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1. VERSLAG ORGANISATIE
1.1 BESTUUR
Het bestuur is 10 keer bij elkaar gekomen; in juni en augustus is niet vergaderd. De
landelijke bijeenkomsten over PR en Besturen zijn bezocht.
En bestond uit
Voorzitter: Geert van Poelgeest
Secretaris: Cor Nonhof
Secretaris Natuurstudie: Cor Nonhof
Secretaris Natuureducatie: Geert van Poelgeest
Secretaris Natuurbescherming: Huub van ’t Hart
Penningmeester: Cor Nonhof
1.2 NATUURWAARNEMINGEN – GEERT VAN POELGEEST, COR NONHOF
Per 1/1/2017 is de stand op www./knnvdelfland.waarneming 114.342 waarnemingen;
56.015 waarnemingen per 1/1/2016. Waarin 2727 (2.434, 2016) soorten door 42
waarnemers zijn gemeld (36 personen per 1/1/2016). De stand van ons afdelingsarchief is
86.899 planten.
1.3 FOTO-ARCHIEF - GEERT VAN POELGEEST
Er zijn flink wat foto’s opgestuurd en een groot aantal zijn gepubliceerd in KNNV Nieuws,
website, facebook en twitter
1.4 PUBLICATIES - GEERT VAN POELGEEST
Veldbericht 123 – 126; KNNV Nieuws 478 – 523, soort van de maand, Landschap
Delfland en de overstromingen van 1134 en 1163, Noordelijke natuurcorridor MiddenDelfland, lesbrief de Schooltuin, folder Tuinambassadeurs, vlinderverslagen Abtswoudse
Bos, Woudse Bos en Talud A4.
In de serie soort van de maand zijn de volgende beschrijvingen verschenen: kleine
wintervlinder, sneeuwklokje, krokus, gewone pad , huismus, wilde bij, schijnaardbei,
bosaardbei, tuinaardbei, heidelibel , steenrodeheidelibel, bruinrodeheidelibel , kruisspin,
geschubde inktzwam, hulst, winterkoning.
Als je al onze uitgaven wilt zien? Ga naar https://www.knnv.nl/afdelingDelfland, zoek onder
de diverse thema’s naar downloads, een onvoorstelbare hoeveelheid publicaties hebben we.
Er zijn 25 persberichten verschenen en daaraan facebook en twitter berichten gepost. Hierbij
is de volle breedte van onze activiteiten onder de aandacht gebracht te weten, excursies,
cursussen, lezingen, paddentrek. Op facebook en twitter zijn er ook natuurervaringen
gedeeld.
1.5 ARBO
Het Plan van Aanpak voor de ARBO heeft niet plaatsgevonden. Er is (nog) niet gezocht naar
een ARBO-coördinator buiten het bestuur.
1.6 EIGENDOMMEN – COR NONHOF
Er zijn veel zaken aangekocht om de studie van vissen, amfibieën en reptielen beter te
kunnen doen.
1.7 GEZELLIGHEID
Nieuwjaarsborrel
We hebben deze bijeenkomst in het Melarium gehouden; ook de imkers waren daarbij
aanwezig.
Excursies in het Westland
Ieder kwartaal is een excursie georganiseerd en voorziet in een behoefte, van elke excursie
is een verslagje in KNNV Nieuws verschenen.
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1.8 STAGIAIRES - TANJA VERBEETEN EN GEERT VAN POELGEEST
Door bezuinigingen is de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs, waarbij een
aantal leerlingen kozen van KNNV Natuurbeheer (knotten etc.) jammer genoeg afgeschaft.
We hebben de volgende HBO- en MBO-stagiaires gehad
Bart van Eijck (Hogeschool InHolland, ecopassage Zuidrand Midden-Delfland. Thijs Ottenhof
(De Drieslag 4, Dronten, muizen rond het Melarium) en Tom Verzeide en Thijs de Gier (MBO
Greenport, Naaldwijk, Kreeften).
1.9 KNNV, GEWEST - GEERT VAN POELGEEST
De KNNV, gewest West fungeert alleen als uitgangsbord in enkele gemeentegidsen waar
geen KNNV afdeling actief is. Op verzoek van het landelijk bestuur is een gesprek geweest
met de Zuid-Hollandse KNNV afdelingen over de samenwerking met het IVN. Dit diende als
informatie voor hen.
1.10 DELFTSE UITDAGING - GEERT VAN POELGEEST
Door omstandigheden geen bijeenkomst bezocht.
1.11 LEDENADMINISTRATIE - ELS HUIJVENAAR
leden, aantallen
31-12-2014
31-12-2015
Lid
273
256
Huisgenoot Lid
38
28
Jeugdlid
0
0
Gratis-/Erelid
1
3
312
287

