JAARVERSLAG 2019
JAARPLAN 2020

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT
afdelingDelfland@knnv.nl
www.knnv.nl/afdelingDelfland
twitter: NatuurlijkDelfland
facebook: NatuurlijkDelfland
instagram: NatuurlijkDelfand
Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

INHOUD
1

Verslag 2019 .................................................................................................................. 3
Bestuur .............................................................................................................................. 3
Natuurhistorische zaken .................................................................................................... 5

2

1.1.1

Natuurstudie ..................................................................................................... 5

1.1.2

Natuureducatie ................................................................................................. 6

1.1.3

Natuurbescherming .......................................................................................... 8

Jaarplan 2020 ...............................................................................................................10
Organisatie .......................................................................................................................10
Natuurstudie .....................................................................................................................11
Natuureducatie .................................................................................................................12
Natuurbescherming...........................................................................................................13
Gezelligheid ......................................................................................................................14

3

Financiën.......................................................................................................................14

4

Projecten .......................................................................................................................16
Bijlage: lijst van bezittingen ...............................................................................................17

5

Steun ons ......................................................................................................................19

Copyright: Natuurlijk Delfland, maart 2020
Referentie: Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020, Natuurlijk Delfland, 2020
Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020, Natuurlijk Delfland, maart 2020

2

1

Verslag 2019

Bestuur
De grootste gebeurtenis in de afdeling is de naamsverandering van KNNV afdeling Delfland
naar Natuurlijk Delfland. De redenen om dit te doen zijn gelegen in omdat KNNV of
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, niets zegt of onuitspreekbaar is. Ook
de ondertitel van de KNNV vereniging voor veldbiologie heeft een uitstraling waarbij je
verwacht wordt dat je zeker een biologische studie achtergrond moet hebben. Dus een
slechte uitstraling en daardoor onherkenbaar en onaantrekkelijk.
Het gaat dus alleen om een naamsverandering, verder is er qua structuur en relatie naar de
landelijke KNNV niets veranderd.
Er zijn vijf ledenvergaderingen geweest, drie als gevolg van de naamsverandering.
Het bestuur heeft 11 maal vergaderd. Zoals voorgenomen is er in augustus niet vergaderd.
Afgelopen jaar heeft het bestuur negen projecten en vijf cursussen en studiegroepen
goedgekeurd en een stuk of tien afgesloten, enkele projecten waren van leden die een
project wilden starten. Ook heeft het Organisatiehandboek de nodige aandacht gekregen, na
jaren is zijn de laatste hoofstukken Secretaris Natuurstudie en Arbo ingevuld.
Het bestuur bestaat uit
Het rooster van aftreden is als volgt (tussen haakjes jaar van aantreden):
2024 Geert van Poelgeest (1985), voorzitter
2022 Huub van ’t Hart (2007)
2023 Cor Nonhof (2013)
2024 Kees van der Kraan (2019)
Foto-archief – Geert van Poelgeest
Er zijn flink wat foto’s binnen gekomen, de meeste foto’s worden in de Nieuwsbrief
gepubliceerd.
Publicaties – Geert van Poelgeest
Vereniging
 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019
 Veldbericht 131 – 134
 KNNV Nieuws 613 – 644
 Nieuwsbrief 1 – 19
 Catalogus 2019








