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1. Verslag Organisatie
1.1 Bestuur
Nadat de kascommissie de kas in februari niet kon controleren zijn er twee
extra ledenvergaderingen geweest. Door de adviezen van de kascommissie
werd het bestuur zich bewust wat de oorzaak hiervan was. Op advies van de
ledenvergadering in juni is er een gesprek geweest met het landelijke bestuur,
deze gaf een heel prima tip voor een boekhoudprogramma.
De penningmeester en de secretaris hebben in het voorjaar hun functie
neergelegd.
Door de adviezen van de kascommissie en de drie ledenvergadering kwam
het bestuur tot conclusie dat we de presentatie van de financiën moeten doen
en de communicatie in het bestuur moeten verbeteren
Door de grote aandacht die deze punten moesten hebben is een
voorgenomen PR actie niet van de grond gekomen.
De komende fusie met het IVN zal ook onze aandacht hebben. Er is een
gezamenlijk schrijven van de beide landelijke organisaties, de vele ideeën
daarin zullen we als uitgangspunten nemen.
Het bestuur heeft in 2014 in totaal 11 maal vergaderd op de tweede
woensdagavond van de maand. In augustus is, in verband met vakantie, niet
vergaderd.
Het beheer van het OHB is naar een bestuurslid overgegaan.
Het aantal activiteiten in 2014 volgens onze doelen en organisatie
Natuurstudie Natuureducatie Natuurbescherming Organisatie Totaal
19

94

30

35

178

Er is een intentieverklaring getekend met ’s Heeren Loo waarin we een
natuurlijke omgeving willen bereiken door op Westerhonk bij het Stinsenbos
voor de KNNV een stuk grond in te richten, waarop mensen elkaar ontmoeten
en gezamenlijk actief zijn om tot een natuurlijke leefomgeving te komen,
waarbij het hele traject bestreken wordt: educatie, productie, bescherming,
ontwikkeling, uitwisseling van kennis en opdoen van inspiratie. De
kringloopgedachte is hierbij leidend.
De KNNV zal deze plek met inzet van eigen middelen beheren en het
Westerhonk stelt de grond om niet ter beschikking. De KNNV en Westerhonk
spannen zich in om financiën te vinden om tot een natuurlijke leefomgeving op
Westerhonk te komen. Geworven middelen komen in beheer van Het
Westerhonk.
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Het Bestuur bestond in 2015 uit:
Voorzitter, Geert van Poelgeest,
Secretaris, Cor Nonhof
Bestuurslid Natuurstudie, Cor Nonhof
Secretaris Natuureducatie, Geert van Poelgeest
Secretaris Natuurbescherming, Huub van ’t Hart
Penningmeester, Cor Nonhof
Bestuurslid, Annemarie ’t Hart
1.1.1 Foto-archief - Geert van Poelgeest
Er zijn weer flink wat foto’s ingestuurd, die in gebruik zijn voor KNNV Nieuws,
Veldbericht, facebook en de website.
1.1.2 Publicaties - Geert van Poelgeest
De volgende publicaties zijn verschenen
- Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen, Arjen Neve en Raymond
van der Ham, 2014, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden,
Naturalis en KNNV afdeling Delfland
- Veldbericht
- KNNV Nieuws
- Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014
- Bermen in het Westland
- Zwethzone; nieuw recreatiegebied in het Westland
- Muurflora Delft Centrum en TU-noord
- Rotterdamseweg 223
- Zeven Gaten
- Verslag workshop natuurlijk plaagbeheer
- Verslag jaarthema Water 2013
- Wandeling Tanthof Natuur van de week
1.1.3 ARBO
Het Plan van Aanpak is nog niet gemaakt, we zoeken nog steeds een ARBOcoördinator buiten het bestuur.
1.1.4 Media - Geert van Poelgeest
Veldbericht, KNNV Nieuws, website, persberichten, twitter, facebook en de
nodige interviews zijn verschenen. Met Facebook is de grens van 100 volgers
overschreden bij twitter zijn er 205 volgers. Er zijn 41 persberichten
verschenen over specifieke activiteiten van onze afdeling en 29 persberichten
over het jaarthema Parken. Bij diverse activiteiten een poster en een
uitnodiging verschenen.
De huidige redactie van Veldbericht wil graag opgevolgd worden.
1.1.5 Eigendommen - Jan van der Drift
De eigendommen zijn geïnventariseerd; zie de bijlage voor al onze
eigendommen.
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1.1.6 Ontmoetingsbijeenkomsten
De ontmoetingsbijeenkomsten voorzien in een behoefte gezien de deelname
aan de
Nieuwjaarsbijeenkomst, opening jaarthema Parken, de vroege vogelexcursie,
de Midzomerviering in de Botanische Tuin en de filmavonden.
1.1.7 Stagiaires - Annemie Knarren en Geert van Poelgeest
Bij het knotten zijn 18 stagiaires geweest en bij de paddentrek 6.
1.1.8 KNNV, gewest - Geert van Poelgeest
Het gewest is niet bij elkaar geweest.
1.1.9 Bedrijf & Samenleving Delft - Geert van Poelgeest
Er zijn geen bijeenkomsten bezocht.
2. Financiële cijfers 2014

Goedgekeurd door de Ledenvergadering 24 juni 2015

REKNR
4000
4001
4100
4101
420x
4300
4400
4401
460x
4700
4701
5001
5002
5100
5102
5103

VerliesWinst Jaar (cum)
2014
NAAM REKENING
DEBET
KREDIT
Contributie
9.221
Contributie Afdracht
6.630
Sponsor/Donatie
25
Rente
1
Organisatiekosten totaal
1.065
Veldbericht
2.328
Ledenbijeenkomsten
295
Reservering Lustrum
500
Bibliotheek en abonnementen
308
Reservering Investering
500
Uit Eigen vermogen Organisatie
4165
Investeringen minus afschrijvingen
448
Public Relations
32
Kraam
337
Natuurstudie
476
Natuureducatie
198
Natuurbescherming
1.371
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5200
5201
5202
5500

Winkel
Papaverbalie
Tentoonstellingen
Resultaat Projecten en Cursussen
Toekenning Projecten en
5501 Cursussen
Resultaat:

Organisatiedeel
winst/verlies
Projectendeel
winst/verlies
Totaal (organisatie en project)

REKNR
1002
1004
1101
1102
1104
1200
1201
1202
1203
2000
2001
2100
2300
2301
2900

Balans Jaar (cum)
NAAM REKENING
Triodos Rekening courant
ASN Spaarrekening
Debiteuren
Toegezegde Subsidies
Voorschotten
Overige Bezittingen
Kraaminventaris
Winkelinventaris
Afschrijving Overige Bezittingen
Investeringsfonds
Lustrumfonds
Crediteuren
Fonds Projecten en Cursussen
Eigen Vermogen Organisatie
Resultaat
Projecten
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769
350
964
14.892
10.000
7.468
31.172

31.172

13.704
2.576

16.280

16.280
10.000
4.892
14.892
31.172

16.280
14.892
14.892
31.172

2014
DEBET
KREDIT
3.677
18.900
1.413
18.210
1.014
700
990
282
3.409
2.000
150
23.620
4.335
7.638

18.431
6

Cursussen
Opdrachten
Resultaat:
Totalen:

0
7.153

0
0

(Winst)
59.695

7.468
59.695

Eigen vermogen KNNV afdeling Delfland
(31-12-2014)
Eigen vermogen KNNV afdeling Delfland
(1-1-2015)

27.955
35.423

Er moet € 2000 extra worden opgenomen om de adviseur voor de
penningmeester te betalen.
2.1 Verlies en winst
De grootboekrekeningen zijn herzien en meer in lijn gebracht met de omvang
van de boekhouding en met de activiteiten van de vereniging.
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Inkomsten
Real.
Contributie
Donaties
Rente

Real.