31-12-2016
277
29
1
19
326

1.12 VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING 2016
Geert van Poelgeest heeft de VV op 1 april bezocht; Virtumedia is de nieuwe uitgever van
Natura; deze heeft het overgenomen van de KNNV Uitgeverij. In 2015 zijn er door de
afdelingen 63 cursussen georganiseerd. Er is op 14 maart 2015 een landelijke
Tuinambassadeursdag georganiseerd. De KNNV neemt ook deel aan de Operatie
Steenbreek. Eind 2015 had de KNNV 8097 leden. De KNNV was deelnemer aan de Groene
Coalitie, een samenwerkingsverband van
meer dan vijftig landelijke natuurorganisaties. De Groene Coalitie heeft een uitgebreid advies
opgesteld bij het tot stand komen van de Natuurwet een z.g. visiedocument.
2. VERSLAG NATUURHISTORISCHE ZAKEN
2.1 NATUURSTUDIE
2.1.1 VOLGENS PLAN
Marijke en haar ploeg hebben geïnventariseerd. Alle waarnemingen staan op
http://knnvdelfland.waarneming.nl
Er zijn door diverse mensen 7 hokken gestreept. De eendenkooi van Schipluiden is alweer
maar ten dele bekeken; we hebben het voorjaar gemist. We gaan in 2017 door. Er is
meegedaan aan de nulmeting door Adrie van Heerden in de Groenzoom.
De Studiegroep 1134 heeft haar verslag en de kaarten van Delfland in 1134 en 1163
gepubliceerd op onze website onder de downloads van natuurstudie.
Vlinderonderzoek door Leo Poot: Mijn ervaringen tot nu toe voor de vlinderstand zijn
gemengd, slecht seizoen in de regio voor de dagvlinders met lage aantallen en soorten.
Goed seizoen voor de nacht en microvlinders mede dankzij de goede nazomer, een aantal
zeldzame soorten in de regio gespot. Niet alle plannen zijn gerealiseerd, wel de monitoring
van de vlinderbiotoop Abtswoudse bos en Woudse bosjes, talud A4 alleen incidenteel
bezocht daar de lichtvervuiling door de A4 dermate storend op de nachtvlinderstand werkt
dat de populaties daar met zo’n 80 % zijn gereduceerd, wel komt daar nog een zeldzame
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soort voor. Inventarisatie van de vlinderstand Ackerdijkse bos deze maand gerealiseerd.
Monitoring duingebied o.a. Solleveld en Bloedbergduin voor project van Jan Scheffers voor
Dunea gecontinueerd. Verschillende inventarisaties in Nederland en België voor lokale
gemeenten en natuurverenigingen uitgevoerd. Niet gerealiseerd is de inventarisatie van het
Bieslandse bos wegens tijdgebrek.
Vissenonderzoek door studiegroep Vissen – Marijke Heijne
We krijgen van RAVON km-hokken met de vraag of wij deze willen inventariseren. En dat
doen wij natuurlijk graag.
De volgende mensen hebben dit jaar mee geholpen; Frank Herfs, Marijn Meijer, Esther
Vogelaar, Gerrit Jansen, Guy Mandeville, Andres Monna, Paul en Marijke Heijne
We scheppen met grote RAVON netten speciaal voor dit doel.
Dit jaar zijn we 8 keer gaan vissen bij:
Berkel en Rodenrijs – Nobelsingel/ Verlengde Laan van Koot
Haagse Beek- Muurbloemweg/ Balsemienlaan
Oude Bovendijk, Rotterdam in 2 uurhokken
Ypenburg- Braslaan/ Dwarskade
Delft – Melarium
Vlaardingen – Woudweg.
Ook hebben wij nog meegedaan aan een project van RAVON nl “Meetnet Amfibieën
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer” aan de Groeneweg in Schiedam.
Deze locatie hebben wij tweemaal een hele dag bezocht op een zondag.
Wat vingen wij zoal: kleine modderkruiper, snoek, pos, baars, 3 en 10 doornige stekelbaars,
giebel, blank en ruisvoorn, zeelt, karper, marmergrondel. Bijvangsten; rivierkreeften, vele
verschillende soorten kevers van groot tot klein, kikkers en salamanders, libel- en
jufferlarven.
2.1.2 NIET GEREALISEERD
Alles is gerealiseerd behalve de stinzeflora van de Eendenkooi Schipluiden.
2.1.3 EXTRA GEREALISEERD
Vissenonderzoek – Marijke Heijne
Dit jaar hebben een paar leden van de groep ook mee geholpen bij filmopnames in de
Haagse beek van de film “ Wildernis onder Water”
De mooiste natuur van Nederland vind je onder de waterspiegel. Vooral afl. 6 bekijken!
Vanaf 6 januari 2017 elke vrijdagavond om 19:20 op NPO2. http://www.wunderkammer.nl/
2.1.4 RAVON EN ZOOGDIERVERENIGING – GEERT VAN POELGEEST EN MARIJKE
HEIJNE
De bijeenkomst is bezocht waarbij de toekomst visie is besproken; hierbij is het aanbod
gedaan om bijeenkomsten in het Melarium te houden.
2.2 NATUUREDUCATIE
2.2.1 WERKGROEP EDUCATIE
We hebben het Melarium in gebruik genomen. Er is één keer per maand een excursie of
workshop georganiseerd. Marijke Heijne is als beheerder aangesteld, haar aandachtspunten
zijn onderhoud van het gebouw, het programma en dat het dakterras overdag toegankelijk is,
bij het laatste heeft ze zeer veel steun van Jeroen van Schie van de World Art Centrum.
Het jaarthema was Natuur in Tuin, hiervoor zijn de tuinambassadeurs onder de aandacht
gebracht en is het soort van de maand verschenen met de oproep om deze soorten te
melden.
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januari
februari
maart
maart
April
Mei
Juni
Juni
Juni
augustus
augustus
augustus
september
oktober
november
december

kleine wintervlinder
Sneeuwklokje
Krokus
gewone pad
Huismus
wilde bij
Schijnaarbei
Bosaardbei
Tuinaardbei
Heidelibel
Steenrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Kruisspin
geschubde inktzwam
struik, hulst
Winterkoning