Natuurstudie
Geologie: Woudlaag in Delfland
Landschap/ geologie: Hoogtekaart westelijk Delfland 1200
Ruigte Abtswoudse Bos 2019
Muurvarens 2019; Delft centrum en TU-wijk
Poelzone 2019
Natuureducatie
Kroos scheppen in Tanthof 2018
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Natuurbescherming
 Verslag Paddentrek 2019, in tekst en beeld.
Zie voor alle uitgaven de downloads onder Natuurstudie, Natuureducatie en
Natuurbescherming, https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
ARBO – Cor Nonhof
Van al onze activiteiten wordt een risico-inventarisatie gemaakt en gekeken wat de huidige
maatregelen zijn om die te verminderen. Daarna wordt in de praktijk gekeken hoe een en
ander uitpakt. Tot slot wordt bekeken of er aanpassingen moeten worden gedaan.
Gerealiseerd: Excursies en Berenklauw verwijderen. Onderweg: Knotten.
Media en PR – Geert van Poelgeest
Wij gebruiken onze website, facebook, twitter en instagram als media kanalen
www.knnv.nl/afdelingDelfland
(tussen februari 2019 en 22 januari 2020
bezoekers
pagina’s
bestanden
Hits
68992
188855
676413
1005453
twitter: KNNVafdDelfland (461 volgers, 407 volgend)
facebook: KNNV-afdeling-Delfland (502, volgers; 461 vinden het leuk)
https://www.instagram.com/knnvafdelingdelfland/ (54 berichten, 107 volgers en 61 volgend)
De kraam heeft op de Delfts Hortus, de Landelijke imkerijdagen en op de Week van de
Veldbiologie gestaan, deze laatste is verder door vele leden ingevuld.
Er zijn 59 persberichten verstuurd.
Op de website is een nieuwe rubriek verschenen: Projecten, cursussen en acties, zie
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/projecten
Er zijn een aantal advertenties in Delft op Zondag geplaatst, voor de cursus Teleflora elk één
in Natura en Mens en Natuur.
Er is vier artikelen geschreven en gepubliceerd in https://indebuurt.nl/delft/?s=knnv
Eigendommen
De afdeling koopt regelmatig materialen. In de bijlage zijn deze opgenomen
Gezelligheid
Er zijn twee vaste activiteiten: de Nieuwjaarbijeenkomst en de eerste woensdag van de
maand het Natuurcafé in het Melarium.
Stagiaires – Tanja Verbeeten en Geert van Poelgeest
De stage zijn afgerond: twee groepen van vier stagiaires van het CLD Technasium hebben
de opdracht gekregen Herstel paddenpopulaties Kerkpolderweg en Middelweg in Delft en
voor Duurzame en ecologische tuinen.
Thijs Ottenhof van de opleiding Toegepaste Biologie te Aeres (CAH) heeft een stageverslag
ingeleverd rond Muizenmonitoringsonderzoek rond het Melarium
Delftse Uitdaging – Geert van Poelgeest
Geen bijeenkomst bijgewoond.

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020, Natuurlijk Delfland, maart 2020

4

KNNV, gewest Zuid-Holland – Geert van Poelgeest
Een bijeenkomst bijgewoond over Groene vrijwilligers die door het Ministerie van LNV was
georganiseerd. De nodige acties van de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland
ondersteund.
Kascommissie
Jos van Koppen en Wouter Muller Hebben de kas gecontroleerd en deze in goede orde
aangetroffen.
Ledenadministratie – Els Huijvenaar
Het ledenaantal
2016 307
2017 267
2018 301
2019 316, het hoogste aantal ooit
Vertegenwoordigende vergadering (VV) 2019 en Beleidsraad (BR) – Geert van
Poelgeest
VV
Op 16 februari is een extra Vertegenwoordigende Vergadering (VV) geweest waar actuele
statuten en huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd.
Op 13 april was de reguliere (VV): de jaarverslagen, het jaarplan 2019 en het verslag van de
kascommissie zijn goedgekeurd
Beleidsraad
Er zijn twee vergaderingen geweest waar over de volgende onderwerpen van gedachte is
gewisseld en tot adviezen gekomen.
16 februari: Deltaplan Biodiversiteit; De KNNV natuureducatieladder; KNNV
Natuureducatieladder; Jaarplan 2019 van de landelijke KNNV + jaarkalender 2019;
Jaarthema 2018 en 2019 Bescherm de natuur in je eigen omgeving; Operatie Steenbreek,
Week van de Veldbiologie.
9 november: Naar een toekomst bestendige KNNV; KNNV Organisatieladder; Duurzame
KNNV; vernieuwing van de website en het financiële vermogen van de KNNV
Natuurhistorische zaken
1.1.1 Natuurstudie
Natuurwaarnemingen – Geert van Poelgeest en Cor Nonhof
Op https://knnvdelfland.waarneming.nl
De stand per 2 januari 2020 Is 1.395.542 waarnemingen met 5.224 soorten.
Volgens plan
- 9 kilometerhokken zijn gestreept voor Floron.
- Monitor van de Poelzone tussen Monster en ’s-Gravenzande heeft plaatsgevonden.
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De studie naar de landschappelijke ontwikkelingen in Delfland van 1100 – 1300 is geen
promotieonderzoek geworden. De studie is wel zover afgerond dat met uitgevers
gesproken kan worden.
De muurflora van Delft centrum en de TU-wijk is geïnventariseerd. De gemeente Delft
was zeer benieuwd naar de resultaten, omdat zij een renovatieplan voor de bruggen en
kades aan het opstellen zijn.
Vlindermonitor: er verschijnen drie rapporten over de vlindermonitot in het Abtswoudse
Bos, Woudse Bos en de vlingerroute in het Abtswoudse Bos.
De studiegroep Mossen heeft diverse werkavond gehouden waar mossen van onder
andere de boomgaarden op naam zijn gebracht. Alle waarnemingen zijn te vinden via
https://knnvdelfland.waarneming.nl/index.php?g=1 De studiegroep bestaat uit drie leden
De studiegroep Vissen heeft met een groep van 10 personen op een zestal locaties
geïnventariseerd en de resultaten naar Waarneming.nl gestuurd. Nieuwe bezigheid was
de introductie van zaklampvissen in de grachten van Delft.
De studiegroep Zoogdieren is 12 maal bijeengekomen en heeft de nodige braakballen
van kerkuilen uitgeplozen. De braakballen hebben we ontvangen van de
zoogdiervereniging waar we een werkgroep van zijn.
Studiegroep Water is vijf maal in het Melarium bij elkaar gekomen. Ze zijn
soortendocumenten aan het maken. Erg leuk om samen gedetailleerd te kijken en te
fotograferen.