Begr.

Real.

Begr.

2012

2013

2014

2014

2015

8.532

9.285

9.500

9.221

9.200

0

0

0

25

100

0

1.052

200

1

200

Winkel

1.209

777

100

769

300

Kraam

539

471

100

337

300

Papaverbalie

350

350

300

350

175

Tentoonstellingen

232

645

250

964

250

Uit Eigen Vermogen Organisatie
Subtotaal Organisatie

4.165 4.165 1.707
10.862 12.582 14.615 15.832 12.232

Uit Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Projecten en Cursussen
Subtotaal Projecten en
Cursussen
Totaal Vereniging

10.000 10.000
0 16.396

3.500

14.892

0 16.396 10.000 24.892

3.500

10.862 28.878 24.615 40.724 15.732

De contributie-inkomsten lagen € 300 onder de verwachting, maar de winkel,
tentoonstelling en de kraam liepen boven verwachting goed: respectievelijk
€ 670, € 700 en € 240 meer. De rente is € 200 minder dan begroot. De
spaarrekening van Triodos gaf 0,15% rente en we hebben daarom een
spaarrekening geopend bij de ASN-bank. Deze geeft meer, maar heeft nog
niet uitbetaald.
Er zijn een groot aantal projecten en cursussen afgesloten. Dat resulteerde in
een positief resultaat van € 14.900.
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Uitgaven
Real.
Contributie Afdracht
Organisatiekosten
Veldbericht
Winkel
Werkgroepen

Real.

Begr.

Real.

Begr.

2012

2013

2014

2014

2015

5.818

6.217

6.200

6.630

6.600

810

500

2.665

1.065

1.000

2.064

1.520

2.000

2.328

1.500

989

0

0

0

0

1.753

591

2.050

2.353

Natuurstudie

500

Natuurbescherming

500

Natuureducatie

500

Gezelligheid

130

377

700

295

500

Public Relations

0

227

0

32

100

Reservering Investering

0

500

500

500

250

Reservering Lustrum

0

1.500

500

500

500

Op- en afwaarderingen

0

19.138

0

-448

282

Onvoorziene Kosten

0

154

0

0

0

-702 -18.141
10.862 12.582 14.615

2.575
15.832

12.232

10.000

3.500

Saldo
Subtotaal Organisatie
Toekenning Projecten en
Cursussen
Saldo
Subtotaal Projecten en
Cursussen
Totaal Vereniging

0

0 10.000

0

16.296

14.892

0

16.296 10.000

24.892

3.500

10.862

28.878 24.615

40.724

15.732

De afdracht naar de landelijke KNNV was € 400 meer dan begroot. De
organisatiekosten waren € 1600 minder dan begroot. Dit komt omdat de
voorziene uitgaven van € 2000 naar externe adviseurs achterwege kon
blijven. We zijn veel dank verschuldigd aan Henk Karlas en Geert Woltjer; ook
hoefde een externe adviseur voor zijn ondersteuning van Minipak geen
vergoeding. Veldbericht was duurder, omdat er drie keer stukken voor de ALV
moesten worden verstuurd in plaats van eenmaal. De werkgroepen hebben
€ 300 meer verbruikt dan gedacht, maar de gezelligheid heeft € 400 minder
gekost. Met name de rekening van de Regionale Belastinggroep van € 675
voor een ontheffing voor de bijenstal in Vredelust drukte zwaar. De
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afwaardering komt negatief uit, omdat we een nieuwe computer hebben
opgevoerd.
De voorziene projecten met een omvang van € 10.000 uit eigen middelen zijn
opgevoerd.
Saldi
Het voorziene tekort op de verlies- en winstrekening van € 4200 voor de
Organisatie komt met € 1600 minder uit op € 2600.
Ter vergelijking met het resultaat over 2014 zoals dat op de balans staat:
Resultaat Organisatie
Resultaat Projecten en Cursussen
Toekenning Projecten en Cursussen
Som

2.575
14.892
-10.000
7.484

2.3 Balans
Het eigen vermogen van de vereniging gesplitst in € 8500 voor de Organisatie
en de rest voor het Fonds Projecten en Cursussen. Ter dekking van het
begrote verlies van de Organisatie in 2014 is € 4165 naar de Verlies- en
Winstrekening overgeboekt. De ING-rekening is leeg en zal binnenkort
worden opgeheven; de ING-spaarrekening is al opgeheven.
De onderhanden projecten en cursussen moeten idealiter allemaal een
positief bedrag laten zien aan de credit-zijde. Bij diverse projecten is dat niet
zo, omdat daar veel met mondelinge afspraken wordt gewerkt. De verwachte
inkomsten komen daardoor niet in het financiële overzicht terecht.
Het resultaat van de vereniging ad € 7.468 moet worden verdeeld over het
Eigen Vermogen Organisatie en het Fonds Projecten en Cursussen.
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Balans Jaar (cum)

2013

NAAM REKENING

DEBET KREDIT DEBET KREDIT

ING Rekening Courant

25.477

ING Spaarrekening
Triodos Rekening courant

2014

1
10.012

3.677

ASN Spaarrekening

18.900

Debiteuren

566

1.429

Overige Bezittingen

284

1.014

Kraaminventaris

700

700

Winkelinventaris

990

990

Afschrijving Overige Bezittingen

282

Investeringfonds

3.923

3.409

Lustrumfonds

1.500

2.000

Crediteuren

1.277

150

Eigen Vermogen Organisatie
Toegezegde Subsidies
Voorschotten

4.335
7.710

18.210

200

Projecten
Cursussen
Opdrachten

-3.013

10.793

864

0

9.268

Fonds Projecten en Cursussen
Eigen Vermogen Vereniging *)

32.120

Resultaat Vereniging **)
Totaal

-7.153
23.620

7.484
45.939

(Winst)
45.939 44.920

44.920

*): gesplitst over 2301 Eig Verm Org en 2300 Fonds Proj & Cur
**): te splitsen over Org en Proj & Cur, zie voorstel
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3. Ledenadministratie - Els Huijvenaar
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aantallen per 31/12
Lid

188

234

256

263

269

273

Huisgenoot Lid

39

36

37

38

40

38

Jeugdlid
Gratis-/Erelid
totaal

60
287

1
28
299

4
3
300

4
9
314

1
4
314

0
1
312

Abonnee (lid bij andere afd.)

