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1
1.1

Verslag 2021
Bestuur

Het bestuur heeft 11 maal vergaderd. Zoals voorgenomen is er in augustus niet vergaderd.
Afgelopen jaar heeft het bestuur vijftien projecten, twee cursussen, een actie en twee
studiegroepen goedgekeurd en één cursus, vier projecten en één actie afgesloten. Ook heeft
het Organisatiehandboek de nodige aandacht gekregen.
Kees van der Kraan heeft zijn taak als secretaris neergelegd.
De samenwerking met de omringende KNNV afdelingen heeft ook de aandacht gehad er is
gesproken met Waterweg Noord, Den Haag en Natuurlijk Rotterdam. Dit laatste mondde uit
in een donatie voor Natuurlijk Rotterdam, waar door de leden massaal hun toestemming
gaven. De eerste stappen zijn gezet om tot een Natuurlijk Westland te komen, die onder de
vleugels van Natuurlijk Delfland valt.
We zijn nu een werkgroep Duinbehoud en van de landelijke soortenorganisaties
Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en de Mycologische Vereniging.
Het bestuur is verheugd dat Jos van Koppen de vertegenwoordiger is geworden in de Delftse
werkgroep Lezingen waardoor de winterlezingen worden georganiseerd.
Wat ons erg goed bevalt is het gebruik van Appgroepen, de communicatie is daarmee zeer
direct, zeer geschikt voor korte berichten en de organisatorisch last voor de coördinator is
laag.
Het bestuur bestaat uit en het rooster van aftreden is als volgt (tussen haakjes jaar van
aantreden):
2024 Geert van Poelgeest (1985), voorzitter
2027 Huub van ’t Hart (2007)
2023 Cor Nonhof (2013)
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 2020 en jaarplan 2021
- Veldbericht 143 – 146
- Nieuwsbrief 72 - 123
- Catalogus 2021
Natuurstudie
- Dagvlinders Abtswoudse bos 2020
- Gierzwaluw telling Westland 2021
- Kringloopboeren en biodiversiteit
- Monitor Weidevogelgrasland 2021
- RK kerkhof Naaldwijk Samenvatting
- RK kerkhof Naaldwijk
- Boommarter en Bunzing onderzoek 2021
- Woudlaag in Delfland v3
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Natuureducatie
- Diverse Soorten van het Seizoen: informatiebrief en powerpoint Mollen; informatiebrief
en powerpoint Grassen; informatiebrief en powerpoint Zweefvliegen; informatiebrief en
powerpoint Hazen en konijnen
Natuurbescherming
- Verslag Paddentrek 2021
- Verwildering van Westland
Zie voor alle uitgaven de downloads onder Natuurstudie, Natuureducatie en
Natuurbescherming, https://delfland.knnv.nl/publicaties/
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.
Media en PR – Geert van Poelgeest
Wij gebruiken onze website, facebook, twitter en Instagram als mediakanalen
- We hebben een nieuwe website: delfland.knnv.nl
- twitter: natuurlijkDelfland (651 volgers, (2021: 498 volgers, 651 volgend (2021: 588
volgend)
- facebook: Natuurlijk-Delfland (722 vind ik leuk; 2021: 593 vinden het leuk)
- https://www.instagram.com/knnvafdelingdelfland/ (651 volgens (2020: 298 volgers) en
524 volgend (2020: 281 volgend)
De kraam heeft op de parking day gestaan
Er zijn 83 persberichten verstuurd (60 in 2021)
Er zijn een aantal advertenties in Delft op Zondag geplaatst (Eindejaarsjacht, grassenboek,
hazen en konijnen, RBB steken, word lid, grassen, Pasgeld) Er zijn een aantal artikelen
geschreven en gepubliceerd in https://indebuurt.nl/delft/?s=knnv en zoek ook op natuurlijk
Delfland
Eigendommen
De afdeling koopt regelmatig materialen. In de bijlage zijn deze opgenomen.
Gezelligheid
Er zijn twee vaste activiteiten: de Nieuwjaarbijeenkomst en de eerste dinsdag van de maand
het Natuurcafé in het Melarium. Door de corona is de Nieuwjaarsbijeenkomst niet
doorgegaan.
Stagiaires – Tanja Verbeeten en Geert van Poelgeest
Er is een project Grassen geweest bij het Christelijk Lyceum Delft (Technasium).
En een start gemaakt over Bakstenen uit bagger ook door leerlingen van het CLD.
KNNV, gewest Zuid-Holland – Geert van Poelgeest
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Wij spraken elkaar via zoom over de komende omgevingswet en de omgevingsvisies in de
diverse gemeenten.
Ledenadministratie – Els Huijvenaar
Het ledenaantal
2016 307
2017 267
2018 301
2019 316
2020 359
2021 416
Vertegenwoordigende vergadering (VV) 2019 en Beleidsraad (BR) – Geert van
Poelgeest
VV
Op 17 april heeft de Vertegenwoordigende Vergadering plaatsgevonden, het was een
digitale bijeenkomst. Het jaarplan is vastgesteld met als doelen:
1. De biodiversiteit in Nederland is verbeterd
2. Iedere Nederlander waardeert de natuur
3. Alle natuurorganisaties werken samen
Beleidsraad
Er zijn drie beleidsraden geweest, 18/2, 4/3 en 4/11, allen digitaal, wat prima is bevallen.
De onderwerpen: nieuwe strategie, voortschrijdend beleidsplan, naamgeving KNNV, KNNV
reserves, commerciële PR.