0
25
11
16
166
3
7
1
0
12
40
32
11
22
4
108
458

Bij ieder soort is een verhaal door Anna Kreffer geschreven waarin naast de herkenning, ook
de persoonlijke beleving en de stimulering van het soort is opgenomen.
2.2.1.1 VOLGENS PLAN
De volgende cursussen zijn georganiseerd: Cursus beheerplannen voor bermen maken voor
de gemeente Den Haag. De tweede cursus Teleflora is van start gegaan
2.2.1.2 EXTRA GEREALISEERD
Een bollenplant actie met de Lions Prinsenstad in Delft, er zijn 1500 bollen geplant in een
grasveld hoek Westplantsoen / Ruys de Beerenbroekstraat in Delft.
Er is voor de Lions Prinsenstad een lezing over de Natuur in Delft gegeven.
Een cursus Beschermwaardige bomen opgezet en gegeven., dit i.s.m. de Midden-Delfland
Vereniging, de gemeente Midden-Delfland, de Bomenstichting, de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden en Midden-Delfland is Mensenwerk. Albert Dijkhuizen en Sylvia Bol helpen
met de inventarisatie.
2.2.2 TENTOONSTELLINGEN – FRENK VAN DER VLIET
Er zijn geen tentoonstellingen uitgeleend.
2.2.3 BIBLIOTHEEK – COR NONHOF
Er zijn geen boeken uitgeleend wel gebruiken de diverse beheerders de boeken van hun
thema’s. Zo nodig kopen leden boeken om hen bij hun werkzaamheden te ondersteunen.
2.2.4 LEESMAP – JOKE VAN DER VLIET, COR NONHOF
De leesmappen worden doorgegeven.
2.2.5 WINKEL – WIM KUILMAN
Boeken zijn aangeschaft als iemand ze bestelt. Er wordt geen voorraad aangehouden om bij
gelegenheden een uitstalling te hebben. Er is publiciteit gegeven in de Nieuwsbrief.
2.2.6 LEZINGEN MET IVN EN VOGELWACHT – MARIJKE HEIJNE
Alle geplande lezingen zijn gehouden om het bezoekersaantal te verhogen is er een folder
uitgegeven.
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2.3 Natuurbescherming
2.3.1 Natuurbeheer
Hieronder, naast een aantal gegevens over het knotten en de paddentrek, een (beperkte)
greep uit onze natuurbeschermingsactiviteite
Bijeenkomst KNNV Natuurbeheer Delft/Midden-Delfland in Hotel de Plataan
Het was een gezellige bijeenkomst met 8 mensen waarin het afgelopen knotseizoen
besproken werd en vooral vooruit gekeken is naar het nieuwe seizoen dat in november weer
gaat beginnen met de Natuurwerkdag.
KNNV Natuurbeheer in Delft/Midden-Delfland en Westland
Delft/Midden-Delfland
KNNV Natuurbeheer verzorgt voor de gemeente Delft, het Natuur- en Recreatieschap
Midden-Delfland en Natuurmonumenten het onderhoud van in totaal 60
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. Er is in
Delft/Midden-Delfland in het winterseizoen door 240 mensen gewerkt op 20 werkdagen: een
gemiddelde van 12 mensen per werkdag van drie uur (10.00 uur tot 13.00 uur).
Subtotaal: 12 knotters x 20 werkdagen x 3 uur = 720 werkuren
In de Zuidrand wordt samengewerkt met de Werkgroep Delfland uit Vlaardingen. Deze
werkgroep bestaat uit circa 18 knotters met 9 werkdagen en er werd 395 uren gewerkt. In de
Zuidbuurt werd geknot op het erf van de Wijnboerderij. Dit betrof 2 werkdagen en 100
werkuren.
Subtotaal: 15 knotters x 11 werkdagen x 3 uur = 495 werkuren
Buiten het winterseizoen wordt door gemiddeld 6 terreinbeheerders onderhoud verricht op de
8 hoogstamboomgaarden. Frans en Diane van der Vliet zorgen met de kudde Drentse
heideschapen voor de begrazing van de boomgaarden en de natuurvriendelijke onderdelen
van TU Delft Technopolis.
Subtotaal 6 terreinbeheerders x 24 dagen x 3 uur = 432 werkuren
Westland
In het Westland knot KNNV Natuurbeheer vooral de wilgensingels. Hier waren op 8
werkdagen van drie uur 10 knotters actief.
Subtotaal: 10 knotters x 8 werkdagen x 3 uur = 240 werkuren
Totaal KNNV Natuurbeheer: 1877 werkuren
Veertig hectare weiland voor weidevogels in Midden-Delfland overgedragen aan
natuurmonumenten
De laatste 9 hectare weiland als compensatie in Midden-Delfland is overgedragen aan
Natuurmonumenten. Samen met de al eerder overgedragen 31 hectare is hiermee door de
provincie Zuid-Holland een groot deel van de in totaal 100 hectare nieuwe natuur
gerealiseerd tussen de Ackerdijkse Plassen en Vlaardingse Vlietlanden. Dit betreft de
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afgesproken compensatie voor de aanleg van de A4. Natuurmonumenten gaat de weilanden
optimaal inrichten en beheren voor weidevogels als uitvloeisel van het in 2014 gesloten
weidevogelpact van vijf partijen, te weten LTO Noord, afd. Delflands Groen,
Natuurmonumenten, ANV Vockestaert, Weidevogelwacht Midden-Delfland en KNNV afd.
Delfland om de weidevogelstand in en rond Midden-Delfland te verbeteren.
Natuurvriendelijke oever Thijssevaart op TU Delft Sciencepark Technopolis weer in
onderhoud
Na overleg tussen de afdeling Groenvoorziening van de TU Delft Directie FMVG en KNNV
Natuurbeheer is er groot onderhoud gepleegd aan een van de eerste natuurvriendelijke
oevers (nvo) van Nederland: de in 1994 1700 meter lange nvo langs de Thijssevaart in het
TUD Sciencepark Technopolis. De inmiddels te ver uitgegroeide bomen in de oever zijn
geknot en zullen nu in een vijfjaarlijkse cyclus worden geknot door KNNV Natuurbeheer. De
oevers worden uitgemaaid en deze zullen daarna door een kudde Drentse heideschapen
middels rotatiebeheer, gericht op het ontstaan van bloemrijk grasland, worden begraasd.
