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In de afgelopen jaren heeft Natuurlijk Delfland verschillende activiteiten ontplooid, waarbij 
tentoonstellingen, lezingen en workshops ontwikkeld zijn en ook gebruikt. Ook zijn er  heel veel 
publicaties geschreven 
Deze lijst bevat het overzicht van alle middelen en activiteiten. 
 
1. Adviezen 
Natuurlijk Delfland geeft adviezen over tuinen via de Tuinambassadeurs  
Tuinambassadeurs zijn mensen, die veel ervaring hebben met natuurlijk tuinieren en andere 
tuinbezitters graag enthousiast willen maken om hun tuin te vergroenen. 
Tuinambassadeurs geven antwoord op vragen en praktische tips en adviezen aan tuinbezitters, 
over hoe ze hun tuin groener kunnen maken.  
Tuinambassadeurs komen op verzoek een keer thuis langs om de situatie ter plekke te bekijken 
en advies op maat te geven. 
 
2. Cursussen 
Een cursus is een activiteit om in een beperkte tijdspanne van iets kennis te nemen. Wij hebben 
een scala van cursussen in overleg wordt de inhoud de tijdstippen bepaald. 
Denk aan een cursus over biotopen (tuinen, water), soortgroepen (insecten, bomen, planten), 
landschappen (Delfland) 
 
3. Excursies 
Een excursie is buiten ervaren en kennis verkrijgen van een onderwerp of een gebied 
Natuurlijk Delfland kan vrijwel over alle onderwerpen in het werkgebied van de afdeling een 
excursie geven. Geef de leerwensen aan en we maken een programma. 
 
4. Inventarisaties en analyses 
Planten zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van de natuur. Op basis van een 
inventarisatie van de planten zijn wij in staat om beheeradviezen te geven. 
 
5. Lezingen 
Een lezing is binnen en is kennis nemen van een onderwerp en duurt naar behoefte is 1  – 2 
uur. We hebben drie soorten lezingen. Hieronder zijn per soort enkele voorbeelden gegeven, we 
hebben nog veel meer. Van vele publicatie hebben we een lezing, zie ook onder 9. 
 
- Streefbeelden 
Met de serie streefbeelden geven we onze inzichten hoe de natuur voor deze specifieke 
biotopen er uit kan zien. 
- Soortgroepen, denk aan planten, insecten, zoogdieren, amfibieën, vissen. 
- Landschappen en biotopen, denk aan water, oevers, tuin, bos, park. 
Deze kunnen ook via zoom gegeven worden. 
 
6. Basisonderwijs 
We hebben vele brochures, handleidingen, powerpointpresentaties, lesboekjes en kleurplaten 
over de jaarthema’s Bloeiende bermen, Bomen, Natuurrijke Tuin, Oevers, Sloot, Vleermuizen, 
Vlinders, Water. 
En enkele speurtochten over de Egel, Kikkers, padden en salamanders, Marters, Vleermuizen, 
Vlinders,  
Ook hebben we een het pakket Natuur van de Week, dit is een beschrijving van 120 planten en 
dieren in het werkgebied van de Natuurlijk Delfland. Deze soorten komen algemeen voor. 
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7. Afdelingswinkel 
De KNNV Uitgeverij is dé uitgever op het gebied van natuur in Nederland. Naast algemene en 
gespecialiseerde natuurgidsen maken we mooie naslagwerken, vakboeken voor onderzoek & 
beheer, tuin & hobbyboeken, reisgidsen en leuke én informatieve kinderboeken. 
Daarmee geeft de uitgeverij waardevolle kennis door van topauteurs aan een breed publiek. Zo 
dragen we bij aan de bescherming van de Nederlandse natuur én aan het plezier dat u eraan 
beleeft. 
Onze afdeling is een verkooppunt van de KNNV uitgaven. 
 
 
8. Melarium 
Het Melarium, natuurhuis voor natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust, ruimte en 
inspiratie vindt. Natuurlijk Delfland houdt er een natuurcafé en geeft er regelmatig cursussen. 
Het Melarium is te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft. Hier aan het einde van de Thijsseweg 
staat het straatnaambord Melariumpad (fiets/voetpad). Na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen 
zie je het Melarium. Gebruik op je routeplanner Thijsseweg 11, Delft, anders kom je op de 
snelweg terecht. 
Voor derden zijn er mogelijkheden om het gebouw voor eigen activiteiten te gebruiken.  
 
9. Publicaties 
Onze afdeling heeft ook vele publicaties samengesteld. 
In onze kennisbank tref je de actuele aan klik hier 
Vraag een overzicht aan van onze publicaties. 
  

https://delfland.knnv.nl/publicaties/
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10.Tentoonstellingen 
Er zijn drie typen tentoonstellingen beschikbaar 
 
Soorten 
In een tentoonstelling wordt een beeld gegeven van één of meer soorten of soortgroepen, 
ondersteund door eenvoudige teksten. De rode draad in een tentoonstelling is meestal: Hoe 
herken je de soorten, wat is de levenswijze, welke bedreigingen zijn er en hoe is hun 
bescherming 
 
Biotopen 
Deze geven een beeld van het biotoop, de planten, dieren en mensen in deze 
levensgemeenschap. 
 