3

3

2

2

2

2

Abonnee

6

6

6

6

5

3

aantal mannen

138

150

148

147

149

150

Aantal vrouwen

155

156

158

173

170

166

Aantal overige/onbekend
totaal

2
295

2
308

2
308

2
322

2
321

1
317

Gemiddelde duur
lidmaatschap
Gemiddelde leeftijd lid

11,2 11,9 13,1 14,1
53,3 53,5 55,1 55,7

15,1 15,9
56,4 56,7

4. Verslag natuurhistorische zaken
4.1 Natuurstudie
4.1.1. Volgens plan
Acht km-hokken gestreept.
Marijke Heijne inventariseerde de vissen in Hoek Sowetopad/Windhoek in
Delft, Dorppolderweg in De Lier, Rottemeren, Woudselaan en
Rotterdamseweg 223.
Leo Poot en Marian Barendtszen inventariseerden de vlinders. Dankzij de
inspanningen van Leo gaat het heel goed met de vlinders in het
Vlinderbiotoop in het Abtswoudse Bos
We zijn meerdere keren bij Arie van der Berg op bezoek geweest en hebben
de weilanden en sloten geïnventariseerd.
4.1.2 Niet gerealiseerd
De gierzwaluwtelling is niet doorgegaan, omdat we daar bij nadere analyse de
meerwaarde niet meer van zien. We kunnen beter de locaties waar de vogels
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onder dak zitten bij de bewoners onder de aandacht brengen. Dat is nog niet
gebeurd. Hetzelfde geldt voor locaties met mussen en vleermuizen.
Geen inventarisatie Pasgeld-terrein; hier gaan we mee stoppen.
Verslag van de visseninventarisatie t/m 2013.
4.1.3. Extra gerealiseerd
Inventarisatie Muurflora in het centrum van Delft en TU-noord voor de
gemeente Delft
Inventarisatie gehooide en geklepelde bermen voor de gemeente Westland
Inventarisatie nieuw ingericht recreatiegebied Zwethzone voor de gemeente
Westland
Inventarisatie 7 Gaten voor eigen genoegen
Inventarisatie Natuurrijk voor Kees Beaart
4.1.3 Ravon en Zoogdiervereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heine
Door ziekte zijn de jaarvergaderingen van Ravon en de Zoogdiervereniging
niet bijgewoond.
4.2 Natuureducatie
4.2.1 Werkgroep Educatie
4.2.1.1 Volgens plan
Het grote aandachtspunt was het jaarthema Parken zijn door middel van
tentoonstelling, excursies, lezingen, een natuurbeschermingsactie, lessen en
de kraam.
21 Tweelingen voor natuurstudie op laag niveau
De volgende cursussen zijn georganiseerd: Parken, Zoogdieren, Beheer
Natuurrijk, Graslandbeheer door agrariërs in natuur- en recreatiegebieden.
4.2.1.2 Niet gerealiseerd
Geen cursus Natuurwaarnemer
Specialistische cursussen op hoog niveau zijn niet gegeven
4.2.1.3 Extra gerealiseerd
Gestart is het gezamenlijk boeken lezen over bodem, sloten en
natuurbescherming.
4.2.2 Tentoonstellingen
Er is drie keer een tentoonstelling uitgeleend te weten Oevers en Amfibieën.
4.2.4 Bibliotheek – Jan van der Drift
Er zijn geen boeken uitgeleend wel gebruiken de diverse beheerders de
boeken van hun thema’s.
4.2.5 Leesmap – Joke van der Vliet
De leesmappen worden keurig doorgegeven. Het terugtreden van Edith is
opgevangen door de huidige gebruikers.
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4.2.6 Winkel – Wim Kuilman
In ieder nummer van KNNV Nieuws en Veldbericht is een aankondiging van
diverse titels verschenen. Daarnaast heeft Geert boeken verkocht.
4.2.7 Papaverbalie – Teake Stavenga
De Papaverbalie is op de zondagen bemand.
4.2.8 Lezingen met IVN en Vogelwacht – Marijke Heijne
Alle geplande lezingen zijn gehouden om het bezoekers aantal te verhogen is
er een folder uitgegeven.
4.2.9 Delfts natuur- en milieunetwerk – Huub van ’t Hart
4.2.10 Werkgroep Padenplan – Huub van ’t Hart, Annie Delsman en Thea
Arkesteijn
Onder leiding van Hein van Bohemen is actie gevoerd voor de aanleg van een
wandelpad aan de westkant van de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam.
4.2.11 Delfts natuureducatienetwerk, Delft – Jan Sluis
Er zijn een paar bijeenkomsten geweest, het belangrijkste punt was het
overdragen van het natuur- en milieucentrum De Papaver aan een particuliere
partij. Bij de laatste bijeenkomst van het jaar werd aangekondigd dat er nog
één bijeenkomst komt.
4.2.12 Duurzaam Monster – Carmen Cools
In het verlengde van de intentieverklaring is deze activiteit gestart door een
stuk grond in gebruikt te nemen waarop mensen elkaar ontmoeten en
gezamenlijk actief zijn om tot een natuurlijke leefomgeving te komen, waarbij
het hele traject bestreken wordt: educatie, productie, bescherming,
ontwikkeling, uitwisseling van kennis en opdoen van inspiratie. De
kringloopgedachte is hierbij leidend. Er zijn de volgende workshops gegeven:
fruitbomen snoeien, twee wildplukwandelingen, paddenstoelen kweken,
teeltwisseling in de moestuin en natuurlijk plaagbeheer in de moestuin.
Tevens is er aan het einde van het seizoen een boerenkoolbuffet
georganiseerd met diverse gerechten van de zelfgeteelde boerenkool.
4.3 Natuurbescherming
Hieronder een beperkte greep uit de diverse activiteiten van de afdeling op het
gebied van de natuurbescherming. Sommige activiteiten zijn succesvol en
sommige niet. De terugkeer van de argusvlinder in de Vlinderbiotoop
Abtswoudse Bos als gevolg van maaibeheer en vlindervriendelijke inrichting
en het niet plaatsen van windturbines in de Zuidpolder van Delfgauw zijn
voorbeelden van het eerste. Ook het stoppen met verkoop van landbouwgif
door Intratuin is een mooi succes. Om bij de Zuidpolder te blijven: een
voorbeeld van geen succes is de afwijzing van het beroep bij de Raad van
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State dat we samen met de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming
Pijnacker instelden tegen de aanleg van de Verlengde Komkommerweg en
aansluiting daarvan via een nieuwe rotonde op de N470. Wèl zullen er door
gemeente maatregelen getroffen worden om de negatieve effecten op de
weidevogelpopulatie zo veel mogelijk te voorkomen.
4.3.1 KNNV Natuurbeheer in Delft/Midden-Delfland en Westland – Huub van ‘t
Hart
De groep KNNV Natuurbeheer Midden-Delfland is twee maal bij elkaar
gekomen in Hotel de Plataan om locaties en planning te bespreken en ook
vooral voor de gezelligheid Er is in Delft/Midden-Delfland door 275 mensen
gewerkt op 17 werkdagen: een gemiddelde van 16 mensen per werkdag.
KNNV Natuurbeheer verzorgt voor de gemeente Delft, het Natuur- en
Recreatieschap Midden-Delfland en Natuurmonumenten het onderhoud van in
totaal 53 landschapselementen. Het gaat om 6 landschapselementen in het
Abtswoudse Park, 17 landschapselementen in het Abtswoudse
Bos/Tanthofkade en 29 landschapselementen in de Zuidrand plus de Rietput
van Natuurmonumenten in de Polder Noord Kethel. In de Zuidrand wordt
samengewerkt met de Werkgroep Midden-Delfland uit Vlaardingen.
KNNV Natuurbeheer Abtswoude/Tanthofkade (Delft, Midden-Delfland),
Zuidrand (Overschie, Schiedam en Vlaardingen) en Natuurbeheer Westland –
4.3.2 Platform Groen – Huub van ’t Hart en Cor Nonhof
Naast de vele bezuinigingen in Delft is gesproken over de verdeling over de
compensatieregeling over niet het planten bomen en aantasting Ecozone. Uit
deze gelden is o.a. het onderzoek van de KNNV over de muurflora
gefinancierd.
4.3.3 Adviescommissie Arboretum-Heempark – Frans Coppens
De commissie is twee keer bij elkaar geweest. Gesproken is vooral over de
uitvoering van de rapporten die over de toekomst van het Heempark zijn
gemaakt. Ook is gesproken over de aanwending van de subsidie van IKEA.
De groep vrijwilligers is met het onderhoud gestart en de resultaten zijn
positief.
4.3.4 Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp – Harry Hendriks
o.a. de windturbine is aan de orde geweest.
4.3.5 Platform Delftse Hout (Frans Coppens en Huub van ’t Hart)
Het Platform is maar één keer, in begin van het jaar, bij elkaar geweest.
Gesproken is o.a. over de voorgenomen bezuiniging op het Hertenkamp. Het
verdwijnen van het Hertenkamp is voorkomen doordat het onderhoud is
overgedragen aan de groep BuytenDelft. Ook is een Vereniging Vrienden van
de Hertenkamnp opgericht.
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4.3.6 Gebruikersgroep Bieslandse Bos en Balij van Staatsbosbeheer - Cor
Nonhof
Meepraten over beheer en onderhoud van Bieslandse Bos en Balij. De laatste
tijd is de vraag hoe je met € 0,- het beheer kunt doen en hoe je alternatieve
geldstromen kunt genereren.
4.3.7 Beroep met KNNV afdeling Gouda tegen besluit Gedeputeerde Staten
om EHS-gebieden te schrappen – Huub van ‘t Hart
Al eerder is uitgebreid bezwaar gemaakt. GS heeft het bezwaar met één zin
afgedaan: geen geld. Wij vinden dat de provincie daarvoor minstens
planologische veiligstelling in de plaats had kunnen stellen, maar dat deed
men niet. Het fundament voor het nieuwe natuurnetwerk (kerngebieden) heeft
men onderuitgehaald.
4.3.8 Weidevogelpact – Cor Nonhof
Op 17 juni is het Weidevogelpact gesloten tussen Natuurmonumenten, KNNV
afdeling Delfland, LTO Delflands Groen, Weidevogelwacht Midden-Delfland
en ANV Vockestaert. Het doel is de IODS-gelden (compensatie voor de
aanleg van de A4) op een goede manier te besteden aan weidevogelbeheer.
De gemeente Midden-Delfland faciliteert de vergaderingen met een voorzitter
en een secretaris. De provincie Zuid-Holland is aanwezig als geldschieter en
de het Hoogheemraadschap van Delfland zit er ook bij vanwege het belang
van de waterstand voor de weidevogels.
4.3.9 Weidevogelberaad (Cor Nonhof)
Er komt in 2016 een nieuwe subsidieregeling voor het agrarisch natuurbeheer.
De noodklok voor de weidevogels is geluid (Vogelbescherming Nederland:
www.redderijkeweide.nl) en natuurverenigingen die aan
weidevogelbescherming doen zijn, onder de vleugels van de Z-H
Milieufederatie bij elkaar gekomen om een vinger in de pap te hebben. Onze
vereniging zit daar ook bij. De gezamenlijke verenigingen hebben een
manifest aangeboden aan Han Weber, gedeputeerde van de provincie ZuidHolland.
4.3.10 KNNV afdeling Delfland spreekt op de hoorzitting windturbines in
Pijnacker-Nootdorp – Huub van ’t Hart
Tijdens deze hoorzitting werden de zienswijze nader toegelicht door diverse
insprekers, waaronder de KNNV afdeling Delfland. Dit alles gebeurde onder
een grote en gemotiveerde publieke belangstelling, inclusief aanwezigheid
van de pers. Wij hebben bezwaren tegen de voorziene 5 windturbine locaties
langs de N470 (gepland direct langs het natuur- en stiltegebied gebied ZuidPolder en zeer dicht bij een Lepelaarplas) en ook de voorgestelde omzetting
van natuur- en recreatiegebied Ruiven-Zuid naar industrie. Wij vinden dat het
gemeentebestuur er veel beter aan doet om de eerder vastgestelde
toekomstvisie serieus waar te maken: daarin is groen en een natuurlijke
(leef)omgeving als een van de voornaamste kernwaarden benoemd en dat
Jaarverslag 2014 en jaarplan 2015, KNNV afdeling Delfland