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022, Natuurlijk Delfland, 2022

6

Financiën
Verlies en winst
NAAM REKENING
Contributie
Contributie Afdracht
Sponsor/Donatie
Rente
Organisatiekosten
Veldbericht Nieuwsbrief
Gezelligheid
Reservering Lustrum
Reservering Investering
Op- en afwaarderingen
Onvoorziene Kosten
Public Relations
Kraam
Natuurstudie
Natuureducatie
Natuurbescherming
Melarium
Lustrum 2020
Winkel
Resultaat Projecten en Cursussen
Toekenning Projecten en Cursussen
Resultaat:
Totalen:

UITGAVEN INKOMSTEN
11.743
8.319
538
917
173
500
400
89
824
1.983
159
470
5.618
90
1.370
5.661
7.738
4.385
25.489

(Winst)
25.489

Toelichting inkomsten
Met name natuurbescherming zorgde voor veel extra inkomsten: in 2020 is een factuur van
€ 1.500 niet verstuurd en die is dit jaar geïnd, maar er zijn ook veel meer activiteiten geweest
op het gebied van natuurbescherming zoals het beschermen van rugstreeppadden en extra
werkzaamheden in boomgaard Zwethzone en we kregen griffiegelden terug van Justitie voor
gewonnen rechtszaken. Ook natuureducatie sprong eruit door het geven van minicursussen
en lezingen. De opdracht voor de inventarisatie van de Poelzone is uitgebreid met de
Groene Schakel en twee natuurvriendelijke oevers in de ’s-Gravenzandse Bosjes en ook dat
bracht extra geld in het laatje.
Els Huyvenaar heeft boeken verkocht die geschonken waren door leden en dat heeft rond de
€ 340 opgeleverd en de clubactie van de Plus supermarkt € 650. Daar staat tegenover dat
we onze nieuwe zustervereniging KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam € 500 hebben
geschonken.
Toelichting uitgaven
De Belastingdienst heeft na een check de vereniging voor een deel van de activiteiten BTWplichtig bevonden. We hebben een BTW-nummer gekregen en in het 3e kwartaal ook
onverwacht BTW moeten betalen. In het 4e kwartaal is dat weer gestopt, omdat we gebruik
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kunnen maken van de Kleine Ondernemings Regeling (KOR). Daarvoor moet de BTWplichtige omzet onder de € 20.000 per jaar blijven. Over 2021 is die € 19.983.
Er is een post onvoorziene uitgaven ad € 750 voor de ondersteuning van de voorzitter;
daarvoor is per e-mail een ledenraadpleging geweest. Hetzelfde geldt voor de donatie aan
de nieuwe KNNV afdeling Rotterdam ad € 500.
Door Corona zijn er geen gezelligheidsactiviteiten geweest.
Bij de toegekende projecten door het bestuur zitten voorfinancieringen van subsidietrajecten
ter waarde van € 3.500.
Balans
NAAM REKENING
Triodos Rekening courant
ASN Spaarrekening
Debiteuren
Voorschotten
Te ontvangen rente
Winkelinventaris
Investeringsfonds
Lustrumfonds
Crediteuren
Eigen Vermogen Organisatie

DEBET
KREDIT
20.379
39.763
7.200
42
5.368
1.710
500
2.540
12.835

Projecten
Cursussen
Acties
Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Vereniging
Totaal

13.534
1.200
10.491
28.977
(Winst)
74.462

4.385
74.462

Toelichting balans
De organisatie heeft in 2021 een winst behaald van € 6.462. Het eigen vermogen van de
organisatie voldoet aan de eis dat het minimaal de helft van de omzet moet zijn.
Voor de nieuwe afdeling Rotterdam verzorgen wij op dit moment de bankrekening, zoals in
de lijst met lopende projecten is te zien.
Op- en afwaarderingen
OMSCHRIJVING
Opwaardering winkel- & kraaminventaris
Eindsaldo:

DEBET

KREDIT
89
5.368

Lopende projecten, cursussen en acties
NAAM REKENING
P2018.09 Chilipad 10 jaar onderhoud
P2020.07 Steenbreek Westland
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P2021.01 Jaarthema 2021
P2021,04 Ringslangen
P2021.08 Kinderboerderij Tanthof
P2021.09 Lepelaarplas natuurrijker
P2021.10 Voedselbos Abtswoudse Bos
P2022.01 Jaarthema 2022
P2021.12 Gereedschap boomgaarden
P2021.13 Ladders boomgaarden
P2021.12 Gereedschap boomgaarden
P2021.15 Gereedschap Huub
C2020.03 Aantrekkelijke vereniging
A2020.01 Watergat
A2021.01 Pasgeld
KNNV Rotterdam

1.324
200
97
452
200
342
982
1.155
18
328
1.200
5.871
2.120
2.500

Resultaat vereniging (balans) en organisatie en projecten (VW)
RESULTAAT
REALISATIE
BEGROTING
Organisatie
6.462
- 2.885
Projecten, Cursussen en Acties
-2.076
- 4.500
Vereniging
4.385
1.2 Verslag kascommissie en décharge bestuur
Wouter Muller en Celeste Reijnen hebben de kas gecontroleerd; de ledenvergadering op 23
februari 2022 heeft het bestuur decharge verleend.
1.3 Bestemming resultaat
De behaalde resultaten door de organisatie en de projectorganisatie zijn toegekend aan het
Eigen Vermogen Organisatie en het Fonds Projecten en Cursussen
1.4

Verslag natuurhistorische zaken

1.4.1 Natuurstudie
Natuurwaarnemingen – Geert van Poelgeest en Cor Nonhof
In het werkgebied van Natuurlijk Delfland zijn op
15 januari 2022: 1.975.784 waarnemingen met 6.377 soorten gemeld
28 januari 2021: 521.889 waarnemingen met 7.149 soorten
Het aantal deelnemers aan https://knnvdelfland.waarneming.nl
15 januari 2022: 58 personen
28 januari 2021: 60 personen
Volgens plan
- 12 kilometerhokken zijn gestreept voor Floron.
- Monitor van de Poelzone tussen Monster en ’s-Gravenzande heeft plaatsgevonden met
een uitbreiding van de Groene Schakel en twee natuurvriendelijke oevers in de
’s-Gravenzandse Bosjes.
- Studiegroep 1134: Er zijn een aantal publicaties verschenen:
o De ontginning van Kethel, Historisch jaarboek Schiedam 2020.
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o