Gebieden 
Deze geven een beeld van een onderzoek in een gebied in onze regio, dit op verzoek van een 
beheerder. Onze website bevat het officiële verslag van de onderzoeken; er is ook een 
publieksversie beschikbaar. 
 
De doelgroep voor alle tentoonstellingen is een algemeen geïnteresseerd publiek. Met een 
tentoonstelling kan een ruimte van 10 – 20 m² gevuld worden. 
Alle tentoonstellingsplaten (teksten en foto's) zijn ingeseald, zodat ze vrijwel niet te lijden 
hebben van het gebruik. Aan de achterkant zijn de platen voorzien van stukjes klittenband (hard, 
haakjes), zodat ze aan een klittenbandbord (zacht) bevestigd kunnen worden. 
Bij een aantal tentoonstellingen is ook een brochure verkrijgbaar, zie onze Bestellijst op de 
website. 
De huurder moet zelf voor de borden zorgen. 
 
Overige materialen 
Dit zijn kleine objecten, die ook bij een tentoonstelling gebruikt kunnen worden. 
 
Voorwaarden 
Via een leenovereenkomst wordt de tentoonstellingen en overige materialen besteld. De 
tentoonstellingen worden per post voor rekening van de lener opgestuurd. Eventuele schade 
aan de materialen is voor rekening van de huurder. 
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Tentoonstellingen 
 
Soorten 

 Titels  Beschrijving 

S.1 Amfibieën en reptielen  Het leven, ontwikkeling en bescherming van amfibieën 
en reptielen, ca. 35 foto's  

S.2 Egels  Het leven, ontwikkeling en bescherming van de egel, ca 
30 foto's.  

S.3 Hazen en konijnen  Het leven, ontwikkeling en bescherming van hazen en 
konijnen, 7 A3 en 26 A4 foto's.  

S.4 Hommels  Het leven, ontwikkeling en bescherming van hommels, 
32 foto's.  

S.5 De Huismus  Het leven van de mus, 32 foto's.  

S.6 Marters  Wezel, hermelijn, bunzing, das, Amerikaanse nerts en 
otter, 42 foto's en tekeningen.  

S.7 Nachtvlinders in het zonnetje  Het groot avondrood, grote beervlinder, st. jansvlinder, 
st. jacobsvlinder, gamma uil, harlekijn, muntvlindertje, 31 
kleurrijke foto's van wisselend formaat (voornamelijk A3 
en A4).  

S.8 Natuur op reis  Hoe planten en dieren reizen? ca 35 foto's. (A3 en A4-
formaat).  

S.9 Nederlandse vleermuizen  Het leven, ontwikkeling en bescherming van 
vleermuizen, ca 32 foto's, A3-formaat.  

S.10 Slakken slakken in de tuin, soorten, rol in de natuur, 
voortplanting, huisjesslakken en naaktslakken; 35 foto’s 

S.11 Vlinders  Atalanta, citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en 
gamma-uiltje, 31 A3 en 5 A4 foto's.  

S.12 
 

Zwaluwen 
 

Het leven van de boerenzwaluw, gierzwaluw, 
huiszwaluw en oeverzwaluw, 37 foto’s 

S.13 Klimop Klimop, een ondergewaardeerde plant, Klimop: soort van 
het seizoen, een eigen ervaring, klimop kent zijn plek, 
net schadelijk, fijnstof en klimaatverandering, ecologie, 
verzorging, Binnen, balkon of boomspiegel, 22 foto’s A3 
10, A4 2, A5 10. 

 
 
Biotopen 

 Titels  Beschrijving 

B 1 Plant en dier op straat  Wat komt er tussen straatstenen voor: 
straatleven, 27 A3 foto's 

B.2 
 

Natuur in recreatiegebieden Een toekomst visie op natuurontwikkeling in 
recreatiegebieden, 18 A4 foto’s en 17 A4 foto’s. 

B.3 Natuurrijke Tuin Tuinbezitters worden gestimuleerd om hun tuin 
zo in te richten dat de natuur meer kans krijgt. 
Natuurlijk kan ook onderhoudsarm zijn. 35 
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kleurenfoto’s in A3 formaat. 