16

moet ook zo blijven. We kregen ruim applaus van het publiek. In februari bleek
dat het College geluisterd had. Windturbines langs de N470 en
bestemmingswijzing van natuur- en recreatiegebied Ruyven zijn afgeblazen.
4.3.11 Intratuin stopt met verkoop van glyfosaatmiddelen – Huub van ‘t Hart
Tuincentrumketen Intratuin maakt alle bestrijdingsmiddelen met de stof
glyfosaat per direct onbestelbaar voor haar winkels. Milieuorganisaties zoals
Milieudefensie Delft en KNNV afdeling Dellfand hebben actie gevoerd bij
Intratuin voor het stoppen met de verkoop van deze
systeemvergiften.vanwege de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van
mens en milieu. Intratuin werkt aan ecologische alternatieven voor in de
winkel en laat weten nu volwaardig pakket aan alternatieven in haar winkels te
hebben. Ze stopt met de verkoop van alle 22 glyfosaathoudende middelen
zoals RoundUp, Bayer Clear-up en Pokon STOP.
4.3.12 Maaibeheer in Vlinderbiotoop Abtswoudse Bos – Leo Poot
Het Abtswoudse Bos maakt deel uit van de natuur-en recreatiegebieden van
Midden-Delfland in beheer bij Groenservice Zuid-Holland. Een deel; van het
onderhoud is uitbesteed aan locale boeren van de Agrarische
Natuurvereniging Vockestaert. In de Vlinderbiotoop, die ligt in het rustige
zuidelijke natuurdeel van het bos doet boer Jan van der Kooij het onderhoud.
Twee maal per jaar kijkt hij samen met KNNV’ers en vlinderexperts Leo Poot
en Marian Barendtszen hoe en waar en welk soort maaionderhoud het beste
is voor toename van de vlinderstand. Elk jaar inventariseert de KNNV die
vlinderstand. Het rapport over 2013 is te vinden op
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurstudie.
Het succes van het maaibeheer is duidelijk. Vergelijken we de seizoenen
vanaf de start van genoemd maairegiem dan zien we een jaarlijkse toename
van de aantallen met tientallen procenten. Wegens het gebrek aan
waardplanten voor een aantal soorten ontbreken nog steeds de blauwtjes, ook
het hooibeestje werd nog niet gezien ondanks de geschikte biotoop.
Aanbevolen wordt het inzaaien van klaver en ooievaarsbeksoorten in
sommige sectoren. Inzaaien van pinksterbloem in de natte sectoren en het
ingestelde maairegiem continueren.
4.3.13 Bloemzaad uitgestrooid in Vlinderbiotoop Abtswoudse Bos – Huub van
‘t Hart
De KNNV werkt samen met Groenservice Zuid-Holland en Agrarische
Natuurvereniging Vockestaert aan vooral de bloemenrijkdom van de
Vlinderbiotoop in het Abtswoudse Bos. Om die te bevorderen zijn rondom de
grote en kleine poel zaden van grote ratelaar, echte koekoeksbloem,
watermunt, blauwe knoop, kattenstaart, rietorchis, wilde kievietsbloem, grote
pimpernel, dotterbloem, koninginnenkruid, moerasspirea, en valeriaan
uitgestrooid. Het zaad werd geleverd door KNNV afdeling Hoorn. Na de
duidelijke toename van de vlinderstand in 2014 hopen we op een goed
vervolg in 2015.
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4.3.16 Klankbordgroep Kinderboerderij/Waterspeeltuin Tanthof – Huub van ‘t
Hart
De KNNV neemt deel aan deze klankbordgroep van bewoners. Deze begon
als klankbordgroep voor de renovatie van de Waterspeeltuin, waarvoor de
gemeente een bedrag van E100.000,- ter beschikking heeft. Hierbij is de
KNNV gevraagd om de organisatie van het binnenhalen van de sponsoring
voor een ontbrekend bedrag van E50.000,- voor zijn rekening te nemen.
Positief gereageerd hebben Ondernemersfonds Tanthof voor €5.000,- en het
Hoogheemraadschap van Delfland voor €25.000,-, Stichting Boshuysen voor
€.2.500, Jantje Beton voor €7.500,-.
Vervolgens bleek dat de gemeente de Kinderboerderij/Waterspeeltuin Tanthof
wil privatiseren en is de Klankbordgroep vanuit de gemeente gevraagd om dit
traject ook te begeleiden. De inzet is om een nieuw ‘verdienmodel’ te maken,
waarbij de KNNV kiest voor een combinatie van zorginstelling Middin, horeca
en Coöperatie Delflandhof (lokaal boereninitiatief voor streekmelkfabriek).
4.3.17 Tuingroep van de Herman Broerenschool uit Delft gaat werken aan
wilgenplantage Hertenkamp – Huub van ‘t Hart
In de Hertenkamp is op drie grasvelden in 2013 bagger uit de Grote Plas
gestort. Deze bagger is zeer voedselrijk, terwijl het bestaande beheer altijd
gericht is geweest op het bereiken van een schraal bloemrijk grasland. Het
belang van het baggeren en daarmee het voorkomen van de giftige blauwalg
ging echter voor. Leen van Doorn van de Adviescommissie
Arboretum/Heempark, die ook adviseert over het beheer van het Hertenkamp,
heeft voorgesteld om op de bagger wilgen te planten om de bagger
voedselarmer te maken. De KNNV heeft voorgesteld om dit samen met een
groep jongeren met een beperking van de Herman Broerenschool te gaan
uitvoeren. Stadsecologe Diny Tubbing heeft nu groen licht gegeven. KNNV
gaat samen met de Tuingroep van de school plannen tekenen en die in de
loop van 2014 uitvoeren.
4.3.18 Slechtvalkkast TU EWI – Huub van ‘t Hart
De slechtvalk heeft het eerste ei gelegd op 9 maart. Dankzij de twee nieuwe
webcams, met dank aan de sponsoren Fonds 1818, TU Delft en KNNV
afdeling Delfland, is aan de ring te zien dat het vrouwtje in 2011 is geboren op
de PTT-zendmast in Haarlem. De beelden van de internetverbinding worden
veel opgevraagd via http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/webcam-nestkastslechtvalk.
4.3.19 Knotten voor groene tuin Basisschool De Eglantier in Tanthof – Huub
van ‘t Hart
Basisschool De Eglantier in Tanthof West had in het voorjaar voor haar
schooltuin nieuwe wilgentenen nodig. Vanwege de oplopende temperaturen is
er snel een locatie gevonden, waar nog geknot kon worden. Dat werd
boomgaard De Buurgaard in het Abtswoudse Park. Naast tien schoolouders
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met drie kinderen werkten boomgaardbeheerders Wim Eijkelhof en Gertjan
Majoor graag mee. In rap tempo werden 100 nieuwe wilgentenen afgezaagd
en in de sloot gezet om volgende week te worden gepoot in de schooltuin.
4.3.20 Belangenvereniging TU Noord heeft vragen over nieuw uitvaartcentrum
hoek Zuidplantsoen/Muyskenlaan/Schoemakerstraat – Huub van ‘t Hart
Op verzoek van de gemeente vond in maart een bijeenkomst plaats van
uitvaartondernemer Van Proosdij, Belangenvereniging TU Noord en op
verzoek van deze laatste de KNNV afdeling Delfland. De Belangenvereniging
heeft een brief aan de gemeente gestuurd om uitleg. Vooral de uitbreiding met
een aanbouw van het door de gemeente te verkopen Jongerencentrum aan
Muyskenlaan 1 en de uitbreiding met 25 parkeerplaatsen roepen vragen op.
Hierdoor dreigt de groene ruimte van het Zuidplantsoen opnieuw verder te
worden aangetast en verkleind. Op de bijeenkomst bleek dat er 5 nieuwe
parkeerplaatsen komen en dat Van Proosdij een optie van eerste koop heeft
genomen op het gebouw van Humanitas. Bewonersvereniging TU Noord en
de ook aanwezige vertegenwoordiging van de VVE Zuidplantsoen drongen er
bij de Gemeente op aan op een betere overlegstructuur over alle ruimtelijke
zaken in TU Noord. Zo is er sprake van de wethouder Junius heedft
toegezegd aan de VVE Zuidplantsoen dat de vrachtwagenparkeerplaats aan
het Zuidplantsoen verplaatst gaat worden. Dat zou door de VVE
Zuidplantsoen, Belangenvereniging TU Noord en de KNNV zeer toegejuichd
worden.
4.3.21 KNNV Natuurbeheer Ackerdijkse Polder – Huub van ‘t Hart
De westzijde van de bomen en struiken van boomgaard Ackersdijk is geknot.
Naast schaapherder Frans van der Vliet (boomgaarden Kandelaar en Veelust)
is schaapherder André van den Broek ook weer begonnen. Op boomgaard
Ackerdijk zijn de eerste twee Kameroen-schaapjes ingeschaard. Vooral de
ram ziet er indrukwekkend uit. Binnenkort gaat het schaap lammeren. Verder