-

-

-

-

-

-

Delfland in 1200; een gereconstrueerde hoogtekaart, Tijdschrift voor Historische
Geografie
Voor de diverse studiegroepen heeft Corona ingegrepen in de activiteiten, maar er toch
wel het nodige gedaan. De Studiegroep Korstmossen / Lychenen heeft als thuisbasis nu
de afdeling Den Haag, maar ze blijft wel in de hele regio actief.
Studiegroep Vissen (Frank Herfs): er is acht maal geschept, waaronder tweemaal in de
Lepelaarplas. Dik Ludikhuizen heeft een analyse van de vangsten gemaakt. Het verslag
van de Studiegroep Vissen is te lezen in Veldbericht winter 2022.
In de regio was het voor de vlinders een slecht jaar, weersomstandigheden en de
onderhoudsactiviteiten in het Abtswoudse bos waren daar mede debet aan. De verslagen
over Abtswoudse bos dag/nacht en de nachtvlinders in de Woudse bosjes volgen in de
loop van jan/feb.
Studiegroep Paddenstoelen: In de tweede helft van 2021 start de studiegroep
Paddenstoelen. De eerste activiteit is een kennismakingscursus paddenstoelen met meer
dan twintig deelnemers waaronder veel niet-leden Op de aansluitende excursie in het
Staelduinse Bos onder leiding van een ervaren deskundige doen 15 mensen mee. In
2021 zijn er zes excursies met gemiddeld vijf deelnemers. Het duingebied Solleveld is
bekeken op geschiktheid voor deelname aan het meetnetprogramma van de
Nederlandse Mycologische Vereniging. De studiegroep telt eind december 11 leden.
Studiegroep Zoogdieren: Voor het project Lepelaarsplas hebben we vleermuisonderzoek
gedaan. Voor de zoogdiervereniging hebben we meegedaan met een landelijk
boommarter/bunzing onderzoek zie de website. Zoomlezingen Soort van het seizoen
hazen en konijnen, mol. Fietstocht hazen en konijnen. Braakballen pluizen voor de
zoogdiervereniging. Excursie Nacht van de vleermuis. We hebben twee opzetstukken
gekocht om vleermuizen via onze telefoon te kunnen inventariseren en herkennen. Wij
zijn daar echt blij mee.
Studiegroep Water: Voor het project Lepelaarplas hebben we meerdere keren onderzoek
gedaan naar het waterleven.