Rapport Dagvlinders Talud A4 2015 Vlindermonitor
Het rapport wordt verzonden aan Rijkswaterstaat (Dienst Zuid-Holland) en de gemeenten
Midden-Delfland en Delft met een verwijzing naar de beheeradviezen om de berm zo
vlindervriendelijk mogelijk te onderhouden. Met de beheerder van de locatie (RWS) zijn
afspraken gemaakt (over sector west) over het maaibeheer, zodat er nu twee maal in het
jaar gefaseerd wordt gemaaid in overleg met Leo. Zie voor het rapport de website van KNNV
Delfland onder ‘Downloads natuurstudie’.
Nieuwe aantasting Midden-Delfland: verbreding A13 en tramlijn naar Zestienhoven
Kort nadat de burgermeesters Aboutaleb en Van Aartsen met de hand op hun hart beloofden
dat na de aanleg van de Blankenburgtunnel er absoluut geen nieuwe aantastingen van
Midden-Delfland meer zouden plaatsvinden is het toch weer raak. Nu is het de commissie
Deetman die in haar rapport ‘Delft, parel in de Randstad’ zowel de aanleg van Metropoollijn 1
bepleit als nieuwe rijstroken voor de A13 tussen Delft en Rotterdam. Al eerder signaleerde
de KNNV dat er plannen lagen voor een Metropoollijn 1 langs de A13 van Delft naar
vliegveld Zestienhoven (zie artikel in Algemeen Dagblad van 18 maart 2014) en pleitte voor
een ondergrondse metro. Nu komt daar nog een verbreding van d A13 bij. Willen de beide
burgermeesters hun beloften gestand doen, dan moet dit binnen de bestaande ruimte van de
A13-corridor, want anders vindt opnieuw aantasting plaats van de open ruimte van MiddenDelfland. Dat betekent ondergrondse aanleg, waar de KNNV dan ook voor pleit.
Boomgaard Slotgaard in het Abtswoudse Park opgeknapt en lenteklaar
Op deze oude halfstamboomgaard achter de voormalige boerderij Abtswoude 40 zijn alle
fruitbomen gesnoeid. De wilgen en essen zijn geknot en het kapotte dak van het
schaapskooitje is gerepareerd. Als de lente komt dan vliegen de honingbijen van de 4 kasten
van de imkers van de Imkervereniging Delft weer uit en komen de Drentse heideschapen
genieten van het verse gras.
Eerste ei van het slechtvalkenpaar
Dit eerste ei is gelegd in de nestkast op de EWI Faculteit van de TU Delft. Zie de live
webcam op www.knnv.nl/afdelingDelfland - natuurstudie - Webcams nestkast Slechtvalk en
overige informatie over deze nestkast en de slechtvalk. De TU Delft is in overleg met de
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KNNV bezig om twee nieuwe locaties voor de slechtvalk uit te zoeken in de directe omgeving
van de huidige kast wegens voorgenomen werkzaamheden aan het EWI gebouw.
Knotten geriefhoutbosje in Vockestaert, Midden-Delfland
Laatste paar knotwilgen op geriefhoutbosje nr. 7 langs Abtswoude (t.o. Abtswoude 58)
afgezaagd. Ook de ringsloot om het bosje met de sloothaak geschoond, de boel opgeruimd
en de provisorische houten brug weggehaald. Bosje nr. 7 is van Staatsbosbeheer en ligt op
het land dat wordt gepacht door de Gebr. Van der Ende van Abtswoude 31. Het is een van
Midden-Delflands mooiste geriefhoutbosjes met mooie oude knotwilgen en -essen, brede
stekelvaren, dagkoekoeksbloem en fluitenkruid.
Eerste ‘KNNV’-lammetje
Frans en Diane van der Vliet stuurden een foto van het eerste lam dat geboren is op
boomgaard de Kandelaar langs de Schie van het Recreatieschap Midden-Delfland. Het is
een rammetje. De schaapskudde van circa 40 Drentse heideschapen plus lammeren wordt
door de KNNV ingezet op verschillende boomgaarden en natuurterreinen van de gemeente
Delft, het Recreatieschap Midden-Delfland en sinds dit jaar ook voor de begrazing van TU
Delft Science Park Technopolis.
Natuur in de wijk: Emerald Delfgauw
De inbreng van de KNNV afdeling Delfland heeft er mede voor gezorgd dat natuur en
ecologie alsnog de aandacht krijgt in Emerald Delfgauw die het verdient. Dit alarmsignaal
was hard nodig omdat de gemeente een deelgebied er van voor woningbouw had
'herbestemd'. De meerwaarde van de KNNV is de inhoudelijke en historische
omgevingskennis op gebied van natuur en ecologie naar voren brengen. Niet alleen in het
buitengebied maar ook binnen dorps-/stadsgrenzen, want dat hoort er ook bij. In dit geval
hebben we dit kunnen kunnen matchen met een mooi sfeerbeeld vanuit de betrokken
bewonersgroep van Emerald.
Katwilgtenen knippen griendje Groeneweg
Van Esmeralda van Tuinen van de Stichting Groenkracht het volgende bericht: “Hierbij zoals
beloofd twee foto's van het snoeien in het Griendje afgelopen maandag. Het was een super
mooie plek en prachtig weer. Bedankt voor het mogelijk maken.” De katwilgtenen worden
door Groenkracht gebruikt om wanden te vlechten op de tuinen in de Wippolder en de
Spoorzone.
NL Doet voor De Eglantier
Verslag van Neeltje van Gastel: “Zaterdag 12 maart was het NL doet dag. Met een stuk of 10
ouders en 10 kinderen en Aad en Wim van de KNNV gingen we eerst wilgentenen zagen en
knippen. Een stuk of 7 dikke wilgentakken zijn op nieuw in de grond gezet om uit te schieten.
Wel 100 kleinere takken zijn in de wilgenhutten en tunnels gevlochten met als doel dat ze
wat langer heel blijven. Ook is er een laag hekwerk gevlochten van wilgentenen. Het was
schitterend weer. Voor het eindresultaat: loop over een tijdje (als de wilgentenen weer groen
worden) eens langs het schoolplein van de Eglantier naast de Buergaard.”