is de wilgenopslag langs de rand van de ecosloot op verzoek van Aad
Kleyweg (Agrarische Natuurvereniging Vockestaart) weggezaagd. In de
moestuin op boomgaard Ackerdijk moet weer het onkruid gewied worden en
er wordt nog een draad gespannen om de braamstruik beter te kunnen
opbinden. Zaterdag 15 maart is geknot op het erf van de boerderij tegenover
uitspanning Schielicht aan de Kandelaarweg in Overschie.
4.3.22 NEE tegen bovengrondse aanleg Metropoollijn 1 – Huub van ‘t Hart
Metropoollijn 1 is de vijfde grote infrastructuuraanleg door Midden-Delfland.
Naast de aanleg van de A4 dwars door Midden-Delfland, de aanleg van de
Blankenburgtunnel door de Zuidbuurt en de Aalkeetbuitenpolder, de aanleg
van de A13/A16 door Polder Schieveen, de verbreding van de spoorlijn DelftSchiedam door de Lage Abtswoudse Polder en de Noord Kethelpolder komt
dan nu het klapstuk van de aanleg van metropoollijn 1 door de Ackerdijkse
Polder. Zie foto’s. Het ironische is dat op dezelfde dag van de aankondiging
van de Metropoollijn 1 in de Adrianushoeve aan de Woudweg in Schiedam de
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organisaties van het Weidevogelpact Midden-Delfland bij elkaar kwamen om
de weidevogelkerngebieden in het gebied aan te wijzen en daar een bijzonder
beheerprogramma voor uit te werken. Eén van de vier potentiële
weidevogelkerngebieden is nu juist de Ackerdijkse Polder waar de
Metropoollijn dwars doorheen gaat lopen.
In het Weidevogelpact werken Gemeente Midden-Delfland, LTO, Agrarische
Natuurvereniging Vockestaart, Natuurmonumenten, Weidevogelwacht
Midden-Delfland en KNNV afdeling Delfland samen. De provincie wil stevig
investeren in de weidevogelstand in het kader van het nieuwe beleid voor
agrarisch natuurbeheer. Ook het IODS gaat er geld in steken.
In een persbericht heeft de KNNV afdeling Delfland laten weten groot
voorstander te zijn van investeren in openbaar vervoer. Maar tegelijk is het zo
dat investeren in het behoud van de kievit en de grutto alleen zinvol is als
Metropoollijn 1 in het open gebied tussen Delft en Rotterdam-The Hague
Airport ondergronds wordt aangelegd. De KNNV zegt dan ook NEE tegen een
bovengrondse metropoollijn.
4.3.23 KNNV neemt deel aan weidevogelpact Midden-Delfland – Huub van ‘t
Hart
Gevraagd door Natuurmonumenten heeft de KNNV ja gezegd tegen
deelname aan het Weidevogelpact Midden-Delfland. In het Weidevogelpact
werken Gemeente Midden-Delfland, LTO, Agrarische Natuurvereniging
Vockestaart, Natuurmonumenten, Weidevogelwacht Midden-Delfland en
KNNV afdeling Delfland samen. De provincie wil stevig investeren in de
weidevogelstand in het kader van het nieuwe beleid voor agrarisch
natuurbeheer. Ook het IODS gaat er geld in steken. Dinsdag en donderdag
kwamen de organisaties bij elkaar. Op dinsdag werd de financiering
besproken waarover het pact gaat adviseren. Donderdag op stond in de
Adrianushoeve op de Woudweg een gedetailleerd rapport van SOVON over
de weidevogels in Midden-Delfland op de agenda met daaraan verbonden het
maken van een keuze van de weidevogelkerngebieden, waarin geïnvesteerd
gaat worden.
4.3.24 KNNV rapport ‘Dagvlinders Talud A4 2013’ is uit – Leo Poot
In het seizoen 2013 werden 639 vlinders geteld. Er werden uit 5 families 19
soorten aangetroffen. Ondanks de dalende trend in de locatie (t.g.v. ingreep in
biotoop door Tennet met de plaatsing van de 380 kV-mast) zijn er nog
gezonde populaties van kleine vos, citroenvlinder, zwartsprietdikkopje, bont en
bruin zandoogje, icarusblauwtje en hooibeestje. Het inzaaien van
geraniumsoorten heeft nog niet tot de hervestiging van het bruin blauwtje
geleid. Aanbevolen wordt het inzaaien van voornoemde soorten en Fabaceae.
De locatie kan, als er aan de dalende trend een einde komt, nog steeds
dienen als kraamkamer voor het nieuw in te zaaien talud van de nieuwe A4
door Midden-Delfland. Zie voor rapport:
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurstudie
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4.3.25 Website GroenLinks
meldt bouw groot hotel in
Tanthof West ten koste van
Uilenbosje – Huub van ‘t Hart
Het Uilenbosje langs de Laan
der Verenigde Naties moet
wijken voor Hotel Delfland. Als
de plannen van de ontwikkelaar
doorgaan verrijst bij de entree
van Tanthof West een hotel met
een hoogte van 34 meter. Het
bestemmingsplan laat een witte vlek zien. De gemeente Delft is niet bereid
geweest om randvoorwaarden vast te stellen over gewenste functie,
bouwhoogte, dichtheid, parkeren enz. Daar was GroenLinks het niet mee
eens en stemde tegen dit bestemmingsplan. In de wijk was men bang dat er
een McDonald’s of iets dergelijks zou komen, zo vlakbij de toegang tot de
A4. Hoewel de wethouder destijds niet echt iets kwijt wilde, liet hij wel
doorschemeren dat van commerciële bedrijvigheid geen sprake was. Nu ligt er
een uitgewerkt bouwplan voor een hotel op deze locatie. Zie verder:
http://delft.groenlinks.nl/node/110338
4.3.26 Bouw Bijenhuis in Ackerdijkse
Bos kan beginnen – Huub van ‘t Hart
De omgevingsvergunning voor de
bouw van het Melarium (Bijenhuis) in
het Ackerdijkse Bos is verleend. Het
gebouw is ontworpen door de
Amsterdamse kunstenaar David
Veldhoen. De volledig duurzame
bouw begint binnenkort in opdracht
van de provincie Zuid-Holland. Na
afronding wordt het gebouw door het
Natuur- en Recreatieschap MiddenDelfland in beheer gegeven bij de KNNV afdeling Delfland. Imkervereniging
Westland Delft gaat het gebouw dan gebruiken voor de plaatsing van circa 10
bijenkasten op de begane grond in het opleidingstraject van nieuwe imkers.
De eerste verdieping wordt voor educatie bestemd over alles wat met bijen
te maken heeft. Recreatieschap en KNNV gaan nog in overleg over beheer
en een bij-vriendelijke inrichting van de directe omgeving. Zie voor ontwerp de
illustratie www.landartdelft.nl/davidveldhoen.html
4.3.27 Boomgaarden in Midden-Delfland – Huub van ’t Hart
Er is een zeer voorzichtige start gemaakt met het inventariseren van
boomgaarden in Midden-Delfland
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5 Gezelligheid
5.1 Nieuwjaarsborrel
Een mooie gelegenheid om te wandelgangen met de andere leden. Het was
druk bezocht.
5.2 Midzomerfeest
We hebben een gezellige middag doorgebracht in de Botanische Tuin. Er was
een speurtocht en er waren hapjes en drankjes.
5.3 Excursie in het Westland
 Hoek van Holland, De Pier
 S’Gravenzande, De Banken
 Monster, Duin
 Honselersdijk, De Wollebrand
 Naaldwijk, Prinsenbos
5.4 Struinexcursies
De struinexcursies van Wim Kuilman en Yvonne Wittenberg trekken steeds
meer mensen. Het voorziet duidelijk in een behoefte.
5.5 Kampeerweekend – Edith Vasbinder
Er is door circa 15 leden gekampeerd in Warmenhuizen (N.H.) in de buurt
van Schoorl (vlakbij het Zwanenwater en de Hondsbossche zeewering).
5.6 Landelijk kampeerweekend KNNV – Els Huijvenaar
Er hebben vier leden meegedaan aan het landelijk kampeerweekend in
Opoeteren in België. Er is een powerpoint gemaakt met een impressie van
een KNNV kampeervakantie.
6. Vertegenwoordigende Vergadering en Beleidsraad
Er gaan één of twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur naar deze
landelijke organen af te vaardigen. Het bestuur zal deze vertegenwoordigers
aanwijzen.
7. Jaarplan 2015
7.1 Organisatie
7.1.1 Bestuur
Ons overkoepelde thema is dat we staan voor een natuurlijke omgeving. We
proberen dit zo concreet mogelijk in te vullen. Initiatieven van leden zullen zo
veel mogelijk worden ondersteund. We gaan onze drie doelstellingen
aanvullen met het idee van Duurzaamheid. In Monster oefenen we met het
project Duurzaam Monster.
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De komende fusie met het IVN zal ook onze aandacht hebben. Er is een