Niet gerealiseerd
Van de Vlindermonitor zijn niet alle inventarisaties gedaan.
Extra gerealiseerd
Er is een inventarisatie geweest naar de toestand van de natuur in de Lepelaarsplas.
Zoombijeenkomst Ringslangen in Tanthof
RAVON en Zoogdierenvereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heijne
Er is een jaarverslag aan de Zoogdiervereniging gestuurd.
1.4.2 Natuureducatie
Werkgroep Natuureducatie - Marijke Heijne
Door corona hebben we diverse activiteiten via zoom moeten doen, in totaal hebben we 24 - zoombijeenkomsten georganiseerd, de deelname was van 8 tot 95 mensen.
Nacht van de Nacht, Hazen en konijnen 2x, Gallen, Meepraten met Westland,
Paddenstoelen, Wantsen, Bermen, Zweefvliegen,Tuinjaarrond, Paddentrek 2x, Amfibieën in
de tuin, Educatie, Natuurrijke tuin 2x, Wilde bijen, Leden werven met KNNV afdelingen,
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Begraafplaats Dijkweg Naaldwijk, Mollen 2x, Levende tuin 3 x, Pasgeld, Natuur in 2021 en
2022,
- De cursus Teleflora voor starters was een succes. Er deden 42 mensen mee.
- Minicursussen: Tuinvogels.
- De volgende Soorten van het Seizoen werden gevraagd: molen, grassen, zweefvliegen
en hazen en konijnen.
- In samenwerking met de gemeente Westland nemen we deel aan de Operatie
Steenbreek. Door Corona konden niet alle voorgenomen activiteiten worden uitgevoerd.
- Presentatie: eigen bomen onderzoek van leden (digitaal en fysiek)
- Acties Geef ze een trap en Bollen
- De samenwerking met de stichting Leeuwendaal Duurzaam&Groen uit Rijswijk en de
KNNV afdeling Den Haag: door corona niet gerealiseerd.
- Een cursus Natuurlijker Tanthof & Abtswoudse Bos: niet doorgegaan (corona)
- Het project Natuur voor dier en mens gestart en met succes afgerond.
Het Melarium – Marijke Heijne en Geert van Poelgeest
Er zijn 25 activiteiten in het Melarium georganiseerd, waarvan 10 via zoom er is daarbij een
prima samenwerking met de imkervereniging Delft met hun circa 26 activiteiten. Door ziekte
en het weer zijn vier bijeenkomsten niet doorgegaan.
In de natuurcafé’s zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: mollen, grassen,
wantsen, paddenstoelen, hazen en konijnen.
Excursies
Fysieke excursies: Vleermuizen, Hazen en konijnen 2x, Natuur in de straat Bergschenhoek,
Reuzenberenklauw, Rijswijk, werkdag; Grassen, snoeidag Vlaardingen, Rugstreeppad
Monster, Kinderboerderij, Laantje van Ds Loeff, bomenwandeling, Excursie Vleermuizen
wijkvereniging Cromvliet, Park Cromvliet.
Lezing
Natuurlijker Delfland KBO De Lier.
Extra gerealiseerd
- Week van de Veldbiologie
(bloembollen uitgedeeld,
Natuur in de straat
Bergschenhoek)
- Bollen planten in Ypenburg
Tentoonstellingen – Frenk van
der Vliet
Er zijn geen tentoonstellingen uitgeleend.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
Delen van de bibliotheek zijn in gebruik bij leden.
Leesmap – Joke van der Vliet
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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. Ook zijn er diverse boeken via marktplaats verkocht.
Lezingen – Jos van Koppen
Jos heeft de vacature als vertegenwoordiger ingevuld, de anderen zijn van het
IVN en de Vogelwacht.
1.4.3 Natuurbescherming
Hieronder een beperkte greep uit de activiteiten van onze afdeling voor het behoud van de
natuur.
Actie Behoud het Abtswoudsepark/ Behoud Kinderboerderij en Kindertuinen Tanthof
Na de geweldige demonstratie, andere protesten en de uitslag van alle rapporten is door
B&W van Delft het besluit genomen om het Abtswoudsepark en de locaties van de
Kindertuin Boterbloem en Kinderboerderij Tanthof niet te bebouwen met de megaschool.
B&W hebben besloten om ons advies (stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuinen
Tanthof waar wij aan deelnemen) te volgen en op de bestaande decentrale schoollocaties
drie nieuwe basisscholen te bouwen.
Actie Behoud Duinvallei het Watergat
De rechtsprocedure van Natuurlijk Delfland en de Bewonersorganisatie Monster Noord tegen
de verleende vergunning Wet natuurbescherming vanwege het voornemen om de duinvallei
te gaan bebouwen loopt nog.
Ondertussen heeft de wethouder de procedure voor het bestemmingsplan opgestart. Wij
hebben onze zienswijze ingediend. Tevens werken we aan een voorstel om de hele
Duinvallei tussen Molenweg en Schelpenpad op te laten nemen als buffer in het Natura2000gebied Solleveld en de duinvallei onder de aandacht te brengen voor de drinkwaterproductie
van Dunea. Volgens de laatste prognose van het CBS, groeit de bevolking in de regio sneller
dan verwacht. Dunea’s jaarlijkse drinkwaterproductie moet als gevolg daarvan snel
toenemen van 85 miljoen kuub in 2020 naar circa 95 miljoen kuub in 2030 en ruim 100
miljoen kuub in 2040.
Actie Behoud Populierensingel Lepelaarplas
De tuinder LG Flowers begon zonder bouwvergunning en zonder kapvergunning met illegaal
plaatsen van een nieuwe gerberakas aan de Komkommerweg terwijl de procedure voor
wijziging van het Bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouw nog liep. Ook bleek een voor
een kapvergunning noodzakelijk ontheffing vanwege de aanwezigheid van o.a. twee
paarverblijven van de ruige dwergvleermuis van de Wet natuurbescherming er niet te zijn.
Overleg tussen ons, LG Flowers en de gemeente heeft geleid tot een opdracht van HHD om
samen met NMP en Vogelwacht Delft een nulmeting te doen en voorstellen te geven voor
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verbeteren van de biodiversiteit. Als dat rapport klaar is wordt opnieuw gesproken met LG
Flowers, gemeente en HHD over de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport.
Actie Houd Pasgeld Open en Groen
Samen met de Werkgroep Pasgeld voert Natuurlijk Delfland actie voor het openhouden van
de groene ruimte in Pasgeld. De bouwopgave voor Pasgeld Oost is door de acties
vermindert van 220 naar 110 woningen. Om voldoende ruimte te houden voor natuur en
klimaatadaptatie is verdere reductie hier noodzakelijk.
Actie Behoud Schapenwei Laan van Groenewegen
De actie heeft ertoe geleid dat er niet gebouwd zal worden op dit groene perceel in de wijk
Harnaschpolder. Er is een overeenkomst voor het beheer opgesteld en een zeer
enthousiaste ploeg van omwonenden is actief met het verzorgen van de schapen van de
Schaapskudde Vockestaert. Het achterstallig onderhoud aan de knotwilgen is uitgevoerd.