Overdracht eigendom Adrianushoeve van Rijkswaterstaat aan ANV Vockestaert
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De ondanks de barre wind drukbezochte Lammetjesdag van ANV Vockestaert was
uitgekozen m de sleutel van de Adrianushoeve te overhandigen. Op de foto hangt Jorgen
van der Meer van Rijkswaterstaat de sleutel om de nek van een van de schapen met twee
lammetjes, die wordt vastgehouden door Aad Kleyweg, beheerder van hoeve en de op de
hoeve gehuisveste schaapskudde van Vockestaert. Hiermee komt een zeer positief einde
aan een lange weg van overleg met RWS die begint op 11 juni 2009 met een gesprek tussen
Christine Davidse van RWS en de KNNV afdeling Delfland, waarna vooral Niek Praagman
van de ANV en Christiaan van der Kamp wethouder van de gemeente Midden-Delfland veel
goed werk hebben verricht. Ondertussen zorgde beheerde Aad Kleyweg jaar in, jaar uit
ervoor dat er nog iets over te dragen bleef. Maar ook hulde aan de mensen van RWS om
uiteindelijk te besluiten de hoeve niet te slopen, zodat deze kan gaan uitgroeien tot een fraai
bezoekerscentrum voor de hele zuidrand van Midden-Delfland.
Vergunning voor afschieten smienten ingetrokken
De ontheffing die de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar af gaf aan de
faunabeheereenheid voor het afschot van smienten is ingetrokken. De Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakte samen met vele lokale natuurorganisaties,
waaronder KNNV afdeling Delfland, bezwaar tegen deze ontheffing omdat de aantallen
smienten al jaren achteruit gaan en de instandhouding van deze soort door afschot in gevaar
komt. De NMZH is dan ook blij dat de ontheffing voor het afschot nu is ingetrokken.
Ecozone Emerald blijft onaangetast
Via een unanieme motie van de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp is het bouwen van 2
grote woningen in de ecozone Emerald Delfgauw uit het bestemmingsplan gehaald. Dat is
zeker niet vanzelf gegaan. Maanden lang is veel inzet vanuit de buurt nodig geweest om dit
resultaat te bereiken. Al met al blij dat we alsnog een stukje natuur mogen behouden in die
ecologische ring rond onze wijk Emerald en ook dat natuur nu bij velen toch weer duidelijker
en beter op de kaart staat als een belangrijke waarde (zowel intrinsiek als door de beleving
ervan).
Op stap met boswachter ecologie Casper Zuyderduyn van Staatsbosbeheer in het
Ackerdijkse Bos
In het Ackerdijkse Bos gaat het nodige veranderen wat betreft beheer en onderhoud.
Provincie en Recreatieschap Midden-Delfland willen zich terugtrekken. Staatsbosbeheer
(SBB) krijgt als eigenaar van een groot deel van het bos een meer belangrijke rol evenals de
direct betrokkenen (o.a. KNNV afdeling Delfland, World Art Centre, Hoeve Ackerdijk en
boerderij Halfwege). Om te kijken naar de versterking van de biodiversiteit is een bezoek
georganiseerd met Casper Zuyderduyn (SBB-boswachter ecologie) aan de graslanden rond
het Melarium (zie foto). Jeroen van Schie van het World Art Centre stond klaar met koffie.
Tijdens de wandeling naar het Melarium is met Casper is gekeken naar de diverse
mogelijkheden om het bos en vooral het grasland bloemrijker te maken voor vlinders en
(wilde) bijen. Cor Nonhof (KNNV) heeft opnames van het grasland gemaakt en deze worden
uitgewerkt tot een beheeradvies. We willen graag ‘experimenteren’ met meerdere ‘biotopen’:
een deel alleen maaien, een deel maaien en hooien, een deel eggen en inzaaien met vooral
rode en witte klavers, een deel eggen en inzaaien als bloemrijke akker met granen (spelt,
gerst). De bosranden moeten een meer geleidelijke overgang krijgen van grasland naar bos
met veel meer luwe plekken. We willen ook graag veldleeuwerik en patrijs terug in dit deel
van de Ackerdijkse Polder. Casper merkte op dat het open deel van het bos over veel te
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weinig luwte beschikte en dat hier door gebruik te maken van wallen, houtrillen en andere
vormen van microreliëf veel aan gedaan kan worden.
Bezoek Groen Links-fractie aan Buurtboomgaardje Kwartelstraat
Fleur Norbruis en Dominique Bentvelsen van de gemeenteraadsfractie van Groen Links
kwamen op bezoek in Tanthof-Oost. Dit om te kijken naar een voorstel van buurtbewoners
van Kwartelstraat/Graspieperstraat om het grasveldje op de hoek Abtswoude/Kwartelstraat
in te richten als buurtboomgaardje. De gemeente wilde hier bezuinigen door picknickbank en
houten hek te verwijderen. De bewoners gaan zelf invulling geven aan gebruik en
onderhoud. Inmiddels heeft wethouder Stephan Brandligt van Wijkbeheer laten weten het
voorstel goed te keuren. De bedoeling is dat de KNNV een onderhoudsovereenkomst tekent
en met de buurt het boomgaardje gaat onderhouden.
Ringslangbroeihopen in Midden-Delfland
Op dit moment wordt door provincie gewerkt aan de natte ecologische verbinding tussen de
Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen. Hierbij gaat het om twee waterliefhebbers: de
Noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Een derde doelsoort, de ringslang, stond ook op de
lijst, maar viel af omdat er geen recente waarnemingen waren. Volgens Diny Tubbing
(gemeente Delft) dateert de laatste waarneming uit 2004 nabij de Tanthofkade in de Lage
Abtswoudse Polder. Toch is het poldergebied tussen Vlietlanden en Ackerdijkse Plassen
zeer geschikt als biotoop van de ringslang en werkt de KNNV daar verder aan door
broeihopen aan te leggen zowel in de noordelijke corridor (Lage Abtswoudse Polder) als de
zuidelijke corridor (Polder Noord Kethel).
Actie Behoud boerderij Chilipad 1: handtekeningactie slaat vleugels uit
De KNNV riep iedereen op de actie behoud boerderij Chilipad 1 in Delft te steunen. Bijna
duizend handtekeningen zijn opgehaald en gemeenteraad van Delft aangeboden. De
bezwaren zijn gericht tegen de aangevraagde omgevingsvergunning voor de sloop van de
bestaande boerderij en bijgebouwen en de nieuwbouw van 45 appartementen. De KNNV en
vele buurtbewoners richten zich tegen de aantasting van deze groene oase van rust in dit
deel van Tanthof. Deze massale nieuwbouw zal negatieve gevolgen hebben voor de
recreatieve- en natuurwaarden, het zal de parkeerdruk opvoeren, het autoverkeer op het
binnenterrein zal gevaar opleveren voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen.
Honderden exemplaren van de weidechampignon in weiland naast de Eendenkooi
Groeneweg.
Zoveel weidechampignons tegelijk is zeldzaam geworden, want hun biotoop is het met ruige
mest bewerkte, matig voedselrijke weiland. Dit weiland behoort tot het natuurgebiedje tussen
de Groeneweg en de spoorlijn Delft/Schiedam van het Recreatieschap en wordt door de
ANV Vockestaert en KNNV Delfland onderhouden. Volgens de Nederlandse Mycologische
Vereniging is de soort net zo bedreigd als de andere weilandbiotoopsoorten zoals de grutto.
Knotten geriefhoutbosje Abtswoudse Park/Kwartelstraat al 28 jaar
Dit bosje wordt samen met de andere geriefhoutbosjes en houtwallen van boomgaarden
langs Abtswoude al 28 jaar (vanaf 1988) geknot door de knotgroep om de vier jaar. De
veranderingen t.o.v. de knotbeurt van vier jaar geleden vielen op. Een deel van de essen is
aangetast door de essentakziekte, maar een deel ook niet. Dit laatste is een belangrijke
reden om deze hele oude geriefhoutbosjes (veelal al van voor 1700) in stand te houden.
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Juist hier bestaat de kans dat het genetisch materiaal van de oude knotten immuniteit bevat
tegen boomziektes als de essentakziekte bij essen, de iepenspintkever bij iepen en de
watermerkziekte bij wilgen. Op het bosje staan knotiepen,- wilgen, -essen, -elzen en één
knoteik, naast bloem- en besdragende struiken die we niet of beperkt knotten (vanwege
beschutting en voedsel voor de vogels) zoals meidoorns, sleedoorns, hondsroos en
doornloze roos. Ook opvallend was de vele opslag van kornoelje. Er stonden enkele door
vogels middels uitgepoepte zaden verspreide exemplaren van hulst, laurierkers en taxus.
Mensen kwamen wilgentakken ophalen voor hun tuin. Een ander deel van de wilgentakken
zal worden gebruikt in het buurtspeelboomgaardje Abtsgaerde om een wigwam mee te
bouwen. De kleine takken worden in een houtril op het geriefhoutbosje opgeslagen als
onderkomen voor egels, zangvogels etc. Het restant van de takken wordt versnipperd door
de gemeente.
Overleg TU Delft over reconstructie Parkbosje en poel Mien Ruys
In opdracht van TUD FMVG heeft landschapsarchitect Koen Bos een ontwerp gemaakt voor
de reconstructie van het Parkbosje en poel van Mien Ruys langs de Oudelaanmolensloot
aan de Van den Broekweg in de TU-wijk. Het oorspronkelijke ontwerp van de bekende
landschapsarchitecte Mien Ruys krijgt een nieuwe functie voor het waterbeheer in de
verbinding tussen de Green Valley op het voormalige bouwkundefaculteitsterrein en de
Oudelaanmolensloot. Met de KNNV vond overleg plaats (zie foto) vanwege een eerder
adviesrapport uit 2008 over dit bosje samen met Jacques Schievink en Leen van Doorn. Een
aantal aanbevelingen uit dit rapport zoals meer lichtinval, aanbrengen van een
natuurvriendelijke oever en stinzebollenbeplanting als voorjaarsaspect worden uitgevoerd.
Knotten Griendje en Eendenkooi Groeneweg
Met mooi weer heerlijk gewerkt aan de noordelijke kade en schiereilandjes en het griendje
van de Eendenkooi Groeneweg. De grote takken worden over de sloot gegooid en verwerkt
in de houtril. Deze houtril wordt weer gebruikt als egeluitzetlokatie door Egelopvang ZuidHolland Zuid.
Muizencorridor Midden-Delfland
Provincie Zuid-Holland wil de corridor van Vlietlanden naar Ackerdijkse Plassen voor de
Noordse woelmuis en waterspitsmuis verder verbeteren. Er zijn nog een aantal knelpunten
omdat deze muizen een vrije doorgang moeten hebben van 30 meter. ‘Vrij’ betekent in dit
geval een moerassige doorgang zonder opgaand geboomte. Dirk Verhagen en Lieke de
Jong van het Rotterdamse bureau voor stedenbouw en landschap kwamen met ons
overleggen over een paar knelpunten. (zie foto met links Dik Ludikhuize) in de Holierhoek en
Woudhoek. Hier liggen veel wilgensingels en geriefhoutbosjes die een doorgang lastig
maken. Ons KNNV-rapport ‘Inventarisatie paspoorten landschapselementen MiddenDelfland Zuidrand’ van begin dit jaar is daarbij de leidraad. Dit rapport is in concept en
daarom nog niet verkrijgbaar. Afgesproken is in elk geval dat indien in het uiterste geval
nodig er compensatie plaatsvind. Ook is gesproken over ons KNNV-rapport ‘Honderdtwintig
amfibiepoelen Zuidrand Midden-Delfland 2011’ (zie
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurstudie bij Zuidrand 2011e).
Onderhoud van dit aantal poelen blijkt in de praktijk lastig te zijn, waardoor ze verlanden en
hun functie verliezen. Gekeken is naar een alternatief met minder maar aanzienlijk grotere
poelen waarbij dan bij de aanleg meteen goed gekeken wordt naar het ‘gemakkelijk’
onderhouden van die poelen. Komende week gaan we in het veld de knelpunten bekijken.
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Ook het muizeninventarisatierapport van stagiaire Bart van Eijk wordt bij het overleg
betrokken.
2.3.2 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. een
brainstorm over de entree van het Delftse Hout aan de Korftlaan. Vanuit de gemeente gaf
Diny Tubbing een overzicht van de voorgenomen opheffing van de recreatieschappen in de
provincie en wat daarvoor in de plaats moet gaan komen.
2.3.3 ADVIESCOMMISSIE ARBORETUM-HEEMPARK/HERTENKAMP – FRANS
COPPENS
De adviesgroep heeft een vak in het Arboretum aangewezen als "pilot". In dit vak zijn
struiken en bomen verwijderd o.a. om meer lichtminnende soorten te kunnen plaatsen.
Tevens willen we de manier van beplanten een wat modernere uitstraling geven. Ook is er
veel aandacht besteed aan de website: moderner, foto van de maand, mogelijkheden
onderzoeken voor interactief rondkijken, aangepaste plantenlijsten met begeleidende tekst,
e.d. De adviesgroep is op zoek naar een webmaster, die dit verder kan ontwikkelen en de
website kan beheren. De adviesgroep is zeer tevreden over de inzet van de vrijwilligers.
2.3.4 MILIEUPLATFORM PIJNACKER-NOOTDORP – HARRY HENDRIKS
Belangrijke items op de MP agenda zijn en blijven:
- duurzame energie (op weg naar energieneutraal) en duurzame mobiliteit (focus van meer
kwantiteit naar meer kwaliteit)
- milieubewust afval scheiden
- geen extra woningen in de Ecozone Delfgauw
- natuur en recreatiegebied Balij vrijhouden van grote windturbines
Voor producties MP zie: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-enorganisatie/adviescommissies/adviezen-milieuplatform.htm
2.3.5 PLATFORM DELFTSE HOUT – FRANS COPPENS/HUUB VAN ‘T HART
Vanuit de Papaver is een poging gedaan om dit platform nieuw leven in te blazen. Onder
voorzitterschap van Pim Meijburg van Vakantiepark Delftse Hout is één bijeenkomst
gehouden over zaken die spelen, zoals de mogelijke uitbreiding van IKEA aan de
achterzijde. Verder is vooral gesproken over de steeds weer terugkerende blauwalg in de
Grote Plas. De afgesproken bijeenkomst in de tweede helft van het jaar is niet doorgegaan.
2.3.6 GEBRUIKERSGROEP BIESLANDSE BOS EN BALIJ VAN STAATSBOSBEHEER –
COR NONHOF
Er zijn twee zaken die veel stof deden opwaaien: windmolens in de Balij en de grootschalige
kap van bomen. Staatsbosbeheer heeft geld nodig na de halvering van de inkomsten door
het stilzetten van de rijksbijdrage. Verhuren van grond voor windmolens zou een goede
bijdrage zijn. De omliggende gemeenten zijn tegen en het is de vraag of windmolens op deze
plek wel zoveel bijdragen. Harry Hendriks heeft zich in de materie verdiept; een definitief
besluit is nog niet gevallen.
Er is variëteit populieren aangeplant die bij volwassenheid in stormen op ongeveer twee
meter boven de grond afknapt. Om het hout niet verloren te laten gaan, is het nu gekapt.
2.3.7 WEIDEVOGELPACT MIDDEN-DELFLAND – COR NONHOF
Er zijn gelden ter compensatie van het verlies aan natuurwaarden door de aanleg van de A4.
Deze moeten worden besteed aan het verbeteren van de weidevogelstand. Er is een
inventarisatie gemaakt van bomen die het open landschap verstoren dat de grutto zo graag
heeft. Er wordt gewerkt aan een kerngebied, vogelreservaat, dat moet worden aangekocht
en beheerd.
2.3.8 WEIDEVOGELBERAAD – COR NONHOF
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De Milieufederatie Zuid-Holland heeft het initiatief genomen om de weidevogelwachten van
heel Zuid-Holland bij elkaar te roepen om de start van de nieuwe subsidieregeling voor
agrarisch natuurbeheer, GBL-regeling, te begeleiden. In het algemeen is de relatie tussen de
collectieven van boeren die de regeling willen aanvragen en de vrijwilligers van de
weidevogelwachten moeizaam. Midden-Delfland kent juist een heel goede samenwerking.
2.3.9 PLATFORM GROENZOOM/ RAAD VAN BUYTENHOUT/ COÖPERATIE
ACKERSDIJKSE BOS/ MONITORING BIESLANDSE POLDER/BEHEER SCIENCEPARK
TECHNOPOLIS
We worden gevraagd om in steeds meer platforms zitting te nemen en mee te praten over
inrichting en beheer.
2.3.10 PADDEN OVERZETTEN
Tijdens een openbare bijeenkomst op zaterdag 14 mei zijn de resultaten van de paddentrek
gepresenteerd in het Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft.
Er zijn padden overgezet in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland,
