
Nieuwjaarsbijeenkomst
zondag 3 januari 2021

Natuurlijk Delfland
voor een natuurlijke leefomgeving



2020 IN VOGELVLUCHT

Natuurstudie



Braakballen pluizen

Studiegroep Vissen in actie

Studiegroep Zoogdieren



Close-up van gewoon krulmos, 
studiegroep Mossen

Onderzoek onder 
de microscoop…



Studiegroep Vissen in actie



Studiegroep Planten



Boekpresentatie, 4 oktober



Ringslang weer gesignaleerd 
in Delft na 70 jaar!!!



2020 IN VOGELVLUCHT

Natuureducatie



Pasgeld, workshop natuurwaarnemingen, 24 februari



Help de stoepplantjes leren herkennen, Natuurlijk Delfland en KNNV afd. Den Haag



Kijkje in een hommelnest: jaarthema Natuurlijk 
bouwen, Soort van het Seizoen: hommels

steenhommelkast 

bouwen



Egelkastenbouwen: jaarthema Natuurlijk 
bouwen, soort van het seizoen: de egel



Natuurcafé: 30 juni 
in het Melarium



Excursie Vleermuizen bij het Melarium, 30 augustus





Soort van het 
seizoen oktober-

december: 

de klimop



Gifvrije bloembollen:

Overhandiging wilde 
bijenpakket aan de 
Wethouder.

Operatie Steenbreek, 
4 december



Actie Zwerfafval Kruithuisweg, 29 december Delft 



Jaarthema 2021: Zaaien & Maaien



2020 IN VOGELVLUCHT

Natuur-
bescherming



Actie: 
Behoud het 
Abtswoudsepark



Paddentrek Voorjaar 2020



De vlechtheg

Boomgaard 
Hammenpoort, Delft



Midzomer op boomgaard Veelust



Reuzenberenklauw 
Brigades 
Zomer 2020 



Het Watergat

Bij Monster, bij de duinen, ligt een prachtig stuk natuur
daar waar eens trotse kassen waren
zijn de druiven heden zuur
Het Watergat zit er nu op blaren

Het Westland ooit een ruimtelijke streek
met tuinen, schoorstenen muurtjes en glas
Die stonden fier, waar je maar keek
Het lijkt of het er nooit allemaal was

Gaat het Watergat ook verloren?
met vogels, padden en dies meer
zo moeten kinderen later horen
dat dat weg is, dat doet zeer

Dan resten nog oude plaatjes
van dat ruimtelijk gebied
herinneringen in vele praatjes
Helaas het kwaad is dan geschied

Huizen bouwen is nodig
maar niet in spaarzaam natuur
groen is niet overbodig
Hou het leven daar toch puur

Peter Lammers



Tuinder bouwt illegaal bij de 

Meloenstraat in de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp



Houd Pasgeld (Rijswijk) GROEN!!!



2020 IN VOGELVLUCHT

Vereniging





1e prijs van de 
Foto wedstrijd

‘Grutto’s in 
Paringsdans’



CORONA / COVID-19 en onze 
Vereniging



VOORUITBLIK 2021

• Jaarthema: Zaaien en Maaien
• Nieuwe website
• Iedere week een online presentatie
• inventarisatie terreinen van kindertuin 

e.o. Boterbloem in Delft
• Na de corona: cursus NATUURLIJKER 

TANTHOF & ABTSWOUDSE BOS
• Rechtszaak Watergat
• Samenwerking KNNV Waterweg-Noord
• En verder de gewone dingen 

(Nieuwsbrief, Veldbericht, padden, 
knotten, reuzenberenklauwenbrigades 
boomgaarden, studiegroepen)



Verantwoording

• Natuurlijk Delfland, 3 januari 2021

Een afdeling van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

• Foto’s: diversen, bron Natuurlijk Delfland

• Samensteller: Wouter Muller, Geert van Poelgeest.




