1. Verslag organisatie
1.1 Bestuur
Er zijn in 2017 twee ledenvergaderingen geweest één reguliere en de tweede om twee
projecten (Bewoners water bewust en Kroos scheppen) aan de leden voor te leggen, beide
projecten zijn goedgekeurd.
Ook gaf de ledenvergadering toestemming dat het bestuur kon experimenteren met het
begrip Natuurpunt. In het Westland is dat zeker geslaagd, als gelegenheidscoalitie met Groei
& Bloei Westland en de Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust (WBWK). Er is een
Groenmanifest aan de gemeenteraad van het Westland aangeboden.
Ook in KNNV Nieuws en de persberichten is het begrip Natuurpunt gehanteerd.
Afgelopen jaar heeft het bestuur 16 projecten goedgekeurd en een stuk of vijf afgesloten.
Tijdens de bestuursvergadering staat ook altijd Maatschappelijk draagvlak op de agenda, dit
waar wij buiten de KNNV draagvlak voor onze doelen zien. Dit kan zowel in ons werkgebied
als in de rest van Nederland zijn. Het afgelopen jaar is naar ons idee het bewustzijn voor de
natuur groter geworden b.v. door de publicatie van het Duitse onderzoek van de dramatische
terugloop van de aantallen insecten. Het jaar van de Bij doet nog steeds zijn invloed gelden
b.v. het Bijenconvenant dat in Rijswijk is gesloten. Ook de klimaatverandering heeft zijn
invloed in de vorm van Operatie Steenbreek waar diverse gemeenten (Pijnacker-Nootdorp,
Westland, Rijswijk) in ons werkgebied zijn aangesloten.
Veldbericht is afgelopen jaar digitaal aan de leden gestuurd; een redactie is (nog) niet
gevonden.
Met bewoners van Tanthof is actie gevoerd om de boerderij aan het Chilipad te behouden.
Dat is niet gelukt wel was dit aanleiding om de KNNV lijst Natuurinclusief te bouwen en een
hoofdstuk 8.6 Acties voor het Organisatiehandboek samen te stellen. Ook heeft onze
afdeling het beheer overgenomen van de boomgaard Chilipad.
Natuurwaarnemingen – Geert van Poelgeest en Cor Nonhof
Er zijn 18.836 waarnemingen aangemeld op http://www.knnv.nl/afdelingDelfland
Dit door 47 waarnemers.
In totaal staan er nu 133.247 waarnemingen op met 3.103 soorten
Foto-archief – Geert van Poelgeest
Er zijn flink wat foto’s binnen gekomen, de meeste foto’s worden in KNNV Nieuws
gepubliceerd.
Publicaties – Geert van Poelgeest
De volgende vaste uitgaven zijn verschenen:
Veldberichten 127 – 130
KNNV Nieuws 524 – 668
Wat heeft de KNNV afdeling Delfland in 2016 gedaan: powerpoint
Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017
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KNNV Catalogus 2017
Gedachten over Natuurbescherming
De volgende verslagen zijn gepubliceerd:
Eendenkooi stinze, Schipluiden, bos
Tramkade en Gaagpad, weiland
Ecologie recreatieterreinen
Woudse berging 2017, grasland
Strijp Reijnerwatering, water
Waterstaat, waterbeheer in Delfland van 1133 tot 1285
Beheer Boomgaard Chilipad
Delft, start aanleg zuidelijk deel Van Leeuwenhoekpark
KNNV lijst Natuurlijk inclusief bouwen
ARBO – Kimm Timmermans
Er is een arbo-coördinator gevonden.
Media en PR – Geert van Poelgeest
Wij gebruiken onze website, facebook en twitter als direct media kanalen.
Zie www.knnv.nl/afdelingDelfland
twitter: KNNVafdDelfland
facebook: KNNV-afdeling-Delfland
Er zijn 55 persberichten verstuurd.
Op 2 april is deelgenomen aan de Lentefair op De Papaver.
We zijn berichten verschenen in de Delftse Post, Delft op Zondag, AD, nieuwsbrief
Hoogheemraadschap, Midden-Delfkrant, Maassluise Courant, Stadskrant Delft, Rijswijkse
Courant, De Telegraaf. Er zijn interviews geweest voor de Omroep Delft, Vroege Vogels,
Westlandse Omroep Stichting (WOS). Het bestuur ziet lang niet alle mediaberichten.
Eigendommen
De afdeling koopt regelmatig materialen. In de bijlage zijn deze opgenomen
Gezelligheid
Er zijn twee vaste activiteiten: de Nieuwjaarbijeenkomst en de eerste woensdag van de
maand het natuurcafé in het Melarium.
Stagiaires – Tanja Verbeeten en Geert van Poelgeest
De volgende stagiaires zijn er geweest
Thijs Ottenhof, muizenonderzoek, Aeres Hogeschool, Almere
Lisbeth Cristensen, paddentrek
Mette Christensen, paddentrek
Ida Christensen, paddentrek
Jongen 1, knotten Midden-Delfland
Jongen 2, knotten Midden-Delfland
Jongen 3, knotten Westland
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Delftse Uitdaging – Geert van Poelgeest
Niet aan deelgenomen
KNNV, gewest Zuid-Holland – Geert van Poelgeest
Er zijn twee vergaderingen geweest met de afdelingen in Zuid-Holland, tijdens de laatste
vergadering is de naam en het gebied van het gewest veranderd. Of te wel de KNNV,
gewest Zuid-Holland.
Het gewest heeft zich op 15 februari tijdens een pitch gepresenteerd over Groen in ZuidHolland, in het provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag, voor de Statencommissie Duurzame
Ontwikkeling en er is een schriftelijke reactie gegeven over dit onderwerp.
Er is een KNNV lijst Natuurlijk inclusief bouwen samengesteld en deze is breed verspreid
onder politieke partijen en media.
Ledenadministratie – Els Huijvenaar
Het ledenaantal
2015 287
2016 326
2017 280
De fluctuaties zijn ontstaan door mensen die deelnemen aan b.v. een cursus, die voor één
jaar lid zijn.
Vertegenwoordigende vergadering (VV) 2017 en Beleidsraad (BR) – Geert van
Poelgeest
De VV is 1 april geweest, het jaarplan en het meerjaren plan is aangenomen
Er zijn twee BR’s geweest, er zijn twee KNNV ladders ontwikkeld, één over PR en de ander
over Natuurbescherming. En een eerste versie van een ladder over Natuurstudie. In één BR
werd de vraagt gesteld aan de landelijk voorzitter gevraagd of hij zich gesteund voelde door
de afdelingen bij de landelijke jaarthema’s. Het antwoord was nee. N.a.v. dit antwoord
worden thema’s en onderwerpen door de geledingen gevraagd.
1.2 Verslag natuurhistorische zaken
1.2.1 Natuurstudie
Volgens plan
De studiegroep Mossen gaat gestaag door, ook deze warnemingen staan op
waarnemingen.nl
Er zijn door diverse mensen 11 hokken gestreept. De eendenkooi van Schipluiden is nu in
het voorjaar bekeken, zie het verslag bij de downloads natuurstudie op onze website. Er is
een tweede versie van het rapport Delfland en de overstromingen van 1134 en 1163 door de
Studiegroep 1133 in de maak, maar nog niet af.
Vlinderonderzoek door Leo Poot: rapportage wordt begin 2018 afgerond
Vissenonderzoek door studiegroep Vissen – Marijke Heijne
Marijke en haar ploeg hebben de vissen geïnventariseerd. Alle waarnemingen staan op
http://knnvdelfland.waarneming.nl
Van april t/m september zijn we gaan vissen met de inmiddels vaste ploeg .
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Deelnemers zijn Frank Herfs, Andres Monna, Gerrit Jansen, Esther Vogelaar,Marijn Meijer
en ik zelf en af en toe Geert van Poelgeest.
De kilometerhokken krijgen we van RAVON ( wij zijn een werkgroep van hen) aangereikt en
hiermee gaan wij aan de slag.
We scheppen met de netten een half uur en daarna volgt het determineren. Inmiddels
hebben we al aardig wat ervaring en als er twijfel is hanteren wij de boeken. Foto’s maken
van de vissen werkt ook goed, dan kan je het later thuis nog eens nakijken, of terplekke de
vis op je scherm dichterbij halen.
Bij dit inzoomen kan je goed de bekstand en de plaats van de vinnen bekijken, wat een heel
goed determinatiekenmerk is.
Niet gerealiseerd
Inventarisatie Bieslandse Bos.
Extra gerealiseerd
 Inventarisatie Poelzone voor de gemeente Westland
 Inventarisatie natuurwaarden Midden-Delfland als onderaannemer van een project van
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om te komen tot een natuurbeleidsplan voor het
nieuwe provinciaal landschap Midden-Delfland
 Waterstaat Delfland van 1133 tot 1285,
 Bermen langs de Tramkade en Gaagpad in Midden-Delfland
 Rapport Ecologie Recreatieterreinen; een algemene evaluatie over de inrichting en
beheer van de recreatieterreinen in ons werkgebied
 Gevolgen toelating scheepvaartverkeer in de watergangen Strijp en Reijnerwatering
Zie ook de downloads natuurstudie op onze website.
RAVON en Zoogdierenvereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heijne
Er is uitsluitend via de email contact gehad.
1.2.2 Natuureducatie
Volgens plan
Werkgroep Natuureducatie - Marijke Heijne
Het landelijk thema is gevolgd Verbindingen, er is een excursie in Monster rond dit thema
georganiseerd en een soort van de maand gevraagd, bij elk soort is een beschrijving
gemaakt.
maand

soort

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus, september
Oktober
November
December

groot dooiermos
grutto
huismus
gele lis
muntvlindertje
stadsreus
knoppergal
gewone zwavelkop
parapluutjesmos
heggemus

waarnemingen

48
503
216
92
3
36
16
13
2
65
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Het seizoen 2016 – 2017 was een succesvol seizoen voor de cursus Teleflora voor
gevorderden. Het seizoen 2017 – 2018 was met meer dan 60 deelnemers nog beter bezet.
Cursus Historie van het landschap is gehouden met 15 deelnemers
Er zijn de nodige vragen beantwoord, een lezing in Rijswijk gegeven voor het NIVON
Marijke Heine en Dianne Brakel hebben de cursus Snoeien van vruchtenbomen bij Velt
gevolgd.
Het Melarium – Marijke Heijne en Geert van Poelgeest
Er is een programma aangeboden, o.a. de Natuurcafés, sterrenkijken, stenen, ook de
Imkerverening heeft aan het programma bijgedragen. De open dag op 9 juli was een succes
met circa 100 bezoekers, het gebouw beheerd en het dakterras was toegankelijk.
Er is een plan gemaakt om het terrein natuurvriendelijk ingericht. De KNNV is mondeling lid
van de gebiedscoöperatie Schieoevers.
Excursies
Tijdens de excursies in het Westland De Banken en de Wollebrand zijn erg leuke
waarnemingen gedaan. Er is deelgenomen aan de Nacht van de Vleermuis en de Nacht van
de Nacht. De excursies voor stenen en fossielen naar Markelo (Twenthe) en de Zandmotor
waren uiterst interessant. In het programma zijn diverse strandexcursies van de KNNV afd.
Den Haag aangekondigd.
Extra gerealiseerd
Cursus Beschermwaardige Bomen, voor de Midden-Delfland Vereniging
Cursus Microscopie, gegeven door docenten van de Nederlandse Vereniging voor
Microscopie
Project Water bewust Midden-Delfland, voor de gemeente Midden-Delfland (tentoonstelling
cursus, excursie, tuinambassadeurs)
Project Water bewust Westland, voor de gemeente Westland (regentonnen en tegel acties)
Project Kroos scheppen, voor de gemeente Delft (kroos scheppen, verslag maken)
Tentoonstellingen – Frenk van der Vliet
Eén set borden is uitgeleend. Er is ook reclame gemaakt bij de andere KNNV afdelingen
voor de tentoonstellingen, enkele hebben informatie gevraagd.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
Werd geen gebruik van gemaakt. De subbeheerders hebben dat ongetwijfeld wel gedaan.
De bulk staat in de Plataan en werd nooit ingekeken de afgelopen 10 jaar.
Leesmap – Joke van der Vliet
Een kleine 10 mensen lezen deze map, de map bevat tijdschriften als
De Levende Natuur, Zoogdieren, Duin, Amoeba, Vogels, Zuid-Hollands Landschap, Vlinders,
Natuurbehoud, Gierzwaluwen, Het Vogeljaar, Gorteria, Floron Nieuws. Diverse lezers
voegen ook een eigen blad toe.
Winkel – Geert van Poelgeest

Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018, KNNV afdeling Delfland, 2018