Leidschenveen, Maasland, Monster, Rotterdam en Ypenburg.
Ook zijn er op diverse plekken putten geleegd
Er zijn 7877 amfibieën overgezet; waarvan 5491 padden. 92% van de dieren is levend
overgezet.
De paddentrek startte op 20 maart en eindigde op 8 april.
2.3.11 CURSUS NATUURBESCHERMING
Er is in Reeuwijk aan een regionale cursus natuurbescherming deelgenomen met het oog op
de nieuw natuurwet.
2.4 DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is de vierde dimensie van de KNNV.
Stinzentuin Monster
Er is vrijwel elke zaterdag in de tuin gewerkt. De groep heeft veel geleerd en ervaring
opgedaan, maar ook mooie natuurwaarnemingen gedaan. De tuin is bezocht in het kader
van de tuinenwandeling van Groei en Bloei afdeling Westland, waarbij vele mensen
enthousiast reageerden op de uitleg over de tuin. Er is een nieuwe deelnemer bij gekomen
en er zijn veel zaden geoogst die we in het nieuwe tuinseizoen weer zullen zaaien.
3. JAARPLAN 2017
3.1 ORGANISATIE
3.1.1 BESTUUR
Het bestuur zal in 2017 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 projectleiders en 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 ledenvergadering in maart en verder zoveel als er grote projecten moeten worden
besproken.
3.1.1.1 WAARNEMINGEN – GEERT VAN POELGEEST, COR NONHOF
Leden en niet leden worden gestimuleerd om deel te nemen aan
http://knnvdelfland.waarneming.nl
3.1.1.2 FOTOARCHIEF - GEERT VAN POELGEEST
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Stuur je foto’s in van natuurwaarnemingen en mensen in de natuur, want een vereniging
verenigt mensen.
3.1.1.3 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.
3.1.1.4 ARBO We maken een Plan van Aanpak voor de ARBO. We zoeken een ARBO-coördinator buiten
het bestuur.
3.1.1.5 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 (127 t/m 130) verschijnen; er wordt een redactie gezocht.
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
3.1.1.6 EIGENDOMMEN – COR NONHOF
De eigendommen zijn geïnventariseerd; zie de bijlage voor al onze eigendommen.
3.1.1.7 STAGES – TANJA VERBEETEN EN GEERT VAN POELGEEST
We gaan door met het werven van (maatschappelijke) stagiaires.
3.1.1.8 KNNV, GEWEST - GEERT VAN POELGEEST
In januari is er een gesprek geweest over hoe we elkaar kunnen ondersteunen op het gebeid
van natuurbescherming, er is afgesproken dat we de afdelingen gaan benaderen om te
vragen waar hun behoeften liggen
3.1.1.9 DELFSE UITDAGING - GEERT VAN POELGEEST
Regelmatig zullen de bijeenkomsten worden bezocht.
3.2 NATUURSTUDIE
Inventarisatie Eendenkooi Schipluiden voor Natuurmonumenten (Ferry Severijn en Cor
Nonhof)
Km-hokken strepen (diverse leden)
Vissen inventariseren (Marijke Heijne): van april tot oktober elke maand
Vlinders inventariseren (Leo Poot): Monitoring van de vlinderbiotoop Abtswoudse bos en
Woudse bosjes continueren. Helpen met de inventarisaties duingebieden zuid hollandse kust
(Jan Scheffers). Inventarisatie Bieslandse bos.
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 korstmossen (Marijke Heijne en Geert van Poelgeest).
3.2.1 RAVON EN ZOOGDIERVERENIGING – GEERT VAN POELGEEST EN MARIJKE
HEIJNE
We zullen de jaarvergaderingen van RAVON en de Zoogdiervereniging bijwonen.
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3.3 NATUUREDUCATIE
3.3.1 WERKGROEP EDUCATIE - MARIJKE HEINE
Het landelijk thema wordt gevolgd Verbindingen er zullen een aantal activiteiten worden
ontwikkeld.
3.3.2. HET MELARIUM – MARIJKE HEIJNE EN GEERT VAN POELGEEST
Er wordt een programma aangeboden, het gebouw beheert en het dakterras is toegankelijk.
Ook wordt het terrein natuurvriendelijk ingericht. Hiervoor neemt de KNNV ook deel in de
gebiedscoöperatie Ackerdijkse Bos.
3.3.3 CURSUSSEN
We organiseren de volgende cursussen: Historie van het landschap op basis van de studie
naar de overstromingen van 1134 en 1163. Teleflora 3e seizoen.
3.3.4 TENTOONSTELLINGEN - FRENK VAN DER VLIET
Gewoon doorgaan met uitlenen.
3.3.5 BIBLIOTHEEK – COR NONHOF
Als dat voor de uitvoering van hun taak nodig is, kunnen mensen boeken kopen.
3.3.6 LEESMAP - JOKE VAN DER VLIET, 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.
3.3.7 WINKEL – GEERT VAN POELGEEST, TIJDELIJK
Bestellingen verwerken, in ieder nummer van KNNV Nieuws een aankondiging opnemen.
3.3.8 LEZINGEN - MARIJKE HEIJNE
In samenwerking met het IVN en de Vogelwacht zullen zes lezingen in Delft worden
georganiseerd. Vier lezingen zijn al bekend:
Januari, jaarthema KNNV Samenhang in de Natuur
Februari, Jacht op ganzen en vossen in relatie tot weidevogelbeheer.
Maart, De boswachter vertelt
April, Vlinders
3.3.9 WERKGROEP PADEN VAN DE MIDDEN-DELFLANDVERENIGING - HUUB VAN 'T
HART, ANNIE DELSMAN
Daar waar mogelijk en nodig ondersteunen we deze werkgroep.
3.4 NATUURBESCHERMING
3.4.1 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.
3.4.2 PADDEN
We gaan door met het overzetten van padden in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van
Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Ypenburg en zullen proberen daar meer
beschermingsvoorstellen aan te koppelen, omdat uiteindelijk het overzetten een
noodmaatregel blijft.
3.4.3 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.
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3.4.4 WEIDEVOGELBERAAD (COR NONHOF)
Zolang er weidevogels zijn in Midden-Delfland nemen we deel aan het weidevogelberaad
3.4.5 A4
De KNNV richt zich met andere organisaties op de bewaking van de uitvoering van het
IODS-convenant.
3.4.6 ADVIESCOMMISSIE ARBORETUM-HEEMPARK – FRANS COPPENS
Frans zal zich inspannen voor het behoud van de kwaliteit van het park en reageren op
actuele zaken.
3.4.7 PLATFORM GROEN DELFT – HUUB VAN ’T HART
We blijven in het Platform Groen in overleg met de gemeente Delft over de natuur.
3.4.8 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.
3.4.9 PLATFORM DELFTSE HOUT – FRANS COPPENS
Frans zal zich inspannen voor het behoud van de natuurwaarden en reageren op actuele
zaken.
3.4.10 GEBRUIKERSGROEP BALIJ EN BIESLANDSE BOS – COR NONHOF
We blijven meedenken over de verbetering van de natuurwaarden en de recreatieve
kwaliteiten.
3.4.11 WERKGROEP BOMEN MIDDEN-DELFLAND VERENIGING – HUUB VAN 'T HART
EN BEN LEMMERS
Daar waar mogelijk en nodig ondersteunen we deze werkgroep.
3.4.12 KNNV NATUURBEHEER
Op de locaties in Midden-Delfland en Westland wordt verder gewerkt. De ecozones in TU
Delft Sciencepark Technopolis komen erbij.
3.5 DUURZAAMHEID
Er zullen praktische zaken onder de aandacht worden gebracht om duurzaamheid handen
en voet te geven, dit via de website en KNNV Nieuws.
Tuingroep Stinzentuin
Duurzaam Monster houdt op te bestaan, wel gaat deze groep verder als KNNV tuingroep
Stinzentuin.
3.6 GEZELLIGHEID
3.6.1 ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN - DIVERSEN
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
- De Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari - bestuur
- Open dag Melarium 9 juli - bestuur
- Als er ideeën zijn voor andere bijeenkomsten dan hoort het bestuur dat graag.
3.6.2 EXCURSIES
Eens in het kwartaal is er een excursie in het Westland - Jacqueline de Boer en Frans van
Antwerpen.
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4. FINANCIËN
4.1 VERLIES EN WINST
NAAM REKENING
Contributie
Contributie Afdracht
Sponsor/Donatie
Rente
Organisatiekosten
Veldbericht
Gezelligheid
Reservering Lustrum
Reservering Investering
Op- en afwaarderingen
Onvoorziene Kosten
Public Relations
Kraam
Natuurstudie
Natuureducatie
Natuurbescherming
Winkel
Papaverbalie
Tentoonstellingen
Resultaat Projecten en Cursussen
Toekenning Projecten en Cursussen
Resultaat:
Totalen:

