
Als bestuur zijn we trots op onze 
vereniging met zoveel leden  
die zich op allerlei manieren  
direct of indirect  
inzetten voor onze natuur. 

Lees en zie wat er zoal is 
ondernomen in 2022: 
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Wekelijkse nieuwsbrief 

Iedere week is de nieuwsbrief  
samengesteld met een vooruitblik,  
een terugblik, verslagen, actuele  
wetenswaardigheden (tips) en de 
door de lezers ingestuurde foto’s.  
 
De nieuwsbrief is verstuurd naar  
2612  geïnteresseerden. 



Persberichten 

In 2022 zijn er 83 persberichten  
geschreven en gestuurd naar de  
plaatselijke, regionale en soms  
landelijke pers.  
 
Een persbericht kan gaan over een  
activiteit of over onze mening als  
vereniging. 
 
Door het plaatsen van deze berichten  
brengen we Natuurlijk Delfland onder de  
aandacht bij een groter publiek. 
 



Overige publiciteit 
De vereniging is ook onder de aandacht gebracht:  

- door een wekelijks natuur-praatje tijdens de radio uitzendingen van 
Omroep Delft en 1x per maand bij ‘Delft on the Move’. 

- door artikelen in de pers over actuele onderwerpen. 

- door aanwezig te zijn met een kraam, zoals: 

     - in Rijswijk bij Het Tollenshuis 

     - in het Westlands Museum in 

       Honselersdijk 

     - in de Natuurtuin in Rijswijk 

 

  
Vanuit een kraam wordt informatie    
gegeven over de natuur en over  
Natuurlijk Delfland.  



   Aandacht voor ledenwerving 

Het aantal leden is afgelopen jaar met 
meer dan 20% toegenomen doordat 
er op meerdere fronten aandacht 
voor was. 
 
Met meer leden kunnen we meer 
betekenen voor de natuur. 
 
 



   Jaarthema Bos en Struweel 
Vele nieuwsbrieflezers hebben iedere week weer foto’s ingestuurd die 
in de nieuwsbrief zijn geplaatst met de soort van het seizoen. 

Winter: Speenkruid/sneeuwklokjes 

Herfst: Gallen Zomer: Zweefvliegen 

Lente: Bloeiende struiken 



 Team padden 
Met meer dan 400 overzetters 
zijn op 18 locaties in totaal 
8310 padden, kikkers en 
salamanders levend overgezet. 
  
In het vroege voorjaar trekken 
de dieren naar het water om 
zich daar voort te planten. 



 Team padden 

In Den Hoorn zijn 12 kikkertrappen  
geplaatst, zodat niet alleen kikkers 
maar ook andere dieren de hoge kant 
op kunnen klimmen en daardoor niet 
verdrinken. 



 Teams ReuzenBerenklauwBrigade 

In Rijswijk in het Wilhelminapark en 
het Elsenburgerbos en in Delft in het 
Abtwoudsebos West, -Midden en 
 -Oost, TU Wijk, Pijnacker Biesland, 
Pijnacker Tolhek zijn ontelbare 
reuzenberenklauwen weggestoken, 
zodat inheemse planten weer een kans 
krijgen te groeien en bloeien. 



   Team Heemtuin Molenvlietpark in Ypenburg 

In deze nieuw aangelegde 
heemtuin zijn we gestart 
met onderhoud en  
met ontwikkeling van 
leefgebieden voor allerlei 
dieren. 
  
Als start zijn er 0-metingen 
gedaan (inventarisaties). 

Er zijn plantcirkels  
gewied en 12 nest-
/leefkasten geplaatst 
voor vogels en voor 
vleermuizen. 



Team Vissen 
Het Team Vissen heeft op negen locaties 
vissen geïnventariseerd. Hier is een 
uitgebreid verslag van gemaakt. De 
resultaten worden doorgegeven aan de 
landelijke kennisbank RAVON. 
Onze kennis wordt gebruikt om allerlei 
instanties te kunnen adviseren wat het 
beste is voor de natuur. 
 