7

Er zijn 16 bestellingen gedaan, waaronder een paar hele grote.
Lezingen met IVN en Vogelwacht – Geert van Poelgeest
De volgende lezingen zijn georganiseerd
12/01, Samenhang in de natuur, Hein van Bohemen
09/02, Jacht op ganzen en vossen in relatie tot weidevogelbeheer, Jeroen Korevaar
09/03, De boswachter vertelt, Mark Kras
13/04, Vlinders, Kars Veling
12/10, Tijdelijke natuur, Jan Putters
09/11, Paddenstoelen op de Noordpool, Leo Jalink
1.2.3 Natuurbescherming
Natuurbeheer
Hieronder een greep uit de natuurbeschermingsactiviteiten van de afdeling. De greep is lang
niet volledig, maar laat wel het brede pallet zien:
 acties voeren tegen verkeerde faunabeheerplannen van de provincie; actie tegen
bebouwing van de Westlandse kustlijn, te veel bebouwing op het Chilipad in Delft
 reageren op gemeentelijke plannen zoals de Natuurvisie van Pijnacker-Nootdorp en
de bebouwingsplannen van de gemeente Delft in de Kerkpolder
 natuurbeheer door zelf de handen uit de mouwen te steken in het Westland, MiddenDelfland, Delft, Overschie, Schiedam en Vlaardingen.
 De paddentrek is aan jaarlijkse campagne.
 Er is aan de cursus Natuurbescherming deelgenomen die door de KNNV afd. Gouda
was georganiseerd.
Padden overzetten
Er zijn afgelopen tijd padden overgezet in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft (6 locaties), Hoek
van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Vlaardingen en
Ypenburg. Er hebben circa 300 mensen aan deelgenomen.
Er zijn 9647 amfibieën overgezet; waarvan 5491 padden. 89% van de dieren is levend
overgezet. Er zijn dus 11% dode dieren overgezet. De paddentrek startte op 27 februari en
eindigde op 4 april.
De paddentrek begon veel eerder dan vorig jaar en duurde in totaal veel langer.
Er zijn drie nieuwe locaties: Nootdorp-Veenweg, Vlaardingen-Watersportweg, MaassluisZuidbuurt. Opmerkelijk is de opleving na vele jaren van de locatie Delft Middelweg en in wat
mindere mate de locatie Delft Tweemolentjeskade. De amfibieën hebben het heel moeilijk op
de locaties Delft-Abtswoude, Vlaardingen en Monster.
Een teruggang is te zien op de locaties Delft Van der Slootsingel, Bergschenhoek en
Maassluis. De overige locaties lijken stabiel al kan het beter.
Knotten in het Westland
In het Westland zijn op 10 ochtenden 257 wilgen, gemiddeld door 15 mensen, er staan 50
mensen op de deelnemerslijst.
Knotten in de sneeuw op de Tanthofkade (Schipluiden)
Met acht mensen staan werken op de Tanthofkade in de eerste houtwal met de grote eik en
de tweede houtwal met de oude essenstobben. Die laten gelukkig nog geen aantasting door
de essentakziekte zien. Met dank aan Eric en Leny van der Kooij van boerderij Windlust van
Abtswoude 48 via wiens erf en pad we naar achteren mochten.
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Knotten wilgengriendje Groeneweg (Schiedam): 150 mtr. houtril opnieuw gevuld
Met 10 mensen gewerkt om het griend helemaal af te kunnen zetten. Bruun en Angelique
kregen een nat pak, omdat er her en der in het griend verraderlijk diepere kuilen zitten. Van
de in totaal 225 meter houtril die in de vorige cyclus door ons is aangelegd hebben we 150
meter houtril voorzien van nieuwe staanders en opnieuw gevuld met de takken. Ook flink wat
(vooral katwilg-)takken weggehaald door mensen die er schuttingen mee wilden vlechten.
Nieuwe fruitbomen op De Kandelaar (Overschie)
Er zijn drie nieuwe fruitbomen gepoot op de boomgaard De Kandelaar, die de afdeling voor
Staatsbosbeheer beheert. Het gaat om een walnoot ‘Broadview’, een appel ‘Summerred’ en
een appel ‘Gieser Wildeman’.
Nieuwe faunabeheerplannen onvoldoende
De KNNV en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
(NMZH) hebben samen met meer dan dertien lokale
natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de
goedkeuring van een aantal nieuwe
faunabeheerplannen door de provincie. Een goede
onderbouwing voor de noodzaak van het afschot
ontbreekt, er is te weinig inzicht in de aantallen en
trends van de populaties en er wordt ook voorgesteld
om soorten af te schieten die er niet goed voor staan zoals smient, roek, wilde eend en
houtduif.
Conferentie Westlandse kust 20 april 2017
De KNNV afdeling Delfland streeft ernaar het strand openbaar toegankelijk te houden. De
beperkte ruimte, die er is, moet niet verkleind worden door particuliere strandhuisjes en
dergelijke bebouwing. Daarnaast streeft de
KNNV ernaar, dat rust en ruimte kan worden
beleefd op het strand. Recreatie moet
hanteerbaar blijven op het strand. Er zijn
voldoende strandtenten en er worden diverse
activiteiten georganiseerd op het strand. In zee
kan er worden gezwommen en gesurft. Vanuit
het oogpunt van natuurbescherming dient men
voorzichtig te zijn met het uitbreiden van de
recreatiemogelijkheden.
KNNV Natuurbescherming: maaien van de boomgaarden in Midden-Delfland
Tot nu toe worden de boomgaarden die de KNNV voor SBB onderhoudt in Midden-Delfland
en voor de gemeente Delft in Tanthof begraasd door de Drentse heideschapen van Frans en
Diane van Vliet. Zij gaan zich beperken tot de grasvelden in Technopolis. Voor de
boomgaarden gaan we over op een iets ander regiem om een meer bloemrijk resultaat te
krijgen. We gaan afwisselen tussen begrazing en maaien/hooien. We hebben een
accubosmaaier aangeschaft en daarmee zijn inmiddels alle boomgaarden een keer
gemaaid. Voor de schapen hebben we nu meerdere ‘leveranciers’. Op Ackerdijk is dit Hans
van Adrichem van boerderij Halfwege aan de Rotterdamseweg 227 met texelaars, voor de
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Kandelaar is dit Maarten Post van boerderij Zwethzicht van Kandelaarweg 140 met texelaars
en zwartblessers en op de Delftse boomgaarden is dit André van den Broek met een kudde
kleine Ouessantschaapjes.
Ecologische voorziening Noordse woelmuis en waterspitsmuis over de Schie klaar
Op de Schieweg bij de Kandelaarbrug is het
oor in het dijklichaam nu klaar. De beoogde
diersoorten kunnen in een tunneltje onder de
Schieweg door naar de oever en daar
overzwemmen naar de andere kant. Zie foto
vanaf de Kandelaarbrug. Aan de andere kant
op de Delfweg wordt eenzelfde oor
aangelegd. Deze ecovoorzieningen over de
Schie zijn een onderdeel van de ecostructuur
tussen Vlietlanden in Midden-Delfland en de
Ackerdijkse Plassen in Pijnacker-Nootdorp
allebei van Natuurmonumenten als compensatie voor de aanleg van de A4. Onze
Ecoverbinding in de Schieweg bij de Kandelaarbrug

afdeling heeft over de hele ecoverbinding
geadviseerd.
Presentatie gemeentelijke Natuurvisie Pijnacker-Nootdorp
Stadsecoloog Michel Barendse presenteerde voor 18 mensen uit de lokale
natuurverenigingen de nieuwe Natuurvisie plus ecologische kaart van de bebouwde kom.
De Natuurvisie op de natuur- en recreatiegebieden van de gemeente (o.a. Bieslandse
Polder, Dobbeplas, Ruyven, Zuidpolder) komt later als de Natuurvisie van de provincie op
deze gebieden klaar is. Hij begon met een eerlijk beeld te geven van wat er sinds de uitgave
in 2009 van de Ecologische Kaart was
gepresteerd: een geringe toename van het
natuurlijk beheer van het groen van 34% naar
36%. De ambitie is om dit flink te laten
toenemen, maar dat is ook een kwestie van
mankracht en geld. Er was een geanimeerde
discussie met lof voor het verrichte werk en
een oproep vanuit de diverse verenigingen om
tot concrete ambities te komen in termen van
een beoogd percentage natuurlijk beheer. Door
de KNNV werd het niet-aanleggen van de bij
de Raad van State door de gemeente beloofde robuuste ecologische zone langs de nu in
aanleg zijn de Verlengde Komkommerweg naar voren gebracht. De KNNV heeft een
zienswijze ingediend.
KNNV Natuurbeheer de Kandelaar
Op boomgaard de Kandelaar een deel van de stekels met de hand gemaaid met zowel de
nieuwe zeis als de accubosmaaier. Een andere deel van de brandnetels laten we staan
vanwege de insecten en ook kikkers, die er gebruik van maken voor dekking, voedsel en
eieren leggen. De knotwilgen zijn gestikt. Het wilgensnoeihout laten we liggen voor de
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schapen, die zowel de bladeren als de schors heerlijk vinden, en als ze kaal zijn gaan ze op
de houtril.
KNNV Natuurbeheer Midden-Delfland voor gezellige avond bij elkaar
Tien mensen waren aanwezig op de bijeenkomst in de Plataan. Eerst hebben we het KNNVrapport Paspoorten Landschapselementen Midden-Delfland besproken. De samenstellers
Dik Ludikhuize, Huub van ’t Hart, Ben Lemmers en Arie van Montfoort gaven een toelichting.
Daarna is het knotprogramma voor komend seizoen in het Abtswoude, Tanthof, Ackerdijk,
Kandelaar, Groeneweg, Woudweg, Breeweg en Holyweg besproken en dan snel naar de
gezellige Plataan-bar.
KNNV Natuurbeheer: knotten tweede deel Romeins Bosje St Maartenrechtpad
Met 13 man lekker gewerkt en de beide terpbosjes zijn klaar (zie foto). Bij elkaar zijn 4
takkenrillen aangelegd met het geknotte hout met een totale lengte van circa 50 meter. De
herdershond van Lex Thoen (schaapherder van de Vockestaert-kudde) rook met zijn fijne
neus een egel onder de takkenril. Iedereen kwam natuurlijk kijken en het was ook een mooi
gezicht. Het zorgde ervoor dat iedereen weer het gevoel kreeg van ‘we doen het ergens
voor’. Zo heeft ook elke takkenril zijn eigen roodborstmannetje die zijn ril te vuur en te
zwaard verdedigt. We zijn ook gefilmd door Bianca Kraus van de RCDV uit Rijswijk. De
documentaire is vertoond tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Art Centre Delft.
Gefeliciteerd Jan en Mieke Duijndam met Ondernemersprijs Haaglanden
Deze prijs is uitgereikt aan Jan en Mieke Duijndam voor de ontwikkeling van een gewoon
boerenbedrijf naar een ‘belevingsbedrijf’. Hoeve Biesland heeft sinds 1997 verandering
gebracht in de bedrijfsvoering in de bedrijfsvoering. Is in 1999 gecertificeerd als biologisch en
deed vanaf 2002 mee in het ‘Boeren voor Natuur’-programma van de Wageningen
Universiteit: een geïntegreerde aanpak van veehouderij, recreatie, natuurontwikkeling en
milieumaatregelen. De KNNV heeft van meet af aan de aanpak van Jan en Mieke actief
ondersteund.
Provincie besluit Midden-Delfland uit te roepen tot Bijzonder Provinciaal Landschap
Midden-Delfland is nu vastgelegd door de provincie als Bijzonder Provinciaal Landschap.
Daar is door een aantal organisaties in het bijzonder de Midden-Delfland Vereniging hard
voor gewerkt. Nu weer verder om te zorgen dat het ook inhoud krijgt. De plannen kosten 442
miljoen euro, maar het overgrote deel hiervan is infrastructuur zoals de 312 miljoen euro voor
de metro van Rotterdam naar Hoek van Holland en allerlei fietspaden zoals de 6 miljoen voor
een brug over de A13 die de beide delen van de Ackerdijkseweg weer met elkaar verbindt.
Als KNNV zijn we natuurlijk blij met de 18,4 miljoen voor het behoud van de weidevogels,
maar ten opzichte van het totaal van de 442 miljoen is de verhouding infrastructuur en natuur
niet evenwichtig te noemen. Meer geld voor natuur is nodig, juist om de grotere recreatiedruk
op te vangen.
Actie Behoud boerderij Chilipad 1
Onze afdeling riep op om in actie te komen om de historische boerderij aan het Chilipad voor
Delft te behouden en zich aan te sluiten bij het protest van de KNNV afdeling Delfland. Voor
meer informatie zie https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/delft . De boerderij ligt
verscholen in de Delftse wijk Tanthof een oude, echt Zuid-Hollandse boerderij, een groene
oase van rust te midden van straten vol woonblokken. En juist hier moet een complex van
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maar liefst 45 zorgappartementen komen. Er werden uiteindelijk door 1100 omwonenden
een handtekening gezet. De gemeenteraad echter keurde het bouwplan met enkele
wijzigingen (behoud knotwilgen en grote bomen op het erf, extra bomen op het erf, de KNNV
betrekken bij het beheer van de boomgaard) toch goed. KNNV Natuurbeheer is inmiddels
gevraagd door de projectontwikkelaar om de boomgaard in te richten en te beheren. Zie
hieronder.
Startbijeenkomst KNNV Natuurbeheer boomgaard Chilipad
Acht mensen waren aanwezig om te praten over behoud, inrichting en beheer door KNNV en
omwonenden van deze prachtige oude boomgaard. Geert van Poelgeest gaf een presentatie
over de basisinrichting gericht op een zo groot mogelijke biodiversiteit. De boomgaard zal
worden begraasd door een klein schapenras de Ouessants, afkomstig van een bergachtig
eiland voor de kust van Bretagne. Er komt een houtril met bloeiende heesters. Er komen
nieuwe hoogstamfruitbomen. Door en met omwonenden is gesproken over voorstellen om
een bloemrijke boomgaard te creëren. De mogelijkheden van natuurvriendelijke oevers
kwamen aan bod.
Handhaving omgevingsvergunning Chilipad 1
Het College van B&W van Delft heeft in een brief toegegeven dat de
vergunningsvoorwaarden voor het archeologisch onderzoek op de oude boerderijterp
Chilipad 1 niet zijn nageleefd. De aannemer had het terrein na sloop van de boerderij
opgehoogd met een meter zand en was alvast met heien begonnen voordat het verplichte
archeologisch onderzoek had plaatsgevonden. Eerder heeft het College op vragen van
gemeenteraadslid Van Koppen een geheel andere voorstelling van zaken gegeven.
KNNV Natuurbeheer Midden-Delfland: bij knotten geriefhoutbosje in Abtswoudse Bos
>20 ex. rode kelkzwam sl. waargenomen
We waren met 14 mensen, waaronder twee stagiaires
met een enkel klein buitje en zonnetje (dus regenboog).
Zie foto’s. Een groep van > 20 ex hele mooie rode
kelkzwam bleek op de oude natte houtril te groeien, die
hebben we dus maar even zo gelaten en de andere oude
houtril gebruikt en een nieuwe aangelegd, allebei 10
meter lang en respectievelijk 3 meter en 1,50 meter hoog.
Lex Thoen heeft flink wat zware stammen meegenomen
(goed voor het voedselarmer worden van het
geriefhoutbosje). Ook heeft hij ons uitgenodigd voor koffie en cake plus demo
schapendrijven op de Adrianushoeve aan de Woudweg van ANV Vockestaert.
Platform groen, gemeente Delft – Huub van ´t Hart, Cor Nonhof
Dit platform is een keer bij elkaar geweest en sprak over diverse onderwerpen o.a. over de
opgave van het bouwen van 15.000 woningen, testlocatie intelligente verlichting,
toestemming voor ooievaarsnest Sportfondsenbad, toepassing Wet Tijdelijke Natuur,
toekomst beheer Midden-Delfland.
Adviescommissie Arboretum-Heempark / Hertenkamp – Frans Coppens
Afgelopen jaar is Pieter van Mourik helaas overleden. Een geweldig betrokken en deskundig
lid van de adviesgroep. Gelukkig heeft de vereniging Groei en Bloei een vervanger kunnen
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vinden: Liesbeth Godijn. De (nieuwe) beplanting van het pilotplan is (eindelijk) aangeschaft
en wordt op de juiste plaats neergezet als het weer meewerkt(!). De bruggen waren duidelijk
aan vervanging toe, en als alles goed gaat worden er eind februari nieuwe geplaatst.
Het Arboretum/Heempark bestaat dit jaar 50 jaar en dat willen we niet zomaar voorbij laten
gaan. Er staat o.a. een bijeenkomst met excursie speciaal voor burgemeester en
gemeenteraad op het programma. Er is veel werk gestoken in het bijhouden en verfraaien
van de website. Tevens wordt er gewerkt aan het maken en plaatsen van z.g. QR-codes bij
elk plantvak, zodat het publiek meer informatie over dat vak kan inzien via de mobiele
telefoon. Hier wil ik de alle "groenwerkers" (professionals en vooral ook de vrijwilligers) in
het Arboretum/Heempark bedanken en complimenteren met het vele, maar uitstekende werk
wat zij afgelopen jaar weer hebben laten zien.
Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp – Harry Hendriks
Belangrijke items op de MP agenda zijn en blijven:
- duurzame energie (op weg naar energieneutraal: reductie, gebruik groen energie, zonneenergie, geothermie) en duurzame mobiliteit (focus verleggen van kwantiteit naar kwaliteit
verbindingen en 'de fiets')
- milieubewust afval scheiden op een praktische en effectieve wijze
- geen extra woningen toestaan in de Ecozone Delfgauw
- geen kleine windturbines toestaan (zinloos qua effectiviteit & kostenplaatje + toch
omgevingsimpact + betere alternatieven om het geld aan te besteden)
- de kwaliteit van de Balij en Biesland gebieden
Daarnaast hebben we als KNNV zelfstandig een zienswijze op “Natuur op de kaart” PN
uitgebracht. Ook is deelgenomen aan een bijeenkomst van PVVD, PVDA en GL over 'meer
aandacht voor het welzijn van dieren (in de natuur en in huis)'.
Platform Delftse Hout – Frans Coppens, Huub van ‘t Hart
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden bij Hanos. Diverse onderwerpen rond de Delftse
Hout zijn besproken.
Gebruikersgroep Bieslandse Bos en Balij van Staatsbosbeheer – Cor Nonhof
De gebruikersgroep heeft weer nieuw bloed gekregen onder de deelnemers. Ze gaat ook
weer meer de dagelijkse gang van zaken bekijken in plaats van brainstormen over de
toekomst het gebied. de financiën van SBB zijn in wat rustiger vaarwater gekomen.
De essentakziekte is een belangrijk onderdeel van de gesprekken, omdat er gevaar is dat
bomen over de paden vallen. SBB is bezig met een masterplan om in heel Nederland de
problematiek te lijf te gaan.
Weidevogelpact Midden-Delfland – Cor Nonhof
Er wordt wel hard gewerkt en plannen gemaakt, maar er is nog steeds niet veel te zien. Er is
nog geen kerngebied aangekocht en er zijn nog geen bomen geknot om een opener
landschap te maken.
Weidevogelberaad – Cor Nonhof
We zijn alleen agenda-lid. De Weidevogelwacht Midden-Delfland is een betere
gesprekspartner in deze situatie. Zij weten van de hoed en de rand op dit gebied.
Coöperatie Schiezone - bestuur
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Er is een initiatief door Arie van den Berg en Jeroen van Schie om het onderhoud tussen de
Tempel en de TU-terreinen tussen de Schie en de A13 in beheer te krijgen. Wij doen mee en
hebben ons aangemeld als lid van de coöperatie.
Vertegenwoordigende vergadering en Beleidsraad
De vergaderingen zijn op: BR 17 februari 2018, VV 14 april 2018 en BR 10 november 2018
Een vertegenwoordiger wordt door het bestuur aangewezen.

2. Jaarplan 2018
2.1 Organisatie
Bestuur
Het bestuur zal naast het bijhouden van het OHB, het goedkeuren van projecten, zorgen
voor de nodige gelden, de PR, contacten onderhouden van bevriende organisaties en verder
experimenteren met de koepelnaam Natuurpunt en dit alles wordt getoetst aan onze doelen
en de mogelijkheden van onze organisatie. Het bestuur hoopt dat leden ook de nodige
initiatieven ontplooien, deze zullen zoveel mogelijk ondersteunt worden. Ook zoekt bestuur
leden die in het bestuur zitting willen nemen.
Het bestuur heeft het volgende aanbod:
- taken waarin je je kan ontwikkelen of je ervaringen kan inbrengen
- een efficiënte ondersteuning
- je maakt kennis met een breed relatieveld
Waarnemingen – Geert van Poelgeest en Cor Nonhof
Leden en niet-leden worden gestimuleerd om deel te nemen aan
http://knnvdelfland.waarneming.nl
Fotoarchief – Geert van Poelgeest
Stuur je foto’s in van natuurwaarnemingen en mensen in de natuur, want een vereniging
verenigt mensen.
Publicaties – Geert van Poelgeest
We blijven rustig doorgaan met publiceren. Leden die hun ervaringen via een publicatie
willen vastleggen worden van harte uitgenodigd dit bekend te maken.
ARBO – Kimm Timmermans
We maken een Plan van Aanpak voor de ARBO.
Media – Geert van Poelgeest
Doorgaan met KNNV Nieuws, Veldbericht, website, persberichten twitter en facebook. De
taakverdeling tussen de vijf communicatielijnen blijft hetzelfde. Wel zullen we blijven
afstemmen.
Van Veldbericht zullen 4 nummers (131 t/m 134) verschijnen; er wordt een redactie gezocht.
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Veldbericht wil leden met elkaar betrekken door activiteiten van en door leden onder de
aandacht te brengen. Kopij van leden blijft dus zeer welkom.
De PR en de relaties blijven de aandacht houden. Blijf knipsels uit de krant opsturen waarin
de KNNV wordt genoemd. Schrijf de naam van de krant en datum in de marge van het
bericht.
Wordt volger van facebook https://www.facebook.com/pages/KNNV-afdelingDelfland/524367307641359
en twitter: http://twitter.com/#!/KNNVafdDelfland
Eigendommen – Cor Nonhof
Er zijn een vlinderkijker en een tablet gekocht uit het investeringsbudget. Voor de
onderhoudsploeg in Midden-Delfland zijn een bosmaaier en een kettingzaag op accu
gekocht op het projectbudget.
Stages – Tanja Verbeeten en Geert van Poelgeest
We gaan door met het werven van (maatschappelijke) stagiaires.
Delftse Uitdaging – Geert van Poelgeest
We denken na of we hier wel mee moeten doorgaan.

Ontmoetingsbijeenkomsten – Diversen
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
De Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari – bestuur
De eerste woensdag van de maand het natuurcafé in het Melarium – Marijke Heijne
Open dag Melarium 15 juli - bestuur
Als er ideeën zijn voor andere bijeenkomsten dan hoort het bestuur dat graag.
.
2.2 Natuurstudie
 Km-hokken strepen (diverse leden)
 Vlinders inventariseren (Leo Poot): Monitoring van de vlinderbiotoop Abtswoudse Bos en
Woudse bosjes, duinstrook Dunea continueren. Helpen met de inventarisaties
duingebieden Zuid-Hollandse kust (Jan Scheffers). Als er tijd voor is: inventariseren
recreatiegebied Zuidrand ten noorden van de Kandelaarweg.
 Studiegroep 1134 (Cor Nonhof); er is een nieuwe studie door Deltares gedaan naar de
geologie van Delfland. We gaan kijken hoe dat onze publicatie beïnvloedt.
 Studiegroep Paddenstoelen en mossen (Geert van Poelgeest).
 Studiegroep Heukels’ Flora (Boukje Sijens en Gerda van der Maas)
 Vissen inventariseren (Marijke Heijne): van april tot oktober elke maand Om de 3 weken.
Verzamelen om 19.00 uur; 17 april, 8 mei, 29 mei, 19 juni, 10 juli, 31 juli, 21 augustus, 11
september, 2 oktober; details in Veldbericht en KNNV nieuws
RAVON en Zoogdierenvereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heijne
We zullen de jaarvergaderingen van RAVON en de Zoogdiervereniging bijwonen.
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2.3 Natuureducatie
Werkgroep Educatie – Marijke Heijne
De onderstaande onderwerpen worden gecoördineerd en leden worden ondersteund in hun
behoefte op dit gebied. Ook zullen vragen van externen worden beantwoord
Melarium – Marijke Heijne en Geert van Poelgeest
Er wordt een programma aangeboden, het gebouw beheerd en het dakterras is toegankelijk.
Ook wordt het terrein natuurvriendelijk ingericht. Hiervoor neemt de KNNV ook deel in de
gebiedscoöperatie Schievoevers
Cursussen
Voor 2018 is in het groeiseizoen de cursus Teleflora voor Starters voorzien. Dit is een
schriftelijke cursus voor beginnende floristen met lesmateriaal, monologen en puzzels en
huiswerk. De cursus Tekenen naar de natuur wordt op 7 zondagen gegeven.
Excursies
Eens in het kwartaal is er een excursie in het Westland - Jacqueline de Boer en Frans van
Antwerpen
Tentoonstellingen – Frenk van der Vliet
Gewoon doorgaan met uitlenen.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
Als dat voor de uitvoering van hun taak nodig is, kunnen leden boeken kopen.
Leesmap – Joke van der Vliet en Huub van ’t Hart
De lezers geven de leesmap door aan de volgende op de lijst. De tijdschriften worden
verzameld door Joke van der Vliet en in een leesmap gedaan.
Winkel – Geert van Poelgeest
Bestellingen verwerken, in ieder nummer van KNNV Nieuws wordt een aankondiging
opgenomen.
Lezingen – Geert van Poelgeest
In samenwerking met het IVN en de Vogelwacht zullen zes lezingen in Delft worden
georganiseerd.
Werkgroep paden van de Midden-Delflandvereniging – Huub van ’t Hart en Annie
Delsman
Waar nodig ondersteunen we dit.
2.4 Natuurbescherming
Werkgroep Natuurbescherming
Knotten, reacties geven op plannen, kansen benutten voor natuurontwikkeling en draagvlak
voor de natuur.

Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018, KNNV afdeling Delfland, 2018

16

Padden
Er zal worden overgezet in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft (6 locaties), Hoek van Holland,
Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Vlaardingen en Ypenburg. Waar
mogelijk zal het draagvlak voor het leefgebied van deze dieren worden versterkt.
Weidevogelpact – Cor Nonhof
Zolang de IODS-subsidieregeling bestaat, zal worden deelgenomen aan het weidevogelpact.
Wij werken met name aan het bevorderen van een open landschap.
A4
De KNNV richt zich met andere organisaties op de bewaking van de uitvoering van het
IODS-convenant.
Adviescommissie Arboretum–Heempark / Hertenkamp, Frans Coppens
Meedenken en advies geven
Platform Groen, gemeente Delft – Huub van ’t Hart
We blijven in het Platform Groen in overleg met de gemeente Delft over de natuur.
Milieuplatform Pijnacker – Nootdorp – Harry Hendriks
De aandachtspunten van afgelopen jaar: duurzaamheid, windenergie en groen zullen ook in
2016 op de voorgrond staan. Zeker in tijden van financieel-economische crisis en schaarste
is extra inspanning nodig om groen en natuur op de agenda te houden.
Platform Delftse Hout – Frans Coppens
Frans zal zich inspannen voor het behoud van de natuurwaarden en reageren op actuele
zaken.
Gebruikersgroep Bieslandse Bos Balij – Cor Nonhof
We blijven meedenken over de verbetering van de natuurwaarden en de recreatieve
kwaliteiten.
Werkgroep Bomen Midden-Delflandvereniging – Huub van ’t Hart en Ben Lemmers
Daar waar mogelijk en nodig ondersteunen we deze werkgroep.
Natuurbeheer – Huub van ’t Hart en Geert van Poelgeest
Op de locaties in Midden-Delfland en Westland wordt verder gewerkt. De ecozones in TU
Delft Sciencepark Technopolis komen erbij.

3. Financiën
Inkomsten

Contributie

Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2015
2016
2017
2017
2018
8.895
8.516
8.500
8.376
8.300
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Donaties
Rente
Winkel
Kraam
Papaverbalie
Tentoonstellingen
Natuurbescherming
Uit Lustrumfonds
Uit Eigen Vermogen Organisatie
Subtotaal Organisatie

233
265
154
131
350
1.307

575
204
690
31
644
0
401

100
0
150
150
0
0
400

13.835

11.060

2.550
11.850

Uit Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Projecten en Cursussen
Subtotaal Projecten en Cursussen

-2.563
-2.563

5.314
5.314

Totaal Vereniging

11.272

16.374

1.233
57
-130
-75
250
-310

100
50
150
75
0
0
900

9.400

1.785
11.360

2.500

3.500

4.400

3.500

2.000
1.686
3.686

15.350

13.086

15.760

4.400

Uitgaven

Contributie Afdracht
Organisatiekosten
Veldbericht
Melarium
Natuurstudie
Natuurbescherming
Natuureducatie
Gezelligheid
Lustrum 2015
Public Relations
Reservering Investering
Reservering Lustrum
Op- en afwaarderingen
Onvoorziene Kosten
Saldo
Subtotaal Organisatie

Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2015
2016
2017
2017
2018
6.323
5.865
5.900
5.967
5.900
1.994
1.262
1.400
1.428
1.400
1.916
1.561
1.900
993
160
0
0
200
0
1.250
329
506
500
575
500
-597 nvt
nvt
nvt
nvt
217
638
500
379
500
109
57
300
31
500
1.357
0
0
0
0
450
100
458
100
250
250
250
250
250
500
500
500
500
500
-574
-831
300
414
300
350
0
1.000
0
1.212
1.252
0
-2.595
0
13.835
11.060
11.850
9.400
11.360

Toekenning Projecten en Cursussen
Jaarthema
Saldo
Subtotaal Projecten en Cursussen

225
777
-3.565
-2.563

0
1.500
3.814
5.314

2.000
1.500

Totaal Vereniging

11.272

16.374

2.000
2.400

3.500

500
1.500
1.686
3.686

15.350

13.086

15.760

4.400

Toelichting
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De digitale verzending van Veldbericht en de Jaarstukken scheelt rond de € 2.000. De
kosten voor het in gebruik houden van het Melarium kostte de afgelopen twee jaar in het
Project Beheer Melarium € 2.500. Die kosten nemen we vanaf nu in de Organisatie. Bij de
post Natuurbescherming worden nu het onderhoud aan geriefhoutbosjes in Midden-Delfland,
de Rietput en de Waaier in de reguliere begroting opgenomen. Dat levert netto een extra
inkomst op van € 500.
Het begrootte verlies voor 2018 is € 6.185. Dit kan uit de reserves worden betaald, maar het
Eigen Vermogen Organisatie zakt onder de grens van eenmaal de jaaromzet.
Nu een paar grote natuurbeschermingsactiviteiten in de begroting van de Organisatie zijn
opgenomen, onttrekken ze zich aan liquiditeitstest zoals we die doen bij Projecten en
Cursussen. We nemen ze daarom extra op in het Overzicht Projecten en Cursussen.
Balans
NAAM REKENING
Triodos Rekening courant
ASN Spaarrekening
Debiteuren
Voorschotten
Te ontvangen rente
Overige Bezittingen
Kraaminventaris
Winkelinventaris
Afschrijving Overige Bezittingen
Investeringsfonds
Lustrumfonds
Crediteuren
Eigen Vermogen Organisatie
Toegezegde Opdr. en Subs.
Projecten
Cursussen
Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Vereniging
Totaal

DEBET
KREDIT
13.713
26.166
6.541
146
57
443
1.781
874
316
376
1.000
192
11.936
1.050
14.289
755
26.199
2.909 (Verlies)
54.371
54.371

Toelichting balans
Er zijn meer investeringen gedaan dan er in het Investeringsfonds zat.
Contributie
De bijdragen aan de landelijke organisatie blijft gelijk.
Type lid
2017
2018
Gewoon lid
€ 30,50
€ 30,50
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Huisgenootlid
Jeugdlid

€ 12,25
€ 16,25

€ 12,25
€ 16,25

€ 12,25
€ 16,25

4. Leden
We herkennen de volgende leden
1.
Organiserende leden, deze geven sturing
2.
Deelnemende leden, deze geven bezieling
3.
Steunende leden, deze geven erkenning
Organiserende
leden
Deelnemende
leden

Steunende
leden
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Bijlage: lijst van bezittingen
Bezittingen
Adressen leden
Adressen Pr
Batdetector, 2 stuks
Beamer en Laptop
Bibliotheek
Bodywarmer
Braakballenset
Computer
Computer Coolmaster
Computer Dell
Computer Vtech+
Computerprogramma AqMad
Computerprogramma CorelDraw X4 & X8
Computerprogramma FLOR
Computerprogramma Office 2007
Computerprogramma SynBioSys
Computerprogramma Turboveg & Associa
Dia- en fotoarchief
Diaprojectiescherm
Diaprojector
Educatieve materialen (b.v. dvd’s)
Externe Harddisk WD & ???
Fototoestel Canon
Geleidbaarheids- en pH-meter
Gereedschap berenklauw
GPS
Huisraad t.b.v. knotters Midden-Delfland
Drinkspullen t.b.v. knotters Westland
Kraam diversen
Kreeftenfuiken
Lampjesbord
Melarium inventaris
Microscoop Olympus
Microscoop Zeiss
Microscoopcamera
Microscooplampjes en stekkerblok
Muizenvallen (30 stuks)
Nachtkijker
Natuurbeheer diversen
Padden overzetten diversen
Partytent 1
Petjes 1 doos
Printer
Publicaties
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Wie is de beheerder?
Els Huijvenaar
Geert van Poelgeest
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Huub van ’t Hart
Marijke, Geert en Bert
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Huub van ’t Hart
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Dik Ludikhuizen
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Geert van Poelgeest
Melarium
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Secretaris
Huub van 't Hart
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Huub van ’t Hart
Bert Bentvelzen
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Frenk van der Vliet
Marijke Heijne
Cor Nonhof
Han van Yperen
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Huub van ’t Hart
André Jongeling
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
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Stereoscoop
Tablet
Telescoopkijker met oculair en statief
Tentoonstelling verhuur
Tentoonstellingen
Verrekijker Papilio
Visnetten
Vlinderval
Waadpak, 2 ex., man en vrouw
Waarneming.nl
Waarnemingen
Webcam slechtvalk
Wildbewakingscamera
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Marijke Heijne
Huub van ’t Hart
Marijke Heijne
Frenk van der Vliet
Frenk van der Vliet
Huub van ’t Hart
Marijke Heijne
Marian Barendtszen
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
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Huishoudelijk reglement

Geldig tot: 2019 (wordt elk jaar opnieuw vastgesteld)

Ledenvergadering 2018 (on)gewijzigd vastgesteld
Aanpassingen in geel gemarkeerd

Huishoudelijk reglement voor de KNNV afdeling Delfland
Aanhef
De vereniging KNNV afdeling Delfland wordt in dit reglement verder aangeduid als “de
afdeling”.

Werkgebied
Artikel 1.
De afdeling beschouwt als haar werkgebied het grondgebied van de gemeenten Delft,
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland, Lansingerland en het zuidelijk deel van de
gemeente Rijswijk.

Contributie en donatie
(Statuten Artikel 4 & 5)
Artikel 2
a. Leden betalen aan de afdeling een contributie, waarvan de hoogte door de
ledenvergadering van de afdeling wordt vastgesteld.
b. Huisgenootleden ontvangen niet het verenigingsorgaan en andere van de landelijke
vereniging of de afdeling uitgaande geschriften.
c. Wie zich na 30 juni van enig kalenderjaar als lid heeft aangemeld betaalt over dat
kalenderjaar de helft van de geldende contributie.
d. Ereleden van de afdeling en ereleden van de landelijke vereniging zijn vrijgesteld van de
verplichting tot het betalen van contributie.
e. Donateurs betalen jaarlijks een bijdrage of een bijdrage ineens, waarvan het minimum
door de ledenvergadering van de afdeling wordt vastgesteld.

Inning contributie en royering wegens wanbetaling
(Statuten Artikel 4 & 5)
Artikel 3.
a. Leden ontvangen de eerste maand van een kalenderjaar een verzoek om de contributie te
voldoen, per e-mail of met de post.
b. Als een lid in gebreke blijft de contributie te voldoen, ontvangt dit lid nog tweemaal een
een schriftelijke herinnering per e-mail of met de post en vervolgens wordt telefonisch
contact opgenomen.
c. Indien de contributie ondanks de herhaalde verzoeken niet voor of op 1 augustus van het
lopende kalenderjaar is voldaan wordt het betreffende lid door het bestuur geroyeerd.
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Betalingsbevoegdheid
Artikel 4.
a. Bestuursleden, alsmede leden met verantwoordelijkheid voor één van de werkgroepen
van de afdeling, zijn gerechtigd namens de afdeling die financiële verplichtingen aan te
gaan welke in de goedgekeurde afdelingsbegroting zijn voorzien.
b. Tevens zijn voornoemde functionarissen gerechtigd eenmalig uitgaven te doen die niet in
de begroting zijn voorzien en die een bedrag van € 50,00 niet te boven gaan.
c. Bedragen groter dan € 50,00 en niet voorzien in de begroting mogen niet zonder
voorafgaande toestemming van de penningmeester worden uitgegeven. Indien het de
penningmeester betreft dient toestemming van de voorzitter te worden verkregen.
d. Indien de penningmeester geen toestemming verleent kan het verzoek worden ingediend
bij het bestuur.
e. Uitgaven van meer dan € 500,00 die niet in de begroting zijn voorzien dienen vooraf ter
goedkeuring in het bestuur te worden besproken.
f. Projectleiders kunnen binnen de begroting van de goedgekeurde projecten en cursussen
uitgaven doen

Beroep
Artikel 5.
a. Beroep als bedoeld in de artikelen 4 sub 11 en 5 sub 8 van de statuten van de afdeling
kan worden ingesteld door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan het bestuur
van de afdeling, binnen een maand na ontvangst van de mededeling van het bestuur
waartegen de betrokkene in beroep wenst te komen.
b. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerst volgende ledenvergadering van de afdeling
aan de orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep tegen de beslissing
waartegen het is ingesteld geacht gegrond te zijn.
c. Indien de betrokkene de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven zal de
betrokkene gehoord worden door een commissie van onderzoek, bestaande uit 3 door en
uit de ledenvergadering van de afdeling gekozen personen. De commissie van onderzoek
brengt op de volgende ledenvergadering van de afdeling verslag uit, in welke vergadering
op het beroep wordt beslist. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep tegen de
beslissing waartegen deze is gericht geacht wordt gegrond te zijn.
d. Het bestuur van de afdeling deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk
mede.
e. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen
aanspraken maken op de rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Quorum
Artikel 6.
a. Is in het geval bedoeld in artikel 14 sub 1 van de statuten minder dan tweederde deel der
leden aanwezig, dan wordt de ontheffing in een volgende algemene ledenvergadering
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behandeld. Deze vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur op een termijn van
niet langer dan 4 weken.
b. In deze tweede algemene ledenvergadering wordt de ontheffing een feit, mits het besluit
genomen wordt met een meerderheid van tenminste drievierde der geldig uitgebrachte
stemmen.
c. Tot deze vergadering worden de leden opgeroepen zoals in artikel 7 sub 7 van de
statuten geregeld is.

Werkgroepen
Artikel 7.
a. Een werkgroep als bedoeld in artikel 3 sub c van de statuten kan worden opgericht door
tenminste zes leden van de afdeling gezamenlijk.
b. Oprichting kan plaatsvinden voor enig statutair doel.
c. De werkgroep kan alleen naar buiten treden onder de naam van de afdeling.
d. De leden van de werkgroep kiezen uit hun midden iemand die verantwoordelijk is voor de
organisatorische aspecten en die verantwoording aflegt aan het bestuur.
e. Alleen leden van de KNNV kunnen lid zijn van een werkgroep.
f. Een overzicht van ontplooide activiteiten wordt door de werkgroep ingebracht in het
jaarverslag van de afdeling.
g. Indien het ledental van een werkgroep daalt tot drie of minder kan het bestuur besluiten
de werkgroep op te heffen.

Contactpersonen.
Artikel 8.
a. Het bestuur benoemt en ontslaat voor verschillende delen van het werkgebied van de
afdeling contactpersonen.
b. De contactpersonen overleggen met het bestuur over de onderwerpen die in hun gebied
van belang zijn.

Redactie
Artikel 9.
a. Het bestuur benoemt en ontslaat uit de afdeling tenminste drie leden als redactie voor het
afdelingsorgaan.
b. De redactie heeft tot taak viermaal per jaar het afdelingorgaan te doen verschijnen.
c. De redactie bepaalt de inhoud van het afdelingsorgaan, met dien verstande dat
mededelingen van het bestuur niet kunnen worden geweigerd.

Vertegenwoordigingen
Artikel 10.
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a. De afdeling wordt vertegenwoordigd in overlegorganen waarin groeperingen met
verwante doelstellingen samenwerken.
b. Het bestuur benoemt en ontslaat uit haar midden een vertegenwoordiger voor een
overlegorgaan.
c. Het bestuur kan zich desgewenst laten vertegenwoordigen door een lid van de afdeling.
d. De vertegenwoordigers overleggen met het bestuur over de ontwerpen die in hun
overlegorgaan aan de orde zijn.

Reglement Projecten en Cursussen
Waar hieronder projecten staat, lees ook cursussen en opdrachten.
Een project kan van start als:
a. Het bestuur akkoord is met het projectvoorstel op de punten inhoud, begroting en dekking
b. De Ledenvergadering gaat stilzwijgend akkoord als het project winstgevend of
kostenneutraal kan worden uitgevoerd tot een omzet van € 5000,c. Het bestuur mag € 2000,- in een jaar uit eigen middelen inzetten
d. Het projectvoorstel wordt aan de leden voorgelegd als de omzet meer is dan € 5000,- of
de € 2000,- uit eigen middelen te boven gaat

Wijziging
Artikel 11.
Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd met inachtname van de bepalingen van
artikel 13 van de Statuten.
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1. Inleiding
Een beleid op het gebied van natuurstudie hebben helpt om die dingen te doen die voor de
organisatie het meeste rendement opleveren. Dit beleid gaat dus expliciet niet uit van
eventuele wensen van individuele leden of externe partijen. Zij komen pas aan bod bij het
verwerven van waarnemingen respectievelijk om dingen te doen met onze informatie.
2. Beleid
2.1. Wensen organisatie
De doelstellingen van de KNNV afdeling Delfland zijn natuurstudie, natuureducatie en
natuurbescherming. Deze zaken staan met elkaar in onlosmakelijk verband. De natuur in
onze omgeving wordt bedreigd door allerlei oorzaken. Om van de natuur te genieten is het
noodzakelijk deze te beschermen. Om dat effectief te kunnen doen is kennis van zaken
nodig. Onderzoek in de natuur leidt weer tot natuurbeleving.
In het natuurbeschermingsbeleid staat dat wij de natuur over de volle breedte van onze regio
willen bevorderen. Dit onder het motto: samenleven met de natuur.
Onze natuurstudieprojecten moeten zich afspelen zowel in de stedelijke als de
landelijke gebieden, zowel in de openbare ruimte als in privaat bezit.
2.2. Adviseren
Onze afdeling heeft kleine natuurgebieden in eigen onderhoud waar we zelf het beheer
kunnen vaststellen. De meeste invloed hebben we als we de grote beheerders kunnen
beïnvloeden. Vrijwel al onze activiteiten spelen zich af in terreinen van anderen of in beheer
bij derden. De belangrijkste manier om daar aan natuurbevordering sturing te geven is via
onderzoeken in die terreinen met als resultaat beheeradviezen.
Prioriteit bij al onze studies moet zijn uiteindelijk een inrichtings- of beheeradvies te geven.
Plant- en diersoorten zeggen iets over hun leefomgeving. Sommige zijn gebonden aan
helder water, andere aan kalkrijke bodems, enz. Van sommige groepen is dat zeer goed
onderzocht en vastgelegd in publicaties. Bij het waarnemen van soorten die goed
beschreven en gedocumenteerd zijn, leveren de achtergrondstudies veel additionele
informatie. Het gaat dan met name om de hogere planten en vogels. Soortgroepen die
hierop niet of nauwelijks op onderzocht zijn, zijn de bladmossen, zweefvliegen, spinnen,
hommels, enz. Soms is ondanks alle inspanning nog geen sluitende achtergrondinformatie
voorhanden, zoals bij de macrofauna van watergangen.
Het loont de moeite met name de goed onderzochte soortgroepen te bestuderen.
Adviezen zijn dan makkelijker te geven.
3. Aansluiten bij doelgroepen/ beheerders
Aan een voetbalclub vragen orchideeën te kweken op het voetbalveld heeft geen zin. Ook bij
andere terreinbeheerders is het goed weet te hebben van hun doelstellingen en daar bij aan
te sluiten. In onze regio is alleen het vogelreservaat Ackerdijk er alleen voor de natuur.
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Mensen zijn daar niet welkom. Alle andere gebieden zijn voor gemengd gebruik door mens
en natuur. In de stad heeft de mens absolute prioriteit.
Beheeradviezen moeten bij de doelstellingen van de beheerders en eigenaren passen.
4. Monitoren
De effectiviteit van natuurbeschermings- en ontwikkelingsmaatregelen moeten worden
gemeten. Vaak gaat het om effecten die pas over langere tijd (jaren) te meten zijn. Met een
monitor zijn de resultaten van externe factoren en bewuste ingrepen te volgen. Zonder zo’n
monitor is er geen leereffect mogelijk. Dit geldt voor landelijke ontwikkelingen, maar ook voor
kleinschalige gebieden in onze regio.
Bij landelijke trends kan men denken aan rode lijstsoorten. Soorten kunnen erop komen,
maar daar ook weer uit verdwijnen. Regionaal kan men denken aan de natuurmonitor van de
provincie en de Duurzaamheidsmonitor van de gemeente Delft. Onze afdeling telt al jaren op
eigen initiatief de gierzwaluwen in de bebouwde kom.
Monitoren van door ons zelf gekozen natuurwaarden of aansluiting zoeken bij
monitoren van derden is van groot belang om onze kennis te vergroten.
5. Inventarisaties
We blijven doorgaan met het inventariseren van de flora in de kilometerhokken in de
regio. Dat is nuttig voor Floron en ons beeld van de natuur in de regio. Ook vormen de
resultaten een goede binnenkomer om in gesprek te raken met beleidsmakers. En niet
in de laatste plaats geeft het onze leden veel voldoening om een kilometerhok te
inventariseren
.
6. Organisatie
Een werkgroep volgens de statuten is een organisatievorm die bij de afdeling niet meer
levensvatbaar is gebleken. Alle werkgroepen “oude stijl” zijn opgehouden te functioneren.
We zien wel een opkomst van kleinere initiatieven, de studiegroep. Op het raakvlak met
natuureducatie is dit hopelijk de nieuwe trend om onze kennis en kunde op peil te houden.

Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018, KNNV afdeling Delfland, 2018

31

Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018, KNNV afdeling Delfland, 2018

32

