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Beste mensen,
Hierbij het actuele nummer van KNNV Nieuws. Veel leesplezier!
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2600 AC DELFT
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www.knnv.nl/afdelingDelfland
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KNNV Nieuws 594,
12 augustus 2018
VOORUITBLIK

De KNNV afdeling Delfland
staat voor een natuurlijke
leefomgeving waarin mens en
natuur samen een plek vinden.
En is actief in de gemeenten
Delft, Lansingerland, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp
en Westland, en de gebieden
Sion, Wilhelminapark,
Elsenburgerbos (Rijswijk) en
Ypenburg (Den Haag

Verklaring van de symbolen
*:een ledenbijeenkomst, niet-leden zijn van harte welkom om een keer deel te nemen aan een
ledenactiviteit om die te ervaren!
Meld je aan via afdelingDelfland@knnv.nl. Als het * teken ontbreekt, is de bijeenkomst openbaar en is
aanmelding vooraf niet nodig.
W: afdelingswinkel is aanwezig; door hier te kopen steun je onze afdeling
G: Voor de gezelligheid
L: Voor mensen die willen bijleren
E: Voor de experts
H: Handen uit de mouwen
Een onderdeel van NATUURPUNT DELFLAND en NATUURPUNT WESTLAND
Doe je ook mee?
Elk jaar kent een groot thema. Dit jaar bescherm de natuur in je eigen omgeving.
Soort van de maand juli en augustus: snorzweefvlieg
Als je dus een snorzweefvlieg ziet meld dit via
afdelingdelfland@knnv.nl
of via
KLIK HIER
Zie voor de achtergrondinformatie over de snorzweefvlieg, KLIK HIER
Luister
Geert zeer uitgebreid voor Vroege Vogels, in het kader van de Zomergasten.
https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/467199-radioportret-geert-van-poelgeest-ruim30-jaar-knnv
Uit de ziekenboeg
Op 31 augustus is Fred de Haas in de ziekenhuis opgenomen en met spoed geopereerd aan een
maagperforatie. De operatie was net op tijd. Stuur hem een kaartje: Zuidplantsoen 41, 2628 BZ
DELFT
H 13 augustus, 19:30 – 21:30 uur, actie Kroos scheppen, verzamelen hoek Koekamp /
Konijnensingel, Delft. Help Tanthof aan schoon en helder water. Voor meer informatie en aanmelden:
kroosscheppenintanthof@gmail.com.
L 17 aug. 13:00 uur, inventariseren kilometerhokken voor Floron; 80-444 (37-25-11); verzamelen
Dorppolderweg, De Lier, op de brug over de Zijde (Achtermolenbrug); info Cor Nonhof 015 – 213 86
57 of studie@delfland.knnv.nl
L 18 augustus, 10 -12:00 uur, Studiegroep Planten. Het thema Asteraceae o.l.v. Adrie van Heerden
Het leerdoel is: Leren omgaan met de flora. Een bijeenkomst bestaat uit een theorie en een
praktijkdeel. De theorie is maximaal 20 minuten, daarna de praktijk met het determineren van planten
met de Heukels’ Flora en de Veldgids Nederlandse Flora. Deze flora’s en loepen (10 x vergroting) zijn
aanwezig.
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Melarium, Melariumpad 11, Delft, zie
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen...
Aanmelden via afdelingDelfland@knnv.nl