Team Gierzwaluwen Westland 
Na een melding aan de omgevingsdienst 
zijn er maatregelen genomen toen een 
nestplek van gierzwaluwen in Westland 
dreigde te verdwijnen. 

In november is het verslag verschenen 
van de inventarisatie van de nestplaatsen 
van gierzwaluwen in Westland.  Het 
belangrijkste doel ervan is betrokken 
partijen (ecologen, woningeigenaren, 

gemeente en woningcorporaties) attent 
te maken op de nesten zodat die bij 
renovaties en sloop, volgens de regels 
van de wet beschermd kunnen worden. 



Team Hammenpoort 

onderhoud fruitbomen planten van leifruit aanleggen van vlechtwerk 

De Hammenpoort in Delft 
is aantrekkelijker gemaakt voor insecten  
en andere dieren door o.a.: 

insectenhotel en -zandheuvel 



Actie Pasgeld Rijswijk 

Tegengas: samen met de 
bewonersvereniging Pasgeld Natuurlijk is 
gestreden voor het behoud van het kleine 
natuurgebied Pasgeld in Rijswijk.  



Teams Knotploegen 

De knotploegen in 
Westland, Maasland, 
Delft en Rijswijk hebben 
honderden wilgen 
geknot. 



Team Kinderboerderij Tanthof 

Deze kinderboerderij in 
Delft is aantrekkelijker 
gemaakt voor insecten 
door met inheemse 
planten een bijentuin aan 
te leggen. 



Project Het Groene Strand 

Op de Zandmotor in Monster is het gebied om broedende vogels te 
beschermen in kaart gebracht, gidsen hebben bezoekers geïnformeerd en 
er zijn vele kilo’s zwerfafval opgeruimd. 



 Team Water 

Het Team Water heeft 
wateronderzoek gedaan op  
vijf locaties. Alle gegevens worden 
doorgegeven aan waarneming.nl 
 

Waarneming.nl is een soort 
Burgerlijke Stand van de 
Nederlandse natuur. 



 Team Educatie 

Tijdens de Landelijke 
Open Imkerijdag in het 
Melarium in Delft 
vertelden we de 
bezoekers over  

de wilde bij. 

 

De meeste bezoekers 
stonden er versteld 
van dat er meer dan 
350 verschillende 
wilde bijen zijn. 



 Team Educatie 

Tijdens de Week van de Veldbiologie hebben we vele bezoekers, waaronder 
veel kinderen, laten zien hoe fascinerend het leven in de bodem is. 
  



 
Team Zoogdieren 
 

Zes locaties zijn geïnventariseerd 
op vleermuizen. De gegevens 
worden doorgegeven aan 
waarneming.nl. 
 



 
Team Zoogdieren 
 

Er is een bunzing- en boommarter onderzoek gedaan om de 
aanwezigheid van deze dieren in kaart te brengen en door te geven 
aan de Zoogdiervereniging. 



Team Paddenstoelen 
Door het geven van een basiscursus 
Paddenstoelen zijn mensen 
enthousiast geworden en is er veel 
kennis gedeeld.  
 
Natuurlijk Delfland is aangesloten 
bij de Nederlandse Mycologische 
Vereniging. Op hun verzoek doen 
wij mee aan het meetnet voor de 
zeereep. In dat kader is in 2022 
regelmatig de paddenstoelenstand 
bekeken in het duingebied Solleveld 
bij Monster. 
 
Natuurlijk Delfland heeft dit jaar de 
jaarlijkse Zuid-Hollandse Zwamdag 
mede georganiseerd. 



  Team Vogels 

Eerder is door de TU Delft en Natuurlijk Delfland een slechtvalkenkast 
geplaatst op de toren van de Faculteit Bouwkunde aan de Julianalaan. 
Via de hierin geplaatste camera kon iedereen het wel en wee van de 
vogels volgen. 