DEBET

KREDIT
8.516

5.865
575
204
1.262
1.561
57
500
250
927

31
506
638
401
690
644
5.314
1.500
5.066
17.205

(Winst)
17.205

Let op: Onderstaande bespreking is gebaseerd op de presentatie van de financiële cijfers in
het format van paragraaf 8.1.
Belangrijkste afwijkingen van de begroting Inkomsten:
 Het aantal betalende leden is gedaald en daarmee de inkomsten van de contributie
 De penningmeester van de Papaverbalie heeft het resterende bedrag overgemaakt naar
de deelnemende partijen. Hier was geen rekening mee gehouden
 Donaties en Winkel deden het onverwacht goed, maar de Tentoonstellingen niet. Wat dit
laatste betreft verwachten we niet dat dit nog gaat aantrekken. Veel NME-centra hebben
hun deuren moeten sluiten
 De winst op de projecten komt in hoofdzaak doordat gereserveerde gelden voor de
projecten PR (€ 3.000) en Duurzaam Monster (€ 1300) ongebruikt zijn gebleven
Belangrijkste afwijkingen van de begroting Uitgaven:
 De opwaardering van de kraaminventaris en het opvoeren van muizenvallen heeft tot een
onverwacht hoge inkomsten geleid op de post Op- en afwaarderingen in plaats van
uitgaven
 De uitgaven voor Veldbericht vielen mee
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4.2 BEGROTING
Inkomsten

Contributie
Donaties
Rente
Winkel
Kraam
Papaverbalie
Tentoonstellingen
Natuurbescherming
Uit Lustrumfonds
Uit Eigen Vermogen Organisatie
Subtotaal Organisatie

Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2014
2015
2016
2016
2017
9.221
8.895
8.900
8.516
8.500
25
233
100
575
100
1
265
300
204
0
769
154
150
690
150
337
131
150
31
150
350
350
0
644
0
964
1.307
500
0
0
600
401
400
2.500
4.165
950
2.550
15.832
13.835
11.650
11.060
11.850

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

3.500
14.892
14.892

-2.563
-2.563

Totaal Vereniging

30.724

11.272
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Uitgaven
Real.
Contributie Afdracht
Organisatiekosten
Veldbericht
Werkgroepen/ Melarium
Natuurstudie
Natuurbescherming
Natuureducatie
Gezelligheid
Lustrum 2015
Public Relations
Reservering Investering
Reservering Lustrum
Op- en afwaarderingen
Onvoorziene Kosten
Saldo
Subtotaal Organisatie
Toekenning Projecten en
Cursussen
Jaarthema
Saldo
Subtotaal Projecten en
Cursussen
Totaal Vereniging

2014
6.630
1.065
2.328
2.353

295
32
500
500
-448
0
2.575
15.832

10.000

Real.
Begr.
Real.
Begr.
2015
2016
2016
2017
6.323
6.300
5.865
5.900
1.994
1.400
1.262
1.400
1.916
1.900
1.561
1.900
0
0
0
200
329
300
506
500
-597 nvt
nvt
nvt
217
300
638
500
109
300
57
300
1.357
0
0
0
450
100
100
250
250
250
250
500
500
500
500
-574
300
-831
300
350
0
0
1.212
0
1.252
0
13.835
11.650
11.060
11.850

2.000
1.500

0
1.500
3.814

2.000
1.500

4.892

225
777
-3.565

14.892

-2.563

3.500

5.314

3.500

30.724

11.272

15.150

16.374

15.350

De winst bij de Organisatie in 2016 komt geheel door eenmalige meevallers. Met het
wegvallen van contributie-inkomsten, rente en inkomsten uit tentoonstellingen meer uitgaven
erbij heeft de Organisatie nu structureel € 2.500 tekort. Gezien de rooskleurige positie van
het totale eigen vermogen en de, normaal gesproken, winstgevendheid van de projecten
stellen we voor hier niets aan te doen. Waakzaamheid blijft wel nodig. Een mogelijk
noodscenario is het Veldbericht digitaal te versturen.
4.3 BALANS
NAAM REKENING
Triodos Rekening courant
ASN Spaarrekening
Debiteuren
Voorschotten
Te ontvangen rente
Overige Bezittingen
Kraaminventaris
Winkelinventaris
Afschrijving Overige Bezittingen

DEBET
KREDIT
741
35.962
458
146
204
1.457
1.344
1.182
156
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Investeringsfonds
Lustrumfonds
Crediteuren
Eigen Vermogen Organisatie
Toegezegde Subsidies
Toegezegde Opdrachten
Projecten
Cursussen
Opdrachten
Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Vereniging
Totaal

586
500
56
8.122

3.200

(Winst)
44.751

5.373
0
0
24.947
5.066
44.751

5. CONTACT
Ben je geïnspireerd door deze uitgave
Neem contact om met ons over
- lidmaatschap
- natuurwaarnemingen melden
- KNNV Nieuws
- het jaarthema
- je hebt een eigen idee over natuurstudie, natuureducatie, natuurbescherming
- je zoekt een uitgever voor een publicatie

We nodigen je uit om ons te volgen via
www.knnv.nl/afdelingDelfland
http://knnvdelfland.waarneming.nl/index.php?g=1
https://www.facebook.com/KNNV-afdeling-Delfland-524367307641359/
https://twitter.com/KNNVafdDelfland
Zet deze media vast in de adresbalk van internet
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We herkennen de volgende leden
1.
2.
3.

Organiserende leden, deze geven sturing
Deelnemende leden, deze geven bezieling
Steunende leden, deze geven erkenning
Organiserende
leden
Deelnemende
leden

Steunende
leden

Het jaarverslag van 2016 en het jaarplan voor 2017.
De KNNV afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving.
Geef ons meer draagvlak met een lidmaatschap.
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland

