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1. INLEIDING 

 
De KNNV kiest elk jaar een jaarthema in overleg met de leden. Dit thema wordt zowel gebaseerd op 
vragen vanuit de bewoners van het werkgebied als op actualiteiten. Eën van de vele biotopen is 
park. Dit zijn grote aaneengesloten groen gebieden in de bebouwde kom van de steden en dorpen 
in ons werkgebied. 
 
Elk jaar heeft de KNNV een thema. Dit is voor de KNNV een middel om bewoners en organisaties 
op te roepen aandacht voor de natuur te hebben. 
Wij wonen en werken in een gebied vol met kassen, weilanden, huizen en wegen. Om onze directe 
leefomgeving te veraangenamen zijn er vele parken aangelegd. Een rustpunt voor de menselijke 
bezoekers maar ook voor de planten en dieren die daar voorkomen. 
Met een park bedoelen wij grote en herkenbare groene gebieden in de bebouwde kom van de 
steden en dorpen van het werkgebied van de KNNV afdeling Delfland. 
 
Deze parken hebben meerdere belangrijke functies: 
• Recreatieve functie voor bezoekers; er wordt wat afgewandeld, gespeeld, gevoetbald, honden 

uitgelaten, gepicknickt, rust gezocht, gelezen, eendjes gevoerd, gevist. 
• Ecologische functie als leefplek voor de planten en dieren. 
• Gezondheidsfunctie, b.v. verkoeling in de zomer; de bladeren aan de bomen en struiken vangen 

stof op en zijn een bron van zuurstof 
• Herinnerende functie, parken bevatten ook regelmatig standbeelden en herdenkingsbomen van 

belangrijke gebeurtennissen 
 
Het zijn hierdoor de publieke tuinen van de stad, de gezonde plekken in de stad, ze verruimen 
lichaam en geest. 
Er zijn diverse soorten parken. Denk aan, historisch geboren park, stadsparken, buurtparken, 
themaparken (begraafplaatsen, botanische tuinen, heemparken, volkstuinparken) 
 
In onze werkgroep Educatie is voor Parken gekozen, dit vanwege het herkenbare karakter van deze 
gebieden. Een plek waar bewoners veel kansen hebben om de natuur te ontmoeten en er 
mogelijkheden zijn om natuur bevorderende maatregelen te nemen. 
Parken staan onder druk, dit gezien de verminderde financiële situatie van de diverse gemeenten in 
ons werkgebied. 
 

2. VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 

Als eerste hebben we ons verdiept in het onderwerp door enkele boeken door te nemen 
Er is een tentoonstelling Parken, de longen van de stad en dorp samengesteld, deze is in twee 
versies vermenigvuldigd, deