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1 INLEIDING 

Natuurlijk Delfland kent al enige tijd een natuurbeschermingsbeleid. Gezien het vele werk en 

de schaarse middelen is het goed ook een beleid op het gebied van natuurstudie te hebben. 

Het helpt om die dingen te doen die voor de organisatie het meeste rendement opleveren. 

Dit beleid gaat dus expliciet niet uit van eventuele wensen van individuele leden of externe 

partijen. Zij komen pas aan bod bij het verwerven van waarnemingen respectievelijk om 

dingen te doen met onze informatie. 

2 BELEID 

2.1 WENSEN ORGANISATIE 

De doelstellingen van Natuurlijk Delfland zijn natuurstudie, natuureducatie en 

natuurbescherming. Deze zaken staan met elkaar in onlosmakelijk verband. De natuur in 

onze omgeving wordt bedreigd door allerlei oorzaken. Om van de natuur te genieten is het 

noodzakelijk deze te beschermen. Om dat effectief te kunnen doen is kennis van zaken 

nodig. Onderzoek in de natuur leidt weer tot natuurbeleving. 

 

In het natuurbeschermingsbeleid staat dat wij de natuur over de volle breedte van onze regio 

willen bevorderen. Dit onder het motto: samenleven met de natuur. 

Onze natuurstudieprojecten moeten zich afspelen zowel in de stedelijke als de 

landelijke gebieden, zowel in de openbare ruimte als in privaat bezit. 

2.2 ADVISEREN 

Onze afdeling heeft in (nog) geen natuurgebieden in eigen beheer. Vrijwel al onze 

activiteiten spelen zich af in terreinen van anderen of in beheer bij derden. De belangrijkste 

manier om daar aan natuurbevordering sturing te geven is via onderzoeken in die terreinen 

met als resultaat beheeradviezen. 

 

Prioriteit bij al onze studies moet zijn uiteindelijk een inrichtings- of beheeradvies te geven.  

 

Plant- en diersoorten zeggen iets over hun leefomgeving. Sommige zijn gebonden aan 

helder water, andere aan kalkrijke bodems, enz. Van sommige groepen is dat zeer goed 

onderzocht en vastgelegd in publicaties. Bij het waarnemen van soorten die goed 

beschreven en gedocumenteerd zijn, leveren de achtergrondstudies veel additionele 

informatie. Het gaat dan met name om de hogere planten en vogels. Soortgroepen die 

hierop niet of nauwelijks op onderzocht  zijn, zijn de bladmossen, zweefvliegen, spinnen, 

hommels,  enz. Soms is ondanks alle inspanning nog geen sluitende achtergrondinformatie 

voorhanden, zoals bij de macrofauna van watergangen.  

 

Het loont de moeite met name de goed onderzochte soortgroepen te bestuderen. 

Adviezen zijn dan makkelijker te geven. 

3 AANSLUITEN BIJ DOELGROEPEN/ BEHEERDERS 

Aan een voetbalclub vragen orchideeën te kweken op het voetbalveld heeft geen zin. Ook bij 

andere terreinbeheerders is het goed weet te hebben van hun doelstellingen en daar bij aan 

te sluiten. In onze regio is alleen het vogelreservaat Ackerdijk er alleen voor de natuur. 
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Mensen zijn daar niet welkom. Alle andere gebieden zijn voor gemengd gebruik door mens 

en natuur. In de stad heeft de mens absolute prioriteit. 

 

Beheeradviezen moeten bij de doelstellingen van de beheerders en eigenaren passen. 

4 MONITOREN 

De effectiviteit van natuurbeschermings- en ontwikkelingsmaatregelen moeten worden 

gemeten. Vaak gaat het om effecten die pas over langere tijd (jaren) te meten zijn. Met een 

monitor zijn de resultaten van externe factoren en bewuste ingrepen te volgen. Zonder zo’n 

monitor is er geen leereffect mogelijk. Dit geldt voor landelijke ontwikkelingen, maar ook voor 

kleinschalige gebieden in onze regio. 

 

Bij landelijke trends kan men denken aan rode lijstsoorten. Soorten kunnen erop komen, 

maar daar ook weer uit verdwijnen. Men kan denken aan de vlindermonitor, de monitor in de 

Poelzone van de gemeente Westland en de monitor van de muurflora voor de gemeente 

Delft.  

 

Monitoren van door ons zelf gekozen natuurwaarden of aansluiting zoeken bij 

monitoren van derden is van groot belang om onze kennis te vergroten. 

5 INVENTARISATIES 

We blijven doorgaan met het inventariseren van de flora in de kilometerhokken in de 

regio. Dat is nuttig voor Floron en ons beeld van de natuur in de regio. Ook vormen de 

resultaten een goede binnenkomer om in gesprek te raken met beleidsmakers. En niet 

in de laatste plaats geeft het onze leden veel voldoening om een kilometerhok te 

inventariseren. 