Actie Behoud Hammenpoortboerderij en Hammenpoortnatuurspeeltuin
Inmiddels zijn poort, stal en karnschuur schitterend gerestaureerd. Er ligt restauratieofferte
voor de boerderijwoning. Natuurlijk Delfland doet het beheer op het erf en de natuurtuin
samen met de Groendienst TUD Real Estate. Op het terrein worden door onze groep
Hammenpoort Natuurlijk telkens nieuwe initiatieven genomen voor uitbreiding van de
biodiversiteit. Er is een wilde bijenhotel gebouwd. Er komt een leemzandheuvel voor
zandbijen en een oeverwand voor ijsvogels.
Diverse acties
Kleinere maar niet minder belangrijke acties zijn en/of worden nog steeds gehouden voor het
behoud van voor de biodiversiteit belangrijke locaties als Westmade Noord
(rugstreeppaddenpoel) Monster, Behoud RK Begraafplaats Dijkweg Naaldwijk, bezwaar kap
Robinia’s Dijkweg Naaldwijk, herinrichting Tanthofkade Noord Delft, tijdelijke natuur
reststroken Duurzame Glastuinbouw Westland, natuurwaarden (amfibieën) Kerkpolder Delft
en compensatie aanleg Warmtelinq Gasunie, herstructurering Beatrixweg Delft, compensatie
appartementenbouw Pauwmolen/Jan de Oudeweg Delft, compensatie kap monumentale
bomen en overkapping Mijnbouwstraat Delft, behoud Prinsenhoftuin Delft en biodiversiteit
bouw villa’s Oosteinde 181 (Fruittuinen) Delft.
Platform Groen Delft – Huub van ’t Hart, Cor Nonhof
Dit Platform is op initiatief van Vogelwacht Delft e.o en Natuurlijk Delfland actief in overleg
met stadsecoloog Diny Tubbing. Veel belangrijke groenblauwe onderwerpen komen hier op
tafel o.a. de toevoeging van de Kerkpolder aan het Provinciaal Bijzonder Landschap MiddenDelfland, waardoor het gevaar van bebouwing drastisch is afgenomen.
Platform Groen Rijswijk – Pieter van der Bruggen
Pieter stopt. Huub van ’t Hart zal dit tijdelijk invullen tot er een nieuwe vertegenwoordiger is
gevonden.
Platform Groen Westland – Aad van Uffelen, Geert van Poelgeest, Huub van ‘t Hart
Dit Platform is op initiatief van Natuurlijk Delfland opgezet en voor de eerste maal bij elkaar
gekomen. Gewerkt wordt aan de agendavorming en functionaliteit. Er is een stuwmeer aan
onderwerpen zowel over het dagelijks groenbeheer als over het beleid (Groenvisie) te
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behandelen van klein tot groot, maar hoe zetten we dit gegeven om in praktisch haalbare
resultaten?
Padden overzetten – Geert van Poelgeest, André Jongeling, Marijke Heijne
Start overzetten: 22 februari (2020: 16 februari).
Einde overzetten: van 3 april in Hoek van Holland tot 16 april in Delft op de Middelweg (in
2020 van 19 maart tot 21 april).
Aantal overzetdagen: van 16 tot 38 dagen (2020: 22 tot 41 dagen).
Aantal nieuwe deelnemers: 214 (2020: 64).
Totaal aantal amfibieën overgezet dit jaar: 6.135 (2020: 7.161) waarvan levend overgezet:
5.492 = 90% (2020: 90%) en waarvan omgekomen in het verkeer: 637 waarvan 528 padden
(2020: 761).
Aantallen overgezet:
levend
dood
gewone pad
4.548 (2020: 5.177) 528 (2020: 528)
kleine watersalamander
645 (2020: 605)
85 (2020: 147)
Natuurbeheer Westland
Er zijn 12 knotochtenden gehouden in ’s-Gravenzande door gemiddeld 12 knotters.
Natuurbeheer Delft/Midden-Delfland – Frank Herfs
De aantallen actieve knotters nemen nog steeds toe. Corona heeft wel de normale
activiteiten verstoord. Er moest in kleine groepjes van of 4 of 2 mensen gewerkt worden.
Voor de Werkgroep Midden-Delfland, die werkt in de Holierhoek, Woudhoek, Kandelaarhoek
en Poldervaart, gold hetzelfde stramien.
Boomgaarden – Marijke Heine, Dik Ludikhuize, Frank Herfs, Huub van ’t Hart.
Op de boomgaarden is het noodzakelijke werk in kleine groepjes het hele jaar door blijvend
uitgevoerd (snoei, verzorging schapen, werk op de moestuinen, onderhoud vlechtheg etc.).
We onderhouden de volgende boomgaarden:
- In Delft: Abtsgaard, Slotgaard, Veelust, Van Rossempad, Chilipad, Laan van
Groenewegen (schapenwei), Hammenpoorterf, Hammenpoortnatuurtuin en World Art
Centre
- In Midden-Delfland: Antoniushoeve, Veenweidepad
- In Westland: Zwethkade Zuid
- In Schiedam: Groeneweg 1, Groeneweg 2, Eendenkooi Groeneweg, Wilgengriend
Groeneweg
- In Vlaardingen: Buitenplaats Vlaardingen, Holyweg
- In Rotterdam: Kandelaar 1, Kandelaar 2, Boerderij Driebergen
Iedere boomgaard heeft een beheerder.
Er is een subsidie aangevraagd voor de aanschaf van gereedschap.
Klimaatadaptatietuin Kwartelstraat Tanthof - Arnoud van der Meulen
Hier is gewerkt met een groepje bewoners. Tegels zijn verwijderd en er is een bloeiende
straattuin gerealiseerd met zitbanken, takkenhut, composthoop, vijvertje en nestkasten voor
vogels en vleermuizen.
Natuurbeheer Rijswijk – Wouter Muller
Tijdens tien ochtenden zijn de knotwilgen in het Wilhelminapark geknot, gemiddeld zijn er
circa 7 mensen aanwezig.
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Reuzenberenklauwbrigades (RBB) – Geert van Poelgeest
Er zijn zes brigades actief in het Abtswoudse Bos (Midden, West en Oost), Pijnacker,
Wilhelminapark en Ackerdijkse Bos. Er zijn in de periode maart – augustus wekelijks
reuzenberenklauw gestoken. Vele honderden exemplaren.
Iedere RBB heeft een coördinator.
Adviescommissie Arboretum-Heempark / Hertenkamp – Frans Coppens
Frans heeft zorgen over de toekomst van het Arboretum-Heempark. De gemeente lijkt niet te
beseffen wat zo’n park betekent voor de samenleving en wat de benodigde expertise is voor
het onderhoud. De adviescommissie, de gemeente en de betrokken natuurorganisaties zijn
met elkaar in overleg om een nieuwe impuls te geven.
Buytenhouttafel/Ondernemersvereniging Delftse Hout – Huub van ’t Hart, plv. Harry
Hendriks
Huub van ’t Hart heeft deelgenomen aan de vergaderingen. De door de Buytenhouttafel
ontwikkelde Omgevingsvisie is uitgebracht. De nadruk 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 en Huub van ’t Hart hebben deelgenomen aan de vergaderingen. De
financiering van beheer en onderhoud blijft nog steeds een groot probleem. Aantastingen
van het gebied zoals de voorgenomen MTB-route van SBB en gemeente Pijnacker-Nootdorp
zijn afgewezen. Begin 2021 is voor het eerst een bever gefilmd en die is later in het jaar
opnieuw waargenomen. Dit is de eerste in onze regio.
Weidevogelpact Midden-Delfland – Cor Nonhof
De herinrichting van het Kraaiennest is voltooid en lijkt succesvol te zijn.
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.

2
2.1

Jaarplan 2022
Organisatie

Bestuur
Het bestuur zal naast het bijhouden van het organisatiehandboek, het goedkeuren van
projecten, zorgen voor de nodige gelden, de PR, ledenwerving, contacten onderhouden van
bevriende organisaties, onze vertegenwoordigers in de bestuursvergadering uitnodigen. De
appgroepen verder ontwikkelen. Natuurlijk Westland zal als een werkgroep van Natuurlijk

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022, Natuurlijk Delfland, 2022

15

Delfland worden opgericht, dit op de herkenbaarheid en daadkracht in het Westland te
vergroten.
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;
- bestuursleden ondersteunen elkaar;
- je maakt kennis met een breed relatieveld;
- een inwerktraject zal gezamenlijk worden ontwikkeld.
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 doorgaan met publiceren. Leden die hun ervaringen via een publicatie willen
vastleggen worden van harte uitgenodigd dit bekend te maken.
ARBO – Cor Nonhof
De inventarisaties en evaluaties en de plannen van aanpak zijn geschreven. Het is nu een
kwestie van bijhouden of de werkwijzen nog actueel zijn.
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 verschijnen
- 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
o https://www.facebook.com/pages/KNNV-afdeling-Delfland/524367307641359
o twitter: http://twitter.com/#!/KNNVafdDelfland
o https://www.instagram.com/knnvafdelingdelfland/
Leden die spontaan iets willen organiseren worden naar behoeften ondersteund in PR, geld
en adviezen.
Eigendommen – Cor Nonhof
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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 & Geert van Poelgeest
We gaan door met begeleiden van (maatschappelijke) stagiaires. De stage Bakstenen
bakken met bagger wordt afgerond.
Verzoeken voor onderzoeksthema’s en begeleiding van het CLD Technasium worden
gehonoreerd
Vertegenwoordigende Vergadering en Beleidsraad
Het bestuur stelt voor dat een lid van het bestuur de vereniging vertegenwoordigt.
Kascommissie over 2022
Er moeten twee nieuwe leden worden gekozen, omdat Celeste naar de KNNV afd.
Rotterdam e.o. is overgestapt.
2.2 Natuurstudie – werkgroep 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 heeft meerdere publicaties in
voorbereiding voor jaarboeken en tijdschriften.
- Studiegroep Mossen (Geert van Poelgeest) gaat door met het inventarissen, herkennen
en melden van bladmossen zodra de Corona-belemmeringen opgeheven zijn.
- Studiegroep Korstmossen/Lychenen (Karel Gort): De werkgroep is actief in heel ZuidHolland. Iedereen is nog steeds welkom.
- Studiegroep Planten (Cor Nonhof) gaat in 2021 door 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. Van mei
tot september wordt elke maand een water bekeken. Eventueel aansluiten bij een project
als dat nodig is of 4 á 5 keer rondom het Melarium.
- Studiegroep Zoogdieren (Marijke Heijne): Eventueel aansluiten bij een project als dat
nodig is. Flink oefenen met de nieuwe apparatuur. Nacht van de vleermuis. Op een
nieuwe locatie met de wildcamera’s onderzoek doen naar boommarter / bunzing.
- Studiegroep Vissen (Frank Herfs): doorgaan met vissen voor Ravon.
- Studiegroep Paddenstoelen (André Jongeling): doorgaan met inventariseren en het
vergroten van de kennis.
- De KNNV afd. Den Haag wordt geholpen met het inventariseren van water en vissen bij
een project voor een golfvereniging in Den Haag,
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.
- Monitor Poelzone gemeente Westland (Cor Nonhof).
- Inventariseren van het terrein kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuin Tanthof
(Aukje Gjaltema).
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Soortenorganisaties RAVON, Zoogdierenvereniging en Mycologische Vereniging –
Geert van Poelgeest, Marijke Heijne en André Jongeling
We vormen een werkgroep van de RAVON, Zoogdierenvereniging en Mycologische
Vereniging. We zullen de jaarvergaderingen bijwonen en voeren activiteiten uit (zie verder
4.3 Natuurstudie).
Biotooporganisatie Stichting Duinbehoud – Geert van Poelgeest
We vormen een werkgroep van de Stichting Duinbehoud.
2.3 Natuureducatie
Werkgroep Educatie – Marijke Heijne
De werkgroep gaat gewoon door met het beheer en gebruik van het Melarium, er worden de
nodige excursies georganiseerd met name in Westland
De samenwerking met de KNNV afdeling Den Haag wordt voorgezet.
Er wordt een project Groene strand gestart, zie verder.
Er wordt Kinderboerderij Tanthof Natuurlijk opgericht, dit als vervolg op het project Natuur
voor dier en mens op de kinderboerderij Tanthof.
Jaarthema Bos en struweel
In het jaarthema Bos en Struweel wordt het Soort van het Seizoen georganiseerd er zal per
soort een presentatie worden samengesteld en gepresenteerd.
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 – werkgroep Educatie
Voor 2022 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
Doorgaan met uitlenen.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
Doorgaan met ter beschikking stellen van literatuur.
Leesmap – Joke van der Vliet
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.
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2.4

Natuurbescherming

Werkgroep Natuurbescherming
Onderhoud van landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, eendenkooi,
wilgensingels, geriefhoutbosjes etc. Initiatieven voor meer natuur in de stad zoals de
Kwarteltuin in Tanthof ondersteunen. Er wordt gereedschap voor de boomgaarden
aangeschaft.
Reacties geven op bestemmingsplannen en ervaring opdoen met de per 1 juli 2022 in te
voeren Omgevingswet. Kansen benutten voor natuurontwikkeling en draagvlak creëren voor
de natuur. Aparte aandacht met onze afdelingsjurist zal worden gegeven aan de toename
van juridische acties om natuurwaarden te beschermen op groenblauwe locaties zoals
Duinvallei het Watergat, Haagwegbos, Landschapspark Pasgeld, het Jan de Oudepark,
Vrijenban/Delfgauw en de Lepelaarplas die door de enorme druk achter meer woningbouw of
anderszins worden bedreigd.
Hier spelen nieuwe vragen voor ons als groeiende afdeling zoals:
- hoe kunnen we deze acties blijvend financieren?
- wat is onze inzet, mediastrategie, samenwerking met bewonersorganisaties en collega
natuurorganisaties?
- hoe houden we dit vol?
- moeten we mensen in dienst nemen om onze leden te ondersteunen?
Padden – Geert van Poelgeest, André Jongeling en Marijke Heijne
Er zal worden overgezet in Rotterdam Oude Bovendijk, Delfgauw, Delft (4 locaties), Hoek
van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Nootdorp, Vlaardingen en Ypenburg.
Waar mogelijk zal het draagvlak voor het leefgebied van deze dieren worden versterkt.
Er worden op vier locaties gemonitord, die zijn plekken waar weinig padden oversteken of
we nog niet weten hoeveel er oversteken.
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
Natuurlijk Delfland 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
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We spannen ons 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.
Natuurbeheer – Huub van ’t Hart & Geert van Poelgeest
Op de knotlocaties in Delft/Midden-Delfland, Westland en Rijswijk wordt verder gewerkt. In
Maasland is een nieuwe locatie
De 12 boomgaarden, eendenkooi, wilgengrienden, Hammenpoortnatuurspeeltuin, een
schapenwei en een twee tuinen (Kwarteltuin en Stinsentuin) worden onderhouden.
Een nieuwe boomgaard Van Rossumpad in Delft krijgt onze aandacht.
Actie Behoud het Abtswoudsepark / behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof
We blijven alert om het park en kinderboerderij e.o. te behouden.
Actie Duinvallei het Watergat i.s.m. Bewonersgroep Monster Noord
Alle wettelijke middelen zullen worden ingezet om de duinvallei Watergat groen te houden.
Actie Houd Pasgeld Open en Groen i.s.m. bewonersgroep Pasgeld
Alle wettelijke middelen zullen worden ingezet om Pasgeld open en groen te houden.
Comité Nieuwe Kooltuin – Huub van ’t Hart en Geert van Poelgeest
Samen met vijf tuinders en bewoners in Delfgauw worden de acties om hun plan om hun
tuinderijen te verplaatsen verder ontwikkeld. Hierdoor komt ruimte vrij voor woningbouw en
de door ons nagestreefde groene verbinding tussen de Noord- en Zuidpolder (tussen
Midden-Delfland en Buytenhout).
Actie vleermuizen (en biodiversiteit) Lepelaarsplas (alle werkgroepen)
Overleg met Hoogheemraadschap gaat hier leiden tot meer biodiversiteit. Voor vleermuizen
moet de plas aantrekkelijk blijven.
2.5

Gezelligheid

Ontmoetingsbijeenkomsten – Diversen
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
− De Nieuwjaarsbijeenkomst, via zoom - bestuur
− De eerste dinsdag van de maand het natuurcafé in het Melarium – Marijke Heijne
− Open dag Melarium – bestuur
− Presentatie Natuur in 2022 en 2023 - bestuur
Als er ideeën zijn voor andere bijeenkomsten dan hoort het bestuur dat graag.
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3

3.1

Begroting en huishoudelijke zaken

Begroting

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

Inkomsten
Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2019
2020
2021
2021
2022
9.418
9.400
11.743
12.000
9.056
170
100
538
100
552
0
0
0
14
1.242
225
1.370
300
-122
-51
219
0 0
0
-1.485
500
5.618
1.000
3.033
2.500
0
0
2.885
1.330
11.794
13.110
19.269
14.730
12.752

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

3.000
7.011
10.011

12.895
2.851
15.746

4.500

Totaal Vereniging

22.764

27.540
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5.600

4.500

4.238
5.661
9.899

17.610

29.168

20.330

5.600
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Uitgaven
Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2019
2020
2021
2021
2022
6.197
6.999
7.000
8.319
8.500
2.471
995
1.500
917
1.750
149
183
160
173
180
98
318
250
90
250
1.051
401
500
159
150
468
364
500
-470
500
94
150
500
500
0
1.406
0
0
0
1.928
184
1.800
1.983
2.000
250
400
400
400
400
500
500
500
500
500
-195
-2.932
0
-89
0
1.289
282
0
824
0
-1.547
2.543
0
6.462
0
12.752
11.794
13.110
19.269
14.730

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

1.000
2.000
7.011
10.011

10395
2.500
2.851
15.746

2.000
2.500

3.100
2.500

4.500

1.738
2.500
5.661
9.899

Totaal Vereniging

22.764

27.540

17.610

29.168

20.330

5.600

Toelichting begroting
In 2021 is de vereniging administratief ondersteund door een betaalde kracht ad € 900. Dat
zal in 2022 weer gebeuren en dit drukt op de begroting van de Organisatie en het
Jaarthema. Het pinapparaat voor de verkopen via kraam en winkel is weer de deur uit
gedaan. De kosten wegen niet op tegen de baten.
Er is zijn project dat uit eigen middelen moeten worden betaald:
− Jaarthema 2022: Bos & Struweel
− Leden werven leden
− Groene strand (voor een deel)
Voor de details, zie de bijlage.
Verder heeft het bestuur mandaat om zelfstandig € 2.000 aan niet gedekte projecten op te
starten.
Contributie
Type lid
Gewoon lid
Huisgenootlid
Jeugdlid

2021
€ 31,25
€ 12,75
€ 16,75
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2022
€ 32,00
€ 13,25
€ 17,00

2023
€ 32,25
€ 13,25
€ 17,25
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3.2

Verkiezingen en benoemingen

Kascommissie
Marlies Hanssen en Wouter Muller zijn door de ledenvergaderingen op 23 februari en 20 juni
benoemd.
Vertegenwoordigers naar landelijke ledenvergadering en de Beleidsraad
Het bestuur vaardigt een lid af naar de VV en de BR.

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

Steunende leden

3.4 Lijst van bezittingen
Bezittingen per 31-12-2021
Adressen Pr
Archief natuurgebieden
Batdetector, 2 stuks
Batdetector
Beamer en Laptop
Bibliotheek
Bodywarmer
Braakballenset
Computer
Computer Coolmaster
Computer Dell
Computer Acer
Computer Vtech+
Computer
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Wie is de beheerder?
Geert van Poelgeest
Huub van ’t Hart
Marijke Heijne & Geert van
Poelgeest
Marijke Heijne
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
Geert van Poelgeest
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Bezittingen per 31-12-2021
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)
EHBO-tas (knotten Rijswijk)
Externe Harddisk WD & ???
Fototoestel
Fototoestel Canon
Geleidbaarheids- en pH-meter
Gereedschap berenklauw
Gereedschap; zagen en takkenscharen
Gereedschap; accubosmaaier; accukettingzaag
Gereedschap; handgereedschap, ladders diverse
soorten
Gereedschap; accumaaier
GPS
Kraam diversen
Kreeftenfuiken
Melarium inventaris
Microscoop Olympus
Microscoop Zeiss
Microscoopcamera
Microscooplampjes en stekkerblok
Muizenvallen (30 stuks)
Nachtkijker
Natuurbeheer diversen
Padden overzetten diversen
Partytent 1
Printer
Publicaties
Stereoscoop
Schaapskooi Kandelaar
Smartphone
Tablet
Telescoopkijker met oculair en statief
Tentoonstelling verhuur
Tentoonstellingen
Thermoskannen
Verrekijker Papilio
Videocamera
Visnetten
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Wie is de beheerder?
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
Wouter Muller
Secretaris
Geert van Poelgeest
Huub van ’t Hart
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Huub van ’t Hart
Huub van ’t Hart
Boomgaard Driebergen
Kees Haring
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Huub van ’t Hart
André Jongeling
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Marijke Heijne
Huub van ’t Hart
Huub van ’t Hart
Huub van ’t Hart
Marijke Heijne
Frenk van der Vliet
Frenk van der Vliet
Huub van ’t Hart
Huub van ’t Hart
Marijke Heijne
Marijke Heijne
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Bezittingen per 31-12-2021
Vlinderval
Waadpak, 2 ex., man en vrouw
Waarneming.nl
Waarnemingen
Webcam slechtvalk
Wildbewakingscamera
Zaklamp Fenix 8x

4

Wie is de beheerder?
Marian Barendtszen
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Bart Vastenhouw en Ben Lemmers
Marijke Heijne
Marijke Heijne (1 kleine); Frank
Herfs (3 kleine en 4 grote)

Projecten

4.1 Jaarthema 2022: Bos en Struweel – werkgroep Educatie
Er zullen activiteiten als excursies, werkdagen en zoomlezingen worden georganiseerd.
Kosten € 2.500,Dekking: Natuurlijk Delfland
4.2 Leden werven leden – Ondine Kloppenburg
Alle leden ontvangen een kaart met een uitnodiging elk een lid te maken.
Nieuwe leden worden gebeld over hun aanleiding, verwachtingen en wat ze zouden willen
doen.
Kosten: € 1.100
Dekking: Natuurlijk Delfland
6.2 Project Groene strand – Geert van Poelgeest
Het project Het Groene Strand richt zich op het versterken van de natuur en de
natuurbeleving op de Nederlandse stranden. Waar is de natuur zo wijds en nadrukkelijk
aanwezig en tegelijkertijd zo sterk onder druk?
Op diverse plekken langs de kust is een soortelijk project gestart. Bij de Zandmotor is
Natuurlijk Delfland gevraagd om het project te leiden. Het initiatief komt van de Provinciale
Landschappen, Stichting Duinbehoud, IVN, Vogelbescherming Nederland, en Stichting
Anemoon en de Nationale Postcodeloterij.
In het project het groene strand op de zandmotor wordt begeleid door een vaste groep
natuurliefhebbers. Door voorlichting te geven aan bezoekers willen we bereiken dat het
strand meer ruimte krijgt voor plant en dier.
Kosten:
Dekking, Groene Motor
Uitvoering 2022
€ 5.475,50
2022
€ 3.000,00
Uitvoering 2023
€ 3.740,2023
€ 6.000,00
Organisatie
€ 690,Natuurlijk Delfland
€ 905.50
Totaal
€ 9.905,50
Totaal
€ 9.905,50
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06 Huishoudelijk reglement

Geldig tot: Ledenvergadering 2023 (wordt elk jaar opnieuw vastgesteld)

Ledenvergadering 2022 (on)gewijzigd vastgesteld
Aanpassingen in geel gemarkeerd

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Artikel 9.
a. Het bestuur benoemt en ontslaat uit de vereniging tenminste drie leden als redactie voor
het verenigingsorgaan.
b. De redactie heeft tot taak viermaal per jaar het verenigingorgaan te doen verschijnen.
c. De redactie bepaalt de inhoud van het verenigingsorgaan, met dien verstande dat
mededelingen van het bestuur niet kunnen worden geweigerd.
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Vertegenwoordigingen
Artikel 10.
a. De vereniging wordt vertegenwoordigd in overlegorganen waarin groeperingen met
verwante doelstellingen samenwerken.
b. Het bestuur benoemt en ontslaat uit haar midden een vertegenwoordiger voor een
overlegorgaan.
c. Het bestuur kan zich desgewenst laten vertegenwoordigen door een lid van de vereniging.
d. De vertegenwoordigers overleggen met het bestuur over de ontwerpen die in hun
overlegorgaan aan de orde zijn.

Reglement Projecten en Cursussen
Waar hieronder projecten staat, lees ook cursussen en opdrachten.
Een project kan van start als:
a. Het bestuur akkoord is met het projectvoorstel op de punten inhoud, begroting en dekking
b. De Ledenvergadering gaat stilzwijgend akkoord als het project winstgevend of
kostenneutraal kan worden uitgevoerd tot een omzet van € 5.000,c. Het bestuur mag € 2.000,- in een jaar uit eigen middelen inzetten
d. Het projectvoorstel wordt aan de leden voorgelegd als de omzet meer is dan € 5.000,- of
de € 2.000,- uit eigen middelen te boven gaat

Wijziging
Artikel 11.
Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd met inachtname van de bepalingen van
artikel 13 van de Statuten.

6. Huishoudelijk reglement, Natuurlijk Delfland, 2021

31

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website: delfland.knnv.nl
twitter: NatuurlijkDelfland
facebook: NatuurlijkDelfland
instagram: NatuurlijkDelfand
Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

05.d GEDACHTEN OVER NATUURSTUDIE

Geldig tot: 2022

Ledenvergadering

23 feb. 2022

(on)gewijzigd vastgesteld

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook onze website delfland.knnv.nl
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder https://delfland.knnv.nl/over-ons/
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7 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.

8

Beleid

8.1 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.
8.2 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.

9 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.

10 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.

11 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.
Voor RAVON worden vissen in kaart gebracht
Voor de Mycologische Vereniging worden paddenstoelen in kaart gebracht
We inventarisaren voor diverse soortenorganisaties de verspreiding van hun
soortgroepen.

Kijk ook eens in onze op onze kennisbank voor onze publicaties klik hier
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