Niet gerealiseerd
Alle plannen zijn gerealiseerd.
Extra gerealiseerd
- Er is begonnen met een atlas van de grassen rondom Delft. Kees van der Kraan heeft de
aquarellen gemaakt, Raymond van der Ham de teksten en Cor Nonhof de
verspreidingskaarten. Nu moet het nog gepubliceerd worden.
- Er zijn twee nieuwe studiegroepen opgezet: Studiegroep planten en Studiegroep
korstmossen.
- Voor RWS/ A4All/ Schaapskudde Vockestaert is een ecologisch werkprotocol
geschreven voor de bermen langs de goot van de A4 tussen Delft en Schiedam.
- In het kader van het landelijke kreeftenonderzoek hebben wij dit in en net buiten ons
werkgebied georganiseerd. Er waren circa 200 aanmeldingen voor 40 plekken. Alles is
aan EIS doorgegeven.
Zie ook de downloads natuurstudie op onze website.
RAVON en Zoogdierenvereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heijne
1.1.2 Natuureducatie
Volgens plan
Werkgroep Natuureducatie - Marijke Heijne
De cursus Teleflora voor starters was een groot succes. Er deden 95 mensen mee.
Minicursussen: Tuinvogels, Vlinders.
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De volgende Soorten van de maand werden gevraagd: bruine kikker, pinksterbloem,
aardhommel, koolmees, koolwitje, snorzweefvlieg, egel, kruisspin, klimop en een
fotowedstrijd.
In samenwerking met de gemeente Westland nemen we deel aan de Operatie Steenbreek,
hier voor zijn kraamdagen en inleveracties van tegels georganiseerd.
Het Melarium – Marijke Heijne en Geert van Poelgeest
Er zijn 64 activiteiten in het Melarium georganiseerd, er is daarbij een prima samenwerking
met de imkervereniging Delft.
Enkele nieuwe onderwerpen: bodemdieren, luizen, kijk op Formanifera, Nacht van de
Vleermuis, Nacht van de Nachtvlinders, Nacht van de Nacht.
In oktober was de Actie plant Bloembollen voor bijen.
In de natuurcafé’s zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Bestuiving, bloemen
en insecten, spinnen, paddenstoelen en bladeren.
Cursussen
Voor 2019 is in het groeiseizoen de cursus Teleflora voor Starters voorzien. Dit is een
schriftelijke cursus voor beginnende floristen met lesmateriaal, monologen en puzzels en
huiswerk.
Excursies
Er zijn diverse vogelexcursies in het Westland gehouden.
Extra gerealiseerd
We hebben de minicursus Tuinvogels gegeven, deze was door de landelijke KNNV
ontwikkeld.
Op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland is er in Pijnacker een actie Kroos
scheppen georganiseerd en uitgevoerd.
Excursies: Bodemdieren
Tentoonstellingen – Frenk van der Vliet
Er zijn geen tentoonstellingen uitgeleend.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
De beheerders gebruiken de boeken.
Leesmap – Joke van der Vliet
Een kleine 10 mensen lezen deze map, de map bevat tijdschriften als
De Levende Natuur, Zoogdieren, Duin, Amoeba, Vogels, Zuid-Hollands Landschap, Vlinders,
Natuurbehoud, Gierzwaluwen, Het Vogeljaar, Gorteria, Floron Nieuws. Diverse lezers
voegen ook een eigen blad toe.
Winkel – Geert van Poelgeest
In elk nummer van de Nieuwsbrief wordt een boek van de KNNV Uitgeverij opgenomen,
regelmatig bestellen leden een boek. De winkel heeft ook bij de lezingen in De Papaver
gestaan.
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Lezingen met IVN en Vogelwacht – Geert van Poelgeest
De gebruikelijke zes lezingen zijn georganiseerd: Duinlandschap en-bescherming
De Oostvaardersplassen, Insecten, De Gierzwaluw, De Egel, Vogels van
Midden-Delfland.

1.1.3 Natuurbescherming
Hieronder een beperkte greep uit de activiteiten van onze afdeling voor het behoud van de
natuur.
Padden overzetten
De campagne duurde van 22 februari tot en met 6 april.
Er zijn op 12 plekken padden, kikkers en kleine watersalamanders overgezet in de volgende
plaatsen: Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland,
Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.
Totaal aantal amfibieën dit jaar overgezet 8.177
Waarvan levend overgezet:
7.233 (88%)
en waarvan omgekomen in het verkeer:
944
Natuurbeheer Westland
Er zijn twaalf knotochtenden gehouden in De Lier en ’s Gravenzande door gemiddeld 12
knotters. Er is een groep Lions begeleid die een keer wilde knotten. Op 21 december is er
voor de 51e keer geknot, (inclusief de knotactie met de Lions groep). De teller staat nu op
1324 knotten.
Natuurbeheer Delft/Midden-Delfland
De aantallen actieve knotters en snoeiers nemen toe. Tussen 1 november en 15 maart zijn
er om en om 12 officiële knotochtenden en 12 knotochtenden voor de diehards
georganiseerd met gemiddeld respectievelijk 15 mensen en 10 mensen (totaal 300 mensen).
De Werkgroep Midden-Delfland heeft 11 ochtenden gewerkt met gemiddeld 10 man (totaal
110 mensen).
In het voorjaar- zomer- en herfstseizoen zijn er (veelal op de zaterdagochtenden) gemiddeld
7 mensen actief in het beheer en onderhoud van de twee schaapskuddes, de 8
boomgaarden en moestuinen (totaal 168).
Natuurbeheer Rijswijk
Tijdens acht ochtenden zijn de knotwilgen in het Wilhelminapark zijn geknot, gemiddeld zijn
er circa 10 mensen aanwezig.
Adviescommissie Arboretum-Heempark / Hertenkamp – Frans Coppens
Frans heeft deelgenomen aan de vergaderingen en is tevreden over de kwaliteit van het
park. Er zijn weer voldoende vrijwilligers aangetrokken en ook wordt voortgang gemaakt met
de website.
Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp – Harry Hendriks
Harry heeft actief deelgenomen aan de vergaderingen. Zie vorm de uitgebrachte adviezen
en verslagen https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/wat-doet-het-milieuplatform.htm
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Platform Delftse Hout/Buytenhouttafel – Huub van ’t Hart, plv. Harry Hendriks
De werkzaamheden van dit platform zijn in de praktijk eigenlijk overgenomen door de
Buytenhouttafel. Huub van ’t Hart heeft deelgenomen aan de vergaderingen. Het verslag van
de Buytenhouttafel is uitgebracht en vormt voor de gemeenten Delft en Pijnacker een
belangrijke inbreng voor de omgevingsvisie. De nadruk in het verslag ligt op de meest
kwetsbare waarde: de biodiversiteit. Hier moet elke aanpassing aan worden getoetst.
Gebruikersgroep Bieslandse Bos en Balij van Staatsbosbeheer – Harry Hendriks, plv.
Huub van ’t Hart.
Harry Hendriks heeft deelgenomen aan de vergaderingen. De financiering van het beheer en
onderhoud is sinds de Bleeker-bezuinigingen nog steeds het grote probleem. De KNNV
ondersteunt alle pogingen om de overheden wiens inwoners gebruik maken van het gebied
er toe te bewegen om mee te dragen in de kosten. Veel zieke essen zijn gekapt. Er worden
nieuwe bomen aangeplant.
Weidevogelpact Midden-Delfland – Cor Nonhof
In de Commandeurspolder is het weidevogel-kerngebied ingericht. Onze bijdrage bestaat
met name uit het verlagen van de begroeiing rondom weilanden met weidevogels, omdat de
grutto niet van horizonvervuiling houdt. Dit brengt ons uiteraard in conflict met de mensen in
Midden-Delfland die bomen een warm hart toedragen.
Weidevogelberaad – Cor Nonhof
We zijn alleen agenda-lid. De Weidevogelwacht Midden-Delfland is een betere
gesprekspartner in deze situatie. Zij weten van de hoed en de rand op dit gebied.
Coöperatie Schiezone – bestuur
We nemen actief deel in de vormgeving van de coöperatie en in het onderhoud van het
gebied vanuit het Melarium samen met de Imkervereniging. Ook hier is het probleem dat
SBB geen financiering ontvangt voor beheer en onderhoud dus veel werk komt neer op de
vrijwillige inzet. Wij hebben een beheerplan geschreven.
Project Klein leefbos (Westland) – Anna Kreffer
Is nog niet van de grond gekomen.
Actie Behoud het Abtswoudsepark
We nemen zeer actief deel aan de actie Behoud het Abtswoudse Park in Delft er zijn
daarvoor bezwaarschriften ingediend, handtekeningen verzameld, ingesproken in de
gemeenteraad en een demonstratie gehouden met meer dan 500 deelnemers. Er heeft nog
nooit een demonstratie in Tanthof gehouden. Er wordt zeer nauw samengewerkt met de
Stichting Behoud het Park, Kinderboerderij Tanthof, Waterspeeltuin Tanthof, Kindertuinen.
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Jaarplan 2020

Organisatie
Bestuur
In 2020 vieren we ons 7de lustrum, er zal minimaal 1x aandacht aan worden besteed. Leden
die hierover ideeën hebben en willen meehelpen worden uitdrukkelijk uitgenodigd dit
kenbaar te maken.
Het bestuur zal naast het bijhouden van het organisatiehandboek, het goedkeuren van
projecten, zorgen voor de nodige gelden, de PR, contacten onderhouden van bevriende
organisaties, onze vertegenwoordigers in de bestuursvergadering uitnodigen.
Het bestuur hoopt dat leden ook de nodige initiatieven ontplooien, deze zullen zoveel
mogelijk ondersteund worden. Ook zoekt het bestuur leden die in het bestuur zitting willen
nemen.
Het bestuur heeft het volgende aanbod:
- taken waarin je je kan ontwikkelen of je ervaringen kan inbrengen;
- een efficiënte ondersteuning;
- je maakt kennis met een breed relatieveld.
Het bestuur zal 11 maal vergaderen op de tweede woensdag van de maand. Augustus slaan
we over.
Fotoarchief – Geert van Poelgeest
Stuur je foto’s in van natuurwaarnemingen en mensen in de natuur, want een vereniging
verenigt mensen.
Publicaties – Geert van Poelgeest
We blijven rustig doorgaan met publiceren. Leden die hun ervaringen via een publicatie
willen vastleggen worden van harte uitgenodigd dit bekend te maken.
ARBO – Cor Nonhof
Afmaken risico-inventarisatie, evaluatie en plan van aanpak.
Media en PR – Geert van Poelgeest
Doorgaan met Veldbericht, Nieuwsbrief, website, persberichten, twitter, facebook en
Instagram. De taakverdeling tussen de vijf communicatielijnen blijft hetzelfde. Wel zullen we
blijven afstemmen.
Van Veldbericht zullen 4 nummers (139 t/m 142) 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
Natuurlijk Delfland wordt genoemd. Schrijf de naam van de krant en datum in de marge van
het bericht.
Wordt volger van onze diverse media
https://www.facebook.com/pages/KNNV-afdeling-Delfland/524367307641359
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twitter: http://twitter.com/#!/KNNVafdDelfland
https://www.instagram.com/knnvafdelingdelfland/
Leden die spontaan iets willen organiseren worden naar behoeften ondersteund in PR, geld
en adviezen.
Eigendommen – Cor Nonhof
Er zijn steeds aankopen van gereedschap voor het beheer van knotwilgen en andere
houtopstanden. De kosten worden omgeslagen over de activiteit Natuurbescherming.
Stages – Tanja Verbeeten en Geert van Poelgeest
We gaan door met begeleiden van (maatschappelijke) stagiaires.
Delftse Uitdaging – Geert van Poelgeest
We zeggen het lidmaatschap op, de laatste drie jaar hebben we geen tijd gevonden om de
bijeenkomsten te bezoeken.
Natuurstudie
Er zijn inmiddels een groot aantal studiegroepen waar leden zich bij aan kunnen sluiten, dit
wordt via een schriftelijke aanmelding kenbaar gemaakt.











Studiegroep 1134 (Cor Nonhof); de studie gaat door en Cor gaat er een publicatie van
maken.
Studiegroep Mossen (Geert van Poelgeest) gaat door met het inventarissen, herkennen
en melden van bladmossen. Er zullen enkele beschrijvingen van mossen in Veldbericht
verschijnen.
Studiegroep Korstmossen (Karel Gort) gaat in 2020 van start met het aantrekken van
leden en het organiseren van excursies
Studiegroep Planten (Peter Jacobs) gaat in 2020 van start met het aantrekken van leden
en het organiseren van excursies. Ook de oude activiteit Km-hokken strepen valt hier nu
onder
Studiegroep Water (Marijke Heijne) gaat door met soortendocumenten maken
Studiegroep Zoogdieren (Marijke Heijne):
Kerkuil braakballen uitpluizen van eigen werkgebied.
Vleermuizen inventariseren
Marteronderzoek via wildcamera’s
Mollenweekend zoogdiervereniging waarnemingen doorgeven (8 en 9 feb)
Studiegroep Vissen (Frank Herfs) gaat in 2020 op dezelfde voet verder, waarbij ze het
zaklampvissen als nieuwe activiteit gaan toevoegen. De studiegroep heeft inmiddels via
een aanvraag bij de KNNV de beschikking over goede lampen om deze activiteit te gaan
bedrijven.

Er zijn een aantal activiteiten die niet in studiegroepverband worden uitgevoerd:
 Leden en niet-leden worden gestimuleerd om deel te nemen aan
http://knnvdelfland.waarneming.nl
 Vlinders inventariseren (Leo Poot): Monitoring van de vlinderbiotoop in het Abtswoudse
Bos en het Woudse Bos.
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Monitor Poelzone gemeente Westland (Cor Nonhof)

RAVON en Zoogdierenvereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heijne
We zullen de jaarvergaderingen van RAVON en de Zoogdiervereniging bijwonen.
Natuureducatie
Werkgroep Educatie – Marijke Heijne
De onderstaande onderwerpen worden gecoördineerd en leden worden ondersteund in hun
behoefte op dit gebied. Ook zullen vragen van externen worden beantwoord.
In het jaarthema Natuurinclusief zal zeer nauw worden samengewerkt met de stichting
Leeuwendaal Duurzaam&Groen uit Rijswijk en de KNNV afdeling Den Haag er komt onder
andere een Soort van het Seizoen, excursies en plant- en ruilacties zullen worden
georganiseerd.
Er worden excursies door ons hele werkgebied georganiseerd, deze zullen meestal open
staan voor niet leden.
Melarium – Marijke Heijne en Geert van Poelgeest
Er wordt een programma aangeboden, het gebouw beheerd en het dakterras is toegankelijk.
Natuurlijk Delfland neemt ook deel in de gebiedscoöperatie Schieoevers.
Cursussen
Voor de boomgaard Hammenpoortnatuurspeeltuin wordt een workshop Heggenvlechten
georganiseerd.
Voor 2020 is in het groeiseizoen de cursus Teleflora voor Starters voorzien. Dit is een
schriftelijke cursus voor beginnende floristen met lesmateriaal, monologen en puzzels en
huiswerk.
Er komt minimaal één minicursus.
Tentoonstellingen – Frenk van der Vliet
Gewoon doorgaan met uitlenen.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
Als dat voor de uitvoering van hun taak nodig is, kunnen mensen boeken kopen, wel graag
van tevoren in overleg.
Leesmap – Joke van der Vliet en Huub van ’t Hart
De lezers geven de leesmap door aan de volgende op de lijst. De tijdschriften worden
verzameld door Joke van der Vliet en in een leesmap gedaan.
Winkel – Geert van Poelgeest
Bestellingen verwerken, in ieder nummer van de Nieuwsbief wordt een aankondiging
opgenomen.
Lezingen – Annelien de Leur
In samenwerking met het IVN en de Vogelwacht zullen zes lezingen in Delft worden
georganiseerd.
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Werkgroep paden van de Midden-Delflandvereniging – Huub van ’t Hart
Waar nodig ondersteunen en we dit.
Natuurbescherming
Werkgroep Natuurbescherming
Knotten, reacties geven op plannen, kansen benutten voor natuurontwikkeling en draagvlak
creëren voor de natuur.
Padden
Er zal worden overgezet in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft (5 locaties), Hoek van Holland,
Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Vlaardingen en Ypenburg. Waar
mogelijk zal het draagvlak voor het leefgebied van deze dieren worden versterkt.
Weidevogelpact – Cor Nonhof
Zolang de IODS-subsidieregeling bestaat, zal worden deelgenomen aan het weidevogelpact.
Wij werken met name aan het bevorderen van een open landschap.
A4
De KNNV richt zich met andere organisaties op de bewaking van de uitvoering van het
IODS-convenant.
Adviescommissie Arboretum–Heempark / Hertenkamp, Frans Coppens
Meedenken en advies geven
Milieuplatform Pijnacker – Nootdorp – Harry Hendriks
De aandachtspunten van afgelopen jaar: duurzaamheid en groen en in relatie daarmee de
ontwikkelingen in de tuinbouw zullen ook komend jaar op de voorgrond staan. Zeker in tijden
van financieel-economische crisis en schaarste is extra inspanning nodig om groen en
natuur op de agenda te houden.
Platform Delftse Hout/Buytenhouttafel – Huub van ‘t Hart
Frans zal zich inspannen voor het behoud van de natuurwaarden en reageren op actuele
zaken.
Overleg met Staatsbosbeheer Hof van Delfland – Huub van ’t Hart, Cor Nonhof
We overleggen met Staatsbosbeheer een paar keer per jaar over activiteiten in ons hele
werkgebied.
Werkgroep Bomen Midden-Delflandvereniging – Huub van ’t Hart en Ben Lemmers
Daar waar mogelijk en nodig ondersteunen we deze werkgroep.
Natuurbeheer – Huub van ’t Hart en Geert van Poelgeest
Op de locaties in Delft/Midden-Delfland, Westland en Rijswijk wordt verder gewerkt. De
ecozones in TU Delft Sciencepark Technopolis zijn erbij gekomen.
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Actie Behoud het Abtswoudsepark
Alle wettelijke middelen zullen worden ingezet om het park te behouden.
Gezelligheid
Ontmoetingsbijeenkomsten – Diversen
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
 De Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari – bestuur
 De eerste dinsdag van de maand het natuurcafé in het Melarium – Marijke Heijne
 Open dag Melarium 12 juli – bestuur
 Presentatie Natuur in 2020 en 2021 - bestuur
Als er ideeën zijn voor andere bijeenkomsten dan hoort het bestuur dat graag.

3

Financiën

3.1 Begroting

Contributie
Donaties
Rente
Winkel
Kraam
Tentoonstellingen
Natuurbescherming
Uit Lustrumfonds
Uit Eigen Vermogen Organisatie
Subtotaal Organisatie
Uit Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Projecten en Cursussen
Subtotaal Projecten en Cursussen
Totaal Vereniging

Inkomsten
Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2017
2018
2019
2019
2020
8.376
8.482
8.300
9.056
9.000
1.233
2.070
100
552
100
57
83
50
14
10
-130
-3
150
-122
150
-75
88
75
219
75
250
325
0
0
-310
717
700
3.033
1.000
2.500
2.485
425
9.400
11.760
11.860
12.752
13.260
2.000
1.686
3.686

3.882
15.232
19.114

4.000

13.086

30.874
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4.000

3.000
7.011
10.011

15.860
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Contributie Afdracht
Organisatiekosten
Veldbericht
Melarium
Natuurstudie
Natuureducatie
Gezelligheid
Lustrum 2020
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
3.2 Balans
NAAM REKENING
Triodos Rekening courant
ASN Spaarrekening
Debiteuren
Voorschotten
Te ontvangen rente
Overige Bezittingen
Kraaminventaris
Winkelinventaris
Afschrijving Overige Bezittingen
Investeringsfonds
Lustrumfonds
Crediteuren
Eigen Vermogen Organisatie
Toegezegde Opdr en Subs
Projecten
Cursussen

Uitgaven
Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2017
2018
2019
2019
2020
5.967
5.909
5.900
6.197
6.200
1.428
1.424
1.400
2.471
1.500
993
162
160
149
160
0
215
250
98
250
575
945
500
1.051
500
379
435
500
468
500
31
626
500
94
500
0
0
0
0
2.500
458
44
1.600
1.928
250
250
250
250
250
400
500
500
500
500
500
414
980
300
-195
0
1.000
0
0
1.289
0
-2.595
271
0
-1.547
0
9.400
11.860
12.752
13.260
11.760
500
1.500
1.686
3.686
13.086

2000
2000

5.720
2.500

4.000

1.000
2.000
7.011
10.011

15.860

22.764

21.480

8.220

DEBET
KREDIT
2.281
51.739
13.226
0
24
1.014
1.153
1.194
1.296
594
2.000
3.576
11.839
1.050
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Acties
Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Vereniging
Totaal