B.4 
 

Bloeiende bermen  De rol van bermen voor de natuur en het leven 
daarin en bestaat uit 39 A3 foto’ s met per thema 
een inleidende tekst  

B.5 Oevers Het leven op en langs de oever. Inrichting 
natuurvriendelijke en natuuronvriendelijk van 
oevers, onderhoud van oevers, 36 A-3 foto’s 

B.6 Water Deze tentoonstelling geeft een beeld van water 
in het landschap, de planten, dieren en mensen 
daarin. En bestaat uit 48 A3 formaat foto’s met 
enkele inleidende teksten daarbij 

B.7 Parken, de longen van de stad of 
dorp 

Deze tentoonstelling geeft een beeld van 
planten, dieren, en mensen in het park en het 
beheer van parken en bestaat uit 30 A3 foto’s en 
enkele inleidende teksten 

B.8 Parken in Delfland Deze tentoonstelling geeft een beeld van parken 
in Berkel en Rodenrijs, Delft, De Lier, Maasland, 
Naaldwijk, Den Hoorn,  ’s Gravenzande en 
Wateringen en bestaat uit 45 A3 foto’s en met 
stad of dorp een inleidende tekst 

B9 Waterbestendige tuin Tuinbezitters worden gestimuleerd om hun tuin 
zo in te richten dat de tuin water kan opvangen 
en de tuinbezitter ook aan zijn of haar trekken 
komt. En bestaat uit 41 foto’s (A3 formaat) en 
inleidende teksten. 

 
Gebieden 
 

 Titels  Beschrijving 

G.1 Polder Noord-Kethel In 47 foto’s wordt beeld gegeven van het onderzoek in 
2005 heeft uitgevoerd om de natuurwaarden van de 
polder Noord-Kethel in kaart te brengen. Dit op verzoek 
van de Vereniging Natuurmonumenten. 

G. 2 Bieslandse Bos In 37 foto’s geeft deze tentoonstelling een beeld van het 
onderzoek dat de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland 
in 2006 heeft uitgevoerd om de natuurwaarden van het 
Bieslandse Bos in kaart te brengen. Dit was op verzoek 
van Staatsbosbeheer.. 

G. 3 Inventarisatie 
natuurwaarden 
Hoogheemraadschap 

Deze tentoonstelling geeft in 39 foto’s een beeld van 
het onderzoek dat de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland 
in 2007 heeft uitgevoerd om de natuurwaarden van 
enkele waterbergingen en kades van het 
Hoogheemraadschap van Delfland in kaart te brengen. 
Dit was op verzoek van het Hoogheemraadschap. 
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11. Workshops 
Tijdens de workshop ontvangen de 
deelnemers een training of ervaring over dat 
onderwerp. De lengte van de workshop hangt 
af van de leerwensen. 
We hebben de volgende onderwerpen in de 
aanbieding. 

• Natuurstudie bij Natuurlijk Delfland 

• PR, hoe pak je de PR aan. 

• Hoe organiseer je je eigen afdeling 

• Projecten opzetten 

• Groene spelen 

• Snoeien van fruitbomen en –struiken 

• Wilgenknotten 
 
12 Cursussen 
- Teleflora gevorderden 
Dit is een plantencursus voor gevorderden voor de donkere dagen in de winter. Er zijn 104 
puzzels beschikbaar met antwoorden om 26 weken lang vier opgaven met elkaar te doen. Je 
hoeft daarvoor niet bij elkaar te komen; het kan via de e-mail. 
 
- Teleflora starters 
Een digitale plantencursus in de zomermaanden die uit 26 afleveringen bestaat. 
 
- minicursussen 
Deze cursussen bestaan uit een avond en een excursie. 
- Vlinders herkennen 
- minicursus Tuinvogels herkennen 
 
13. Inlichtingen 
Melarium, educatie@delfland.knnv.nl, 06 - 13 07 07 14, Marijke Heijne, 
Tentoonstellingen, frenkvandervliet@gmail.com, Zuideindseweg 73, 2645 BE  DELFGAUW 
Verdere middelen en activiteiten NatuurlijkDelfland@knnv.nl, 06 – 33 00 1742, Geert van 
Poelgeest 
 
  

mailto:educatie@delfland.knnv.nl
mailto:frenkvandervliet@gmail.com
mailto:NatuurlijkDelfland@knnv.nl
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14. Kosten 
Voor partners in Delfland gelden andere prijzen. Infomeer hoe je partner wordt. 
 
1. Adviezen tuinambassadeurs, 1 uur gratis 
2. Cursus 100,-- per dagdeel, excl voorbereiding 
3. Excursie 100,-- per dagdeel, per begeleider 
4. Inventarisaties en analyses prijs opgaaf 
5. Lezing 100,-- per dagdeel 
6. Basisonderwijs prijs opgaaf 
7. Afdelingswinkel prijs opgaaf 
8. Melarium per dagdeel 

€100,- voor professionele organisatie 
50 euro voor niet-commerciële organisaties 

9. Publicaties gratis 
10. Tentoonstellingen 25,-- per week. 
11. Workshops 100,-- per dagdeel 
Exclusief reis- en verblijfkosten 
De locatie is in overleg. 
 
12. Cursussen 
Teleflora € 50,-. 
Natuurorganisaties € 100,- 
derden                  € 250,- 
Minicursussen € 200,- 
 