Teams Boomgaarden 

Op Buitenplaats Vlaardingen/Boerderij Driebergen/Boomgaard Slotgaard/ 
Boomgaard Ackerdijk-Kandelaar/Boomgaard Groeneweg/Boomgaard Chilipad/ 
Boomgaard World Art Centre en in de Boomgaard Zwethzone is het nodige 
onderhoud gedaan door wilgen te knotten en fruitbomen te snoeien. 



Teams Boomgaarden 

De kennis van de snoeiers is 
bijgespijkerd door een 
workshop fruitbomen 
snoeien op 23 juli, door 
Gerrit de Bruijn. 



Natuurlijk Westland 

De eerste bijeenkomsten van Natuurlijk 
Westland hebben plaatsgevonden. 



Team Schapenwei Laan van Groenewege 

In deze schapenwei in 
Delft zijn acht bomen 
geplant en meerdere 
nestkasten opgehangen. 
 
Ook is het waterleven 
geïnventariseerd. 



Team Planten 

Afgelopen jaar zijn er inventarisaties gedaan van planten: 
-     in de gemeente Westland in de Poelzone en de Groene Schakel 
- in ons hele werkgebied in de kilometer-hokken 
- in weidevogelkerngebied Commandeurspolder 
- bij de Lepelaarsplas (tevens het water)  
- op het Kruithuisterrein (inclusief beheeradvies) 
- in stedelijk gebied (eindejaars plantenjacht) 
 
Planten vormen de basis voor alle dierlijk leven en zijn daarom van 
levensbelang. 



Actie Watergat Monster 

Beroep bestemmingsplan (blz 1 van 14) 

Tegengas: samen met de 
bewonersgroep Monster-
Noord is een juridische 
strijd gaande tegen het plan 
van de gemeente Westland 
om villa’s te bouwen in de 
duinvallei Watergat. 

Rugstreeppad 



   Project Steenbreek Westland 

Tegels eruit -> planten erin ! 

In de zomer is er in Wateringen een 
actie georganiseerd speciaal gericht op 
kinderen. 
 
Begin november heeft Steenbreek 
Westland een zeer succesvolle actie 
georganiseerd in Ter Heijde. Daar zijn 
met een aantal verschillende partijen 
vijf tuinen opgeknapt. Er verdwenen op 
die dag een flink aantal m2 tegels in de 
puinbak en daar zijn heel wat planten 
voor in de plaats gekomen. 



   Team Stinzentuin Monster 

In de Stinzentuin is 
het hele jaar door 
onderhoud 
gepleegd. 
 
Vele insecten en 
andere dieren 
vinden hier hun 
toevlucht. 



 Actie Lichtvervuiling 

Tegengas: 
in Pijnacker-Nootdorp, 
Lansingerland en 
Westland is een 
juridische strijd 
gestart om het 
verstrekken van 
vergunningen aan 
banden te leggen aan 
tuinders die enorme 
lichtvervuiling 
veroorzaken. 



Natuurcafé 

Er is veel kennis en ervaring gedeeld over veel verschillende 
onderwerpen tijdens het Natuurcafé, gehouden in het Melarium in 
Delft op iedere 1ste dinsdagochtend van de maand. 
 
Ook in 2023 is iedereen die van de natuur houdt hier weer welkom. 



 

HARTELIJK DANK ALLEMAAL VOOR ALLE 

INZET EN STEUN IN HET AFGELOPEN JAAR  

 

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN!  

  

TOT ZIENS IN DE NATUUR IN 2023 

 

 



    CONTACTGEGEVENS 

Natuurlijk Delfland 

Postbus 133 

2600 AC DELFT 

 

Email     : NatuurlijkDelfland@knnv.nl  

    (hier kun je je aanmelden voor een team) 

Website   : delfland.knnv.nl    (hier kun je lid worden) 

Twitter      : NatuurlijkDelfland 

Facebook  : NatuurlijkDelfland 

Intragram : NatuurlijkDelfland 

 
Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

mailto:NatuurlijkDelfland@knnv.nl
https://delfland.knnv.nl/lid-worden-2/