L 18 augustus, Workshop Vruchtbomen snoeien, 14:00 – 16:00 uur, boomgaard World Art
Centrum, Rotterdamseweg 205, Delft. De KNNV heeft diverse boomgaarden in onderhoud (Slotgaard,
Veelust, Ackersdijk, Kandelaar, Groeneweg, Holyweg) en ziet dat weinig mensen ervaring hebben
met het snoeien van fruitbomen. We hebben dus behoefte aan mensen die het snoeien onder de knie
hebben en willen helpen bij het onderhoud van de boomgaarden.
In deze workshop oefenen je de eerste schreden met het snoeien van vruchtbomen. Ook wordt de
vraag beantwoord welke vruchtboom past het beste in ons gebied. En uiteraard beantwoorden we
vragen die je hebt.
Prijs: leden 5,-- euro, niet leden 8,-- euro.
Neem een mok voor de koffie mee, voor gereedschap en koffie wordt gezorgd
Mocht je zelf gereedschap hebben neem dit mee.
Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.
De docenten zijn Geert van Poelgeest, Marijke Heijne en Dianne Brakel
Aanmelden verplicht via afdelingDelfland@knnv.nl
L 19 aug. 13.00: Excursie Teleflora Starters; Akkerdijkse Bos; verzamelen bij Melarium,
Melariumpad 11, 2629 HB Delft, route; info Cor Nonhof 015 – 213 86 57 of studie@delfland.knnv.nl
G 19 aug, 9:15 uur – zo lang we zin hebben, excursie Broekpolder en De Ruigte,
Broekpolderweg 251, 3138 HA Vlaardingen (Manege Flardinga Ruiters) aanmelden bij Loek
Batenburg, 06 -12 95 09 62.
De Broekpolder behoeft voor de meeste KNNV-ers weinig uitleg. Met name de Ruigte is een
natuurgebied met vrij veel dynamiek. Het wordt begraasd door Schotse Hooglanders om het niet dicht
te laten groeien.
Vorig jaar werden er in deze tijd op Waarneming veel steltlopers als bosruiter, witgat en oeverloper
gemeld. Er waren lepelaars en een boomvalk was er aan het jagen en nog veel meer. Voor
plantenliefhebbers is er ook genoeg te zien en enkele vlinders werden ook gemeld. We houden
gewoon onze ogen, oren en neus goed open, dan zien we genoeg.
We beperken ons niet alleen tot de Ruigte, daar buiten is het ook mooi, heel groen en er is genoeg te
zien. Laarzen of waterdichte schoenen en een verrekijker aanbevolen.
Tuintips
Nu er weer voldoende regen is gevallen kunnen voor de winter en lente sla,spinazie, landkers, bieten,
radijsjes, koriander, lente uitjes, calabrese broccoli, lente groen, snijbiet, winter spinazie, winterharde
japanse uien, venkel, lente kool, peterselie worden gezaaid.
Vroeg rijpende appels kunnen geplukt worden. Pluk de eerste abrikozen en perziken net voordat ze
echt rijp zijn.
De uitlopers van aardbeien kunnen in hun definitieve plek gepoot worden. In de herfst wordt de vrucht
vorming al voorbereid. Wil je veel aardbeien, verpoot de planten dan niet té laat in de herfst.
Bestel alvast pootknoflook om in de herfst te poten, zo ook narcissen, hyacinten, en andere bollen.
Krent de druiventrossen om grotere druiven te krijgen, dun teveel aan trossen.
Nieuwe uitlopers van de druif kan je tot het 4e blad terugsnoeien. De jonge blaadjes kan je opgerold
met een plakje kaas ertussen, heerlijk roosteren op de barbecue. Wil je de hele zomer nog van deze
lekkernij kunnen genieten, snoei dan niet alle jonge uitlopers tegelijk weg.
Wil je grote druiven? Verwijder dan ongeveer de helft van alle trosjes. Eén trosje per tak is in het
algemeen een goede keuze. Haal bij de resterende trosjes de kleinste druiven weg (krenten).
Sterrenhemel
14/08, een half uur na zonsondergang, als het nog volop schemert, zie je de smalle maansikkel laag
aan de westelijk hemel. Onder de maan moet ook de planeet Venus te zien zijn. Zorg wel voor
een vrij uitzicht op de horizon, en gebruik eventueel een verrekijker.
15/08, de reuzenplaneet Jupiter staat de komende dagen heel dicht bij de ster Zubenelgenubi in het
sterrenbeeld Weegschaal. Kijk rond 22:30 uur laag in het zuidwesten.
17/08, samenstand va de vrijwel half verlichte maan en de planeet Jupiter, rechtsonder de maan.
Bekijk het tweetal vanf 22:00 in het zuidwesten. Vandaag bereikt Venus zijn grootste schijnbare
afstand ten oosten van de zon. De planneet is de gehele zomer zichtbaar geweest als
opvallend heldere “avondster” aan de westelijk hemel. Momenteel gaat hij echter vrij kort na de
zon onder, omdat hij alleen aan het begin van de schemering te zien is, laag in het
westzuidwesten.
18/08, eerste kwartier (09:48 uur|). De half verlichte maan staat rond 22:30 uur vrij laag in het
zuidwesten. Op grote afstand rechtsonder de maan is de planeet Jupiter zichtbaar.
KNNV-afdelingswinkel, bij KNNV uitgaven ontvangen leden 10% korting, bestel via
afdelingDelfland@knnv.nl



Waarom je hond geen fruit hoeft te geven
Ken Kraaijeveld
Prijs: € 22,95
"Als je meer van DNA afweet, verrijkt dat je
kijk op het leven"
Waarom zal je hond nooit scheurbuik krijgen?
Ook al eet hij of zij nooit fruit. Dat komt omdat
honden een vitamine-C gen hebben. Katten,
muizen en ratten hebben dat gen ook. Zij hoeven
dus ook geen fruit te eten. Wij mensen hebben
dat gen ook. Alleen, bij ons is het stuk.
DNA, de erfelijke code, is de basis van alles wat
leeft. De kennis op dat gebied gaat met sprongen
vooruit – maar is helaas voor niet-biologen slecht
toegankelijk. Dit boek brengt daar verandering in.

TERUGBLIK
Waarnemingen
Ook waarnemingen zonder foto’s blijven welkom.
Wij gaan er vanuit dat je je waarneming zelf meldt via www.knnvdelfland.waarneming.nl
Als je geen account hebt mag je het melden via knnvdelft en zaterdag.

02/07, ratelaar, peen hazenpootje, Kluyverpark,
Delft, Huub van ´t Hart.

02/07, sedum, ecostrip brug Deltares
Heertjeslaan, Delft, Huub van ´t Hart.

16/07, groot blaasjeskruid, Abtswoudse Bos
Midden, Delft, Huub van ´t Hart.

16/07, kikkerbeet met pijlkruid, Abtswoudse
Bos Oost langs Mandjeskade, Huub van ´t Hart.

16/07, krabbescheer, Abtswoudse Bos Midden,
Huub van ´t Hart.

18/07, snorzweefvlieg, op klokjesbloem, Aukje
Gjaltema.

18/07 sint-jacobsvlinder rups, viaduct A4Kruithuisweg, Aukje Gjaltema.

18/07, iepeziekte, Zuidkade Abtswoudse bos,
Aukje Gjaltema.

27/07, wespennest, schuur, Honselersdijk, Aad
27/07, wespennest, schuur, Aad Valstar.
Valstar
27/07, jammer dat wespen zo lastig zijn maar het wespennest moest verwijderd worden. Het nest
hing ondersteboven in de schuur. Prachtig die cirkels en de raten met de zeshoeken en daarbij
de krullen in de afdeklaag. Aad Valstar.

27/07, wespennest, schuur, Aad Valstar.
29/07, leemgebruik door metselbij, Melarium,
Anna Kreffer.

29/07, metselbij gebruikt leem uit de potten
Melarium Anna Kreffer.

29/07, knoopkruid, camping Delftse hout,
Geerten Kalter.

30/07, zag deze vuilnisbak in Wateringen, zou
ook wel wat voor andere gemeenten zijn denk ik.
Bruun vd Steuijt.

11/08, koninginnenpage, Hans van Mechelen

04/08, plataan, Jos van Koppen.
12/08, woeste sluipvlieg, Meijendel, cursus
Dagvlinders herkennen, Anna Kreffer

10/08, rode Amerikaanse rivierkreeft, Laan te
blotinge, Rijswijk, Joke Kollen.

10/08, buxusmot, Dravik, Nootdorp, Ron en
Jolanda van den Ende.

10/08, kleine zilverreiger, De Banken, Danny
Taheij.

10/08, kleine zilverreiger, De Banken, Danny
Taheij.

12/08, n.a.v. de cursus Dagvlinders herkennen in Meijendel, Gini Bos
02/07, Sedum kamschaticum in de ecostrip van de brug naar de Deltares-campus aan de
Heertjeslaan. Deze ecostrip van niet meer dan 5 cm is de smalste ecovoorziening die ik ken.
Het Zweth/Slinkslootaquaduct over de A4 is bijvoorbeeld 100 meter en de ecostrip op de
Zuidkadsefietsbrug over de A4 is circa 50 centimeter. Maar elke ecostrip is welkom. Zie foto.
Huub van ’t Hart.
16/07, groot blaasjeskruid, 2 x 5 m2 bij wandelpadbruggen Abtswoudse Bos midden;
krabbenscheer, 20 m2 Abtswoudse Bos Midden; kikkerbeet, 1000 m2 x 2 m2, de hele sloot
langs de Mandjeskade bedekkend in Abtswoudse Bos Oost met alleen hier en daar een enkel
exemplaar van pijlkruid of egelskop (zie foto’s).
Egel in de tuin (Kwartelstraat) nadat we een pan met water hadden neergezet en tijdens de
tuintelling voor de Vlinderstichting vrijwel alle dagen 1 bont zandoogje, 2 boomblauwtjes, 2
kleine, geaderde witjes en 2 atalanta’s.
Boomvalk in zuidelijk deel (met hoge populieren) van het Kerkpolderbos. Hij verjoeg een
torenvalk, zo’n ruzie tussen twee valken niet eerder gezien.
Kleine vuurvlinder op boomgaard Veelust, Abtswoudse Bos Midden.
Distelvlinder en kleine vuurvlinder op boomgaard Slotgaard, Vietnampad, Delft. Huub van ’t
Hart. zie foto´s.
18/07, in het Abtswoudse Bos heeft helaas op diverse plekken de iepeziekte toegeslagen, oa op de
Zuidkade (zie bruine kruinen op de foto), waar toch al steeds minder bomen staan, doordat de
essen het loodje leggen tgv essentaksterfte. Heb het een week geleden aan de gemeente
gemeld, maar die heeft tot dusver geen actie ondernomen. Aukje Gjaltema. zie foto.
28/07, bij het planten-inventariseren zag ik een rups op het Sint Jacobskruiskruid zitten. Ik ben er
speciaal voor teruggegaan, en zowaar, de rups zat er nog! Aukje Gjaltema, zie foto.
29/07, bloemen, waaronder knoopkruid in kurkdroog gras voor de camping/parkeerplaats Delftse
hout. Geerten Kalter, zie foto.
11/08, koninginnenpage, rups, in de volkstuin Kerkpolder, Delft, Hans van Mechelen en Ben
Lemmers. Zie foto.
11/08, keizersmantel, boomblauwtje, klein koolwitje, groot koolwitje, atalanta, distelvlinder,
kleine vuurvlinder, bontzandoogje, gehakkelde aurelia, Geert en Marian, Wezeltuin, in 10
minuten tijd.

Jos zijn pad
04/08, was deze week even in de Eifel [Gerolstein] en ontdekte daar een jonge plataan met een
diameter van ongeveer 10 cm, waarvan ook de schors met grote stukken van de stam af
scheurde. erd: een foto met zicht op de afvallende en afgevallen schors. Verder niet mijn pad
afgedraafd na vorige week tijdens de te verwachten, maar niet geziene bloedmaan. Jos van
Koppen.
KNNV afdeling Delfland constateert groeiversnelling knotwilgen in 30 jaar van 33%
In 1988 is begonnen met het onderhoud aan geriefhoutbosjes en houtwallen op boomgaarden in
Tanthof, Abtswoude en Midden-Delfland.
Wat is er veranderd in de dertig er op volgende jaren?
1988: 1,5 meter per jaar in 4-jarige knotcyclus geeft slieten van 6 meter.
2018: 2 meter per jaar in 4-jarige knotcyclus geeft slieten van 8 meter.
De groeiversnelling dwingt tot een overgang naar een 3-jarige cyclus van 3 x 2 meter per jaar = 6
meter. Waar voorheen één houtril genoeg was om het snoeihout in op te slaan om in vier jaar te
composteren, zijn er nu twee of meer per geriefhoutbosje nodig en moeten de grootste slieten worden
gehakseld of afgevoerd. Het goede nieuws is dat de natuur er alles aan doet om de gevolgen van de
enorme regen van voedingsstoffen via de lucht te compenseren. Het slechte nieuws is de enorme
groeiversnelling die deze cijfers laten zien.
KNNV Natuurbeheer meldt:
14/07, flabtrappen: variant op het kroos
scheppen, Raoul Boot.
Op verzoek van de gemeente Delft en het
Hoogheemraadschap van Delfland activeert de
KNNV de Tanthofbewoners voor het zelf actief
Kroos scheppen om zo bewust te worden van de
kwaliteit van het water in de sloten in de wijk. Ons
lid Raoul Boot heeft hier een variant op bedacht.
Tijdens het watergeven aan de jonge fruitbomen
op de boomgaarden die we voor
Staatsbosbeheer en de gemeente Delft
onderhouden was het zo warm dat Raoul te water
is gegaan voor het zogenoemde flabtrappen. Met
de armen wijd uitgespreid wordt het flab in de
sloot verzameld en de kant opgewerkt. Zie foto.
Overigens zijn zowel het eendenkroos als de flab
uitstekende bemesting voor fruitbomen en
moestuinen.
22/07, de gemeente Delft studeert op bouw scholencomplex in Abtswoudse Park
Verschillende Tanthofbewoners hebben de gemeente gevraagd naar het plan om 6 basisscholen in
Tanthof Oost en West te slopen en daarvoor in de plaats 3 nieuwe scholen te bouwen in het
Abtswoudse Park. Hierbij het antwoord van de gemeente: “U heeft ons een vraag gesteld over de
ontwikkelingen in Tanthof. Momenteel zijn wij, samen met de scholen, bezig met een verkenning of
een nieuwbouw van een basisschool op een centrale locatie nabij het speelvoetbalveld mogelijk is.
Het betreft hier een zogeheten haalbaarheidsstudie die we in de loop van september willen afronden.
Dan wordt er ook aansluitend met de omwonenden, belanghebbenden gesproken over de inhoud,
consequenties, kansen, gevolgen, de te volgen procedures, etc. Pas als het plan haalbaar wordt
geacht start er een formeel besluitvormingstraject waarbij zienswijzen en bezwaren kunnen worden
ingediend. Maar dat is dus pas in een later stadium en vandaar dat u nog niets heeft vernomen in de
media. Er zal dus nog zeker tijdig worden gecommuniceerd in de loop van september. Mocht u echter
toch behoefte hebben aan meer info, dan kunt u altijd een persoonlijk gesprek aanvragen. Ik hoop dat
u hiermee voorlopig voldoende informatie heeft. met vriendelijke groet, Gerard van Zomeren,
Projectmanager Tanthof “
De KNNV afdeling Delfland heeft al laten weten geen voorstander te zijn van welke bouw dan ook in
de Delftse parken. Het groen in de stad is daarvoor veel te waardevol. De KNNV heeft gewezen op
een andere centrale locatie namelijk de kop van Abtswoude, waar door een herstructurering een
fantastische ensemble kan ontstaan van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, de Kindertuin De
Boterbloem en de drie basisscholen.

H 31 juli, 19:00 uur, inventarisatie Vissen o.l.v.
Frans Herfs
We hebben de laatste 2 sloten geïnventariseerd
die op onze lijst stonden. We waren met een
groepje van 3 personen om te scheppen en te
tellen. Deze twee sloten hadden een totaal ander
karakter dan de twee eerdere sloten die we op 10
juni gedaan hadden. Sloot 3 was een smalle
strook van 1,5 meter, die helemaal dichtgegroeid
was met waterpest.
We vingen enkele zeeltjes en 10-doornige
stekelbaarzen. Verder vooral jonge juveniele
watersalamanders en kikkers.
Daarnaast een groot aantal grote watertorren.
Sloot 4 was een brede sloot van ca. 4 meter
parallel aan de Groeneweg. Deze had gelukkig
grote stukken open water.
We hebben vooral veel kleine modderkruipers
gevangen, ca. 37 stuks, verder nog 10-doornige
stekelbaarzen, zeeltjes en rietvoorn. Al met al
een geslaagde avond.

.
Inventarisatie sloot Groeneweg, Schiedam

01/08, nieuwe ecostructuren onder spoorlijn
Delft/Schiedam.
Prorail heeft op zes locaties langs de spoorlijn
Delft/Schiedam toeleidingsstructuren
aangebracht bij de al eerder geplaatste
loopplanken onder de bruggen onder de spoorlijn.
Ze zijn bedoeld voor alle niet-waterdieren. Ze
spelen een belangrijke rol in het verbeteren van
de oost-westverbindingen tussen de
natuurgebieden van Natuurmonumenten de
Vlietlanden in Midden-Delfland en de Ackerdijkse
Plassen in Pijnacker-Nootdorp, alsook de daar
gelegen gebieden van Staatsbosbeheer en de
Coöperatie beheer groengebieden MiddenEcovoorziening Prorail, spoorlijn Delft Schiedam,
Delfland. Op de foto de voorziening langs het
Huub van´t Hart.
Vockestaertpad/kruising Mandjeskade. Huub van
’t Hart.
06/08 Schoonmaakactie Delft Studenten Corps in
Abtswoudse Park.
De KNNV kreeg van diverse Tanthofbewoners
het volgende bericht: “Vorige week hebben DSCstudenten een feestje gegeven in het
Abtswoudsepark. Er werd bier geschonken in
plastic bekers. De volgende dag is met de grote
schoonmaak begonnen en alles wat een beetje
zichtbaar was, is ook inderdaad opgehaald.
MAAR: als je er langs fietst, zie je dat het gras al
bezaaid is met kleine stukjes plastic van de
bierbekers, die kapot getrapt zijn. Als het gras
straks weer gaat groeien, zal je het niet meer
zien. Maar de vrees is dat het plastic er over 100
jaar nog ligt!” Deze melding is doorgezet naar de
gemeente en vandaag is er met stofzuigers
gewerkt om de grasvelden te ontdoen van de
stukjes plastic. De hoop is dat zo veel mogelijk
plastic uit het natuurdeel van het park kan worden
verwijderd, maar alles weghalen zal waarschijnlijk
niet lukken. Dit is een goede les. Het is beter om
hier voortaan geen vergunning meer voor te
geven. Plastic hoort niet in de natuur. Werk
bijvoorbeeld met statiegeld of met een zandlaag
die weer verwijderd en gezeefd kan worden of op
hard plaveisel (zoals bij Lijm&Cultuur). Overigens
hulde aan het DSC: zij hebben echt hun uiterste
best gedaan alles op te ruimen. Huub van´t Hart.
01/08, vrachtwagenparkeerplaats in park Zuidplantsoen in Delft ontmanteld
Goed nieuws voor het Zuidplantsoen. Hulde aan de gemeente Delft. In haar in opdracht van het
Delftse monumententeam geschreven rapport ‘Groene parels’ van 2016 pleitte de KNNV er voor om
het Zuidplantsoen te ontdoen van niet bij het plantsoen behorende structuren. Inmiddels is de
Muyskenlaan voor auto’s en parkeren afgesloten en is er een mooie fiets- voetgangervriendelijke laan
ontstaan. Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Recent is nu ook de lelijke
vrachtwagenparkeerplaats verwijderd en zijn er poelen voor in de plaats gekomen. Als nu nog het
rioolgemaal (en de stankoverlast) van Delfland ondergronds zou kunnen verdwijnen.

Nieuwe poelen in Zuidplantsoen op oude
vrachtwagenparkeerplaats, Huub van ´t Hart.
Vrachtwagenparkeerplaats in parkje
Zuidplantsoen gesloten
04/08, nieuwe overzwaluwwand sterk
verwaarloosd
De oeverzwaluwand onder de Tennet 380 Kvhoogspanningsleiding in de geluidswal van de A4
bij Tanthof West verkeert inmiddels in een
deplorabele staat. Zie de foto. De nesten zijn
ontoegankelijk. Ze worden niet elk jaar vernieuwd
zoals zou moeten. De flarden van het
wilgenscherm vallen van de geluidswand af. Het
is zonde van zo’n dure eco-voorziening. De
Delftse stadsecologe Diny Tubbing had eerder
laten weten dat de wand in 2018 zou worden
opgeknapt.
Oeverzwaluwwand in geluidswal A4

05/08, herinrichting Parkbosje Mien Ruys op
TU-campus afgerond
De KNNV was gevraagd door TUD Campus &
Real Estate om te adviseren over de
herinrichting/restauratie van het Parkbos Mien
Ruys Dit parkje ligt op de TU Campus tussen
Greenvillage en Van den Broekweg. Het was een
onderdeel van het ontwerp van Nederland
belangrijkste tuinarchitect uit de vorige eeuw
Mien Ruys (1904-1999) voor de groene omgeving
van de toenmalige Bouwkundefaculteit. Het
bestond uit drie onderdelen rondom de in mei
2008 afgebrande faculteit. Eén: het nog
bestaande platanenbos aan het zuidelijk einde
van het Mekelpark. Francine Houben van
Mecanoo heeft dit platanenbos gelukkig
gehandhaafd in haar ontwerp van het Mekelpark.
Twee: de bielzen bloembakken aan de oostzijde
van het Bouwkundegebouw; deze zijn met de
brand verdwenen. Drie: het parkbosje met vijver
en puinduinen eveneens aan de oostzijde van het
Bouwkundegebouw (nu Greenvillage). De KNNV
heeft aangedrongen op zoveel mogelijk
handhaven van de ontwerpuitgangspunten van
Mien Ruys. Zij was aanhanger van de Delftse
School. Nog steeds wordt niet voldoende
onderkend dat zij de eerste tuinarchitect was die
sloopmateriaal (spoorbielzen en bouwpuin)
hergebruikte in haar ontwerpen. Een vroeg
voorbeeld van circulair ontwerpen. Dit parkbosje
is nu naar een ontwerp van Koen Bos van
b2ontwerpstudio geheel gerestaureerd. Vanaf het
voorjaar heeft de beplanting zich kunnen
ontwikkelen. Beslist een bezoekje waard.

05/08, Parkbos Mien Ruys, TH Campus, Huub
van ´t Hart.

07/08, inventarisatiebezoek erf Hamwoning
Op verzoek van de TU Delft Real Estate
adviseert de KNNV over de restauratie van de
erfbeplanting van het rijksmonument de
Hamwoning. Onlangs is het unieke poortgebouw
gerestaureerd. Koeienstal, boerderij en
karnmolen komen nog aan de beurt. Daarna is
het de bedoeling ook de twee boomgaarden op
het erf en de overige erfbeplanting te restaureren.
Op het erf werden o.a de appels Lombarts
Calkville en Goudreinet en de peren Legipond en
Oomskinderen bekeken.
07/08, inventarisatiebezoek Hammenboerderij
11 augustus, 12 tot 14 uur, Melarium Imkerij geopend, Melariumpad 11, Delft
De bijen vlogen
Als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden stuur een email aan:
nieuwsbrief.delfland-request@knnv.nl?subject=unsubscribe
Verstuur een lege email, zonder daar iets aan te veranderen.

TIPS
Groenindex grasland droogte
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24523
Fotowedstrijd droogte,
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/fotowedstrijd-droogte-in-beeld

zwerfafvalrapen
http://zwerfinator.nl/tientje-van-stientje/

De KNNV is een actieve
natuurvereniging.
Geef onze club draagvlak
met je lidmaatschap.
INSCHRIJFFORMULIER

Stuur KNNV Nieuws gerust
naar je vrienden, kennissen
en relaties.

Organiseer je zelf een activiteit, zoals een excursie? Graag ontvangen we
graag jouw natuurervaringen. Meld het ons, bij voorkeur met een foto!
Vriendelijke groet,
Geert van Poelgeest
voorzitter KNNV afdeling Delfland
www.knnv.nl/afdelingDelfland
06 - 33 00 17 42
De KNNV afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving
Geef ons draagvlak met je lidmaatschap
Bezoek ook onze website: http://www.knnv.nl/afdelingDelfland.
Hier lees je de redenen om lid te worden. Vele artikelen en publicaties,
dit alles rond natuurstudie, natuureducatie, natuurbescherming,
duurzaamheid en de vereniging.
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Om je abonnement op deze lijst te beëindigen: klik op
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