4

35
35.009

72.591

2.464
72.591

Projecten

Grassenboek
AANLEIDING
De ‘ontdekking’ in 2016 van aquarellen van vele tientallen grassen en schijngrassen uit Delft
en (wijde) omgeving, gemaakt door Kees van der Kraan in de jaren 1980-1982.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Om het project financieel beheersbaar te houden is besloten om het te splitsen:
deelproject A: het produceren van een pdf die geschikt is voor zowel publicatie in boekvorm
als weergave op de website, deelproject B: het drukken van de pdf in boekvorm (=
uiteindelijk doel).
Publiceren zal in boekvorm zijn tenzij dat niet realistisch blijkt te zijn uit financiële of
eventueel andere overwegingen.
Een aantrekkelijke vereniging
AANLEIDING
De natuur staat als nooit tevoren onder druk en onze vereniging probeert daar tegen in te
gaan. Meer leden betekent meer macht en daarom willen we leden werven. De afgelopen
jaren zijn we er niet in geslaagd om daar veel in te doen en we moeten nagaan waaraan dat
ligt.
Het bestuur heeft een externe partij gevraagd om te coachen.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Het bestuur heeft gereedschap in handen om met meer succes aan ledenwerving te doen.
Het gaat er om hoe je aantrekkelijk en relevant kunt zijn/worden voor je doelgroep.
Jaarthema 2020
AANLEIDING
Na twee jaar met het jaarthema Bescherm de natuur in je buurt gewerkt te hebben willen we
iets anders.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Het jaarthema Natuur inclusief is gezamenlijk uitgewerkt met Leeuwendaal Duurzaam en
Groen en de KNNV afdeling Den Haag.
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Bijlage: lijst van bezittingen
Bezittingen per 31-12-2019
Adressen leden
Adressen Pr
Archief natuurgebieden
Batdetector, 2 stuks
Beamer en Laptop
Bibliotheek
Bodywarmer
Braakballenset
Computer
Computer Coolmaster
Computer Dell
Computer Acer
Computer Vtech+
Computerprogramma AqMad
Computerprogramma CorelDraw X4 & X8
Computerprogramma FLOR
Computerprogramma Office 2007
Computerprogramma SynBioSys
Computerprogramma Turboveg & Associa
Dia- en fotoarchief
Diaprojectiescherm
Diaprojector
Educatieve materialen (b.v. dvd’s)
Externe Harddisk WD & ???
Fototoestel
Fototoestel Canon
Geleidbaarheids- en pH-meter
Gereedschap berenklauw
Gereedschap; zagen en takkenscharen
Gereedschap; accubosmaaier;
accukettingzaag
Gereedschap; ladders diverse soorten
GPS
Kraam diversen
Kreeftenfuiken
Lampjesbord
Melarium inventaris
Microscoop Olympus
Microscoop Zeiss
Microscoopcamera
Microscooplampjes en stekkerblok
Muizenvallen (30 stuks)
Nachtkijker
Natuurbeheer diversen
Padden overzetten diversen

Wie is de beheerder?
Els Huijvenaar
Geert van Poelgeest
Huub van 't Hart
Marijke Heijne & Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Marijke , Geert en Bert
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Huub van ’t Hart
Kees van der Kraan
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Secretaris
Geert van Poelgeest
Huub van 't Hart
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Huub van 't Hart
Huub van 't Hart
Huub van 't Hart
Cor Nonhof
Geert van Poelgeest
Marijke Heijne
Frenk van der Vliet
Marijke Heijne
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Huub van 't Hart
André Jongeling

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook www.knnv.nl/afdelingdelfland
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder Vereniging www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging

Bezittingen per 31-12-2019
Partytent 1
Petjes 1 doos
Printer
Publicaties
Stereoscoop
Schaapskooi Kandelaar
Tablet
Telescoopkijker met oculair en statief
Tentoonstelling verhuur
Tentoonstellingen
Thermoskannen
Verrekijker Papilio
Visnetten
Vlinderval
Waadpak, 2 ex., man en vrouw
Waarneming.nl
Waarnemingen
Webcam slechtvalk
Wildbewakingscamera
Zaklamp Fenix 4x
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Wie is de beheerder?
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Marijke Heijne
Huub van 't Hart
Huub van 't Hart
Frans van Antwerpen
Frenk van der Vliet
Frenk van der Vliet
Huub van ’t Hart
Huub van 't Hart
Marijke Heijne
Marian Barendtszen
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Bart Vastenhouw en Ben Lemmers
Marijke Heijne
Marijke Heijne (1) Frank Herfs (3)
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5

Steun ons

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Steun ons daarin. Lees op onze
site de redenen om lid te worden.
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland

5.c Gedachten over Samenwerken, Natuuurlijk Delfland, 2020
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