gezamenlijk schrijven van de beide landelijke organisaties, de vele ideeën
daarin zullen we als uitgangspunten nemen. Ook in de nieuwe organisatie zijn
de drie doelstellingen van de KNNV weer herkenbaar: natuurstudie, bescherming en -educatie.
Het bestuur zal in 2015 in totaal 11 maal vergaderen op de tweede
woensdagavond van de maand. In augustus zal, in verband met vakantie, niet
vergaderd worden. De interne organisatie zal regelmatig worden verbeterd en
aangepast. De secretaris zal dit bewaken.
Leden die een keer de bestuursvergadering willen bijwonen zijn van harte
welkom. De diverse coördinatoren zullen regelmatig in de vergadering worden
uitgenodigd om met het bestuur van gedachten te wisselen over de voortgang
van hun activiteit.
Er is één algemene ledenvergadering in februari/ maart en verder zoveel als
er grote projecten moeten worden besproken.
7.1.1.1 Fotoarchief - Geert van Poelgeest
Stuur je foto’s in van natuurwaarnemingen en mensen in de natuur, want een
vereniging verenigt mensen.
7.1.1.2 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.
7.1.1.3 ARBO - ?
We maken een Plan van Aanpak voor de ARBO. We zoeken een ARBOcoördinator buiten het bestuur.
7.1.1.4 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.
De redactie van Veldbericht zal 4 nummers (119/m 122) produceren en
doorgaan met interviewen van actieve leden en beleidsmakers in ons gebied.
Aandacht voor het jaarthema Natuur in de stad en dorp.
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
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7.1.1.5 Eigendommen - Jan van der Drift
De eigendommen worden geïnventariseerd; zie de bijlage voor al onze
eigendommen.
7.1.1.6 Stages - Annemie Knarren en Geert van Poelgeest
We gaan door met het werven van (maatschappelijke) stagiaires.
7.1.1.7 KNNV, gewest - Geert van Poelgeest
Er zijn geen plannen om bij elkaar te komen.
7.1.1.8 Bedrijf & Samenleving - Geert van Poelgeest
Regelmatig zullen de bijeenkomsten worden bezocht.
7.2 Natuurstudie
Inventarisatie Eendenkooi Schipluiden voor Natuurmonumenten (Ferry
Severijn en Cor Nonhof)
Km-hokken strepen (diverse leden)
Vissen inventariseren (Marijke Heijne)
Vlinders inventariseren (Leo Poot en Marian Barendtszen)
Gehooide en geklepelde bermen in Delft en nog een gemeente (Cor Nonhof).
Nulmeting Groenzoom? (Cor Nonhof)
Inventarisatie Bieslandse Bos? (Cor Nonhof)
Boeken lezen (Geert van Poelgeest)
7.2.1 Ravon en Zoogdiervereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heine
We zullen de jaarvergaderingen van Ravon en de Zoogdiervereniging
bijwonen.
7.3 Natuureducatie
7.3.1 Werkgroep Educatie - Marijke Heine
Het grote aandachtspunt zal het jaarthema Natuur in de stad en het dorp zijn.
We organiseren onder andere een parkendag in De Lier en Monster.
7.3.2. Cursussen
We organiseren de volgende cursussen: Paddenstoelen, Bodemfauna en
Waarnemen met je Hart.
7.3.3 Tentoonstellingen - Frenk van der Vliet
Gewoon doorgaan met uitlenen.
7.3.4 Bibliotheek - Jan van der Drift
We gaan op de oude voet voort. De belangstelling blijft echter onverminderd
laag.
Jan wil graag opgevolgd worden.
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7.3.5 Leesmap - Joke van der Vliet en Edith Vasbinder
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.
7.3.6 Winkel - Wim Kuilman
Doorgaan en op zoveel mogelijk bijeenkomsten de boeken presenteren en in
ieder nummer van Veldbericht en KNNV Nieuws een aankondiging opnemen.
7.3.7 Papaverbalie - Teake Stavenga
De toekomst van De Papaver en daarmee van de - steeds wisselende tentoonstellingen is zeer ongewis en ziet er niet best uit. Totdat er definitieve
en onomkeerbare besluiten genomen zijn, gaan we op de gewone manier
verder met het bemannen van de Papaverbalie op de zondagen.
7.3.8 Lezingen - Marijke Heijne
In samenwerking met het IVN en de Vogelwacht zullen zes lezingen in Delft
worden georganiseerd. De plannen voor 2015 zijn: een lezing over Johannes
Goedaert en het jaarthema Natuur in Stad en Dorp.
7.3.9 Delfts natuureducatienetwerk, Delft – Jan Sluis
Afstemmen van natuureducatieve activiteiten met de andere
natuurverengingen en de gemeente Delft.
7.3.10 Werkgroep Paden van de Midden-Delflandvereniging - Huub van 't
Hart, Annie Delsman, Thea Arkesteijn
We gaan verder met het groen in Den Hoorn, want alles wat we willen is nog
niet afgerond. Onder andere moeten we nog afwachten wat het gesprek van
de Midden-Delfland- Vereniging op 18 december jl. met de gemeente MiddenDelfland heeft opgeleverd. Over mijn afspraken, die met de 3 wethouders
gemaakt zijn, tijdens de wandeling op 5 juli j.l. over groen langs de A4 en
meer groen in de kern Den Hoorn (o.a. Hoornsekade) is nog niets
vernomen. Er moet nog een ontsluiting komen bij de Harnaskade met
betrekking tot onze natuurwandeling door Den Hoorn.
7.4 Natuurbescherming
7.4.1 KNNV werkgroep Natuurbescherming
De werkgroep Natuurbescherming moet nog worden samengesteld. Wel komt
de groep KNNV Natuurbeheer twee keer bij elkaar om locaties en planning te
bespreken.
7.4.2 Padden
We gaan door met het overzetten van padden in Bergschenhoek, Delfgauw,
Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland en Monster en zullen
proberen daar meer natuurbeschermingsvoorstellen aan te koppelen, omdat
uiteindelijk het overzetten een noodmaatregel blijft.
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7.4.3 Weidevogelpact (Cor Nonhof)
Zolang de IODS-subsidieregeling bestaat, zal worden deelgenomen aan het
weidevogelpact.
7.4.4 Weidevogelberaad (Cor Nonhof)
Zolang er weidevogels zijn in Midden-Delfland nemen we deel aan het
weidevogelberaad
7.4.5 A4
De KNNV richt zich met andere organisaties op de bewaking van de uitvoering
van het IODS-convenant.
7.4.6 Adviescommissie Arboretum-Heempark - Frans Coppens
Frans zal zich inspannen voor het behoud van de kwaliteit van het park en
reageren op actuele zaken.
7.4.7 Platform Groen Delft – Huub van ’t Hart en Cor Nonhof
We blijven in het Platform Groen in overleg met de gemeente Delft over de
natuur.
7.4.8 Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp - Harry Hendriks
De aandachtspunten van afgelopen jaar zullen ook in 2014 ook op de
voorgrond blijven en aandacht vergen. Zeker in tijden van financieeleconomische crisis en schaarste is extra inspanning nodig om groen en
natuur op de agenda te houden.
7.4.9 Platform Delftse Hout - Frans Coppens
Frans zal zich inspannen voor het behoud van de natuurwaarden en reageren
op actuele zaken.
7.4.10 Gebruikersgroep Balij en Bieslandse Bos - Cor Nonhof
We blijven meedenken over de verbetering van de natuurwaarden en de
recreatieve kwaliteiten.
7.4.12 Werkgroep Bomen Midden-Delfland Vereniging - Huub van 't Hart en
Ben Lemmers
7.4.13 Bouw Melarium (Bijenhuis) in Ackerdijkse Bos Delft
In 2015 wordt de bouw afgerond.
7.4.14 KNNV Natuurbeheer
Op de locaties in Delft, Midden-Delfland en Westland wordt verder gewerkt.
Met de gemeente Pijnacker-Nootdorp is overleg over hoe het natuurbeheer
vorm kan worden gegeven.
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8 Gezelligheid
8.1 Ontmoetingsbijeenkomsten - diversen
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
- De Nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari - bestuur
- Mid-zomerbijeenkomst op 21 juni - bestuur
- Als er ideeën zijn voor andere bijeenkomsten dan hoort het bestuur dat
graag.
8.2 Excursies
Elke eerste zondag van de maand is er een struinexcursie – Cor Nonhof
Eens in het kwartaal is er een excursie in het Westland – Jaqueline de Boer
en Frans van Antwerpen.
Gemengde fiets/wandelexcursies – Linda Schenkeveld en Geert Woltjer
8.3 Kamperen
We gaan weer kamperen

9. Mandatering Bestuur
Reglement Projecten en Cursussen
Waar hieronder projecten staat, lees ook cursussen en opdrachten.
Een project kan van start als:
1. Het bestuur akkoord is met het projectvoorstel op de punten inhoud,
begroting en dekking
2. De Ledenvergadering gaat stilzwijgend akkoord als het project
winstgevend of kostenneutraal kan worden uitgevoerd tot een omzet van
€ 5000,3. Het bestuur mag € 2000,- in een jaar uit eigen middelen inzetten
4. Het projectvoorstel wordt aan de leden voorgelegd als de omzet meer is
dan € 5000,- of de € 2000,- uit eigen middelen te boven gaat
5. Dit regelement wordt per jaar door de ledenvergadering vastgesteld
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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 1: lijst van bezittingen
De materialen zijn eigendom van de afdeling zijn als ze betaald zijn door de
afdeling en/of tijdens een project of activiteit zijn ontwikkeld. Deze
eigendommen zijn beschreven volgens het hoofdstuk 10.4 Archief. Hierdoor
weet iedereen wat we hebben en kunnen ze blijvend worden ingezet voor de
afdeling.
Bezittingen
Adressen Pr
Adressen leden
Batdetector, 2 stuks
Beamer
Bibliotheek
Computerprogramma’s FLOR, CorelDraw,
Turboveg, Associa, SynBioSys, AqMad
Computer
Computer
Computer
Dia- en fotoarchief
Diaprojector
Dia projectiescherm
Educatieve materialen (b.v. dvd’s)
Externe Harddisk
Fototoestel
Fototoestel t.b.v. microscoop
Gereedschap (takkenscharen)
GPS
Huisraad t.b.v. knotters
Kreeftenfuiken
Lampjesbord
Laptop
Microscoop 1 (Olympus)
Microscoop 2 (Zeiss)
Microscooplampjes en stekkerblok
Muizenvallen (30 stuks)
Nachtkijker
Paddenstoelendroger
Stereoscoop
Telescoopkijker met oculair en statief
Tentoonstellingen
Tentoonstellingsborden (3 x)
Tentoonstellingkoffers (trolley’s)
Veiligheidshesjes (75 reflecterende)
Zaklampen met oplaadbare batterijen
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Wie is de beheerder?
Geert van Poelgeest
Els Huijvenaar
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Jan van der Drift
Cor Nonhof
Geert van Poelgeest
Huub van’t Hart
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Secretaris
Geert van Poelgeest
Wim Kuilman
Huub van ‘t Hart
Cor Nonhof
Huub van’t Hart en Geert van
Poelgeest
Rita Woudstra
Frenk van der Vliet
Geert van Poelgeest
Wim Kuilman
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Marijke Heijne
Frans van Antwerpen
Frenk van der Vliet
Frenk van der Vliet
Frenk van der Vliet
Rita Woudstra
Rita Woudstra/ André Jongeling
29

Publicaties
Waarnemingen
Waadpak, 2 ex., man en vrouw
Webcam slechtvalk
Wildbewakingscamera
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Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Bart Vastenhouw en Ben
Lemmers
Marijke Heijne
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Bijlage 2: Streefbeelden
De KNNV afdeling Delfland is al een groot aantal jaren bezig om de natuur in
ons gebied te leren kennen. Met de opgedane kennis proberen we vervolgens
natuurbescherming vorm te geven. Dit traject heeft tot nu toe geleid tot een
aantal streefbeelden, zie de tabel.
Met dit soort streefbeelden die we op eigen kracht vormgeven, ontgroeien we
het niveau van napraten van allerlei boeken en geschriften van derden. Door
een methodische interpretatie van onze eigen waarnemingen kunnen we
conclusies trekken over de staat van de natuur, die verder gaat dan
theoretische beschouwingen of studies van andere gebieden. We kunnen
specifiek voor de regio aangeven hoe de natuur eruit ziet en wat je er aan kunt
doen. Ten dele komen we daarbij ook tot andere bevindingen dan wat
gangbaar is in de literatuur. Onze bevindingen over de muurvegetatie en de
beschermingsmaatregelen voor zoogdieren in de stad zijn daar voorbeelden
van.
Streefbeelden
Bomen & Bos
Duinen
- bos
- grijze duinen
Fauna:
- vogels,
- zoogdieren
- insecten
Graslanden
Macrofauna water
Muurflora
Ruigten
Ruimtelijke ordening
Struweel
Watervegetatie

Leefbare
stad

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Natuurontwikkeling
Recreatiegebieden


















N.v.t.








Natuurontwikkeling
Cultuurlandschap
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.


N.v.t.




De studies vormen de basis waarop wij onze streefbeelden voor de natuur
ontwikkelen.

1.
2.
3.
4.

De Streefbeelden zijn gepresenteerd in het volgende stramien:
de feiten,
de betekenis voor mens en natuur,
onze streefbeelden en
wat onze afdeling aan bescherming en natuureducatie zou kunnen doen.
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Ze vormen dus een onderlegger voor de jaarplannen voor de komende jaren.
Dit is uitgewerkt in een powerpointpresentatie die min of meer zelfstandig te
lezen is, zie onze website onder de downloads, natuurstudie. Daar is ook een
samenvatting te vinden van al onze studies.
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Bijlage 3: De KNNV in de pers
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Deze uitgave bevat het jaarverslag voor 2014 en het jaarplan 2015
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland
staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden
actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via
deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en
natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie
categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen
weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons
in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema.
De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich
uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de
A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en
natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de
natuur.
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark,
Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).
De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging
en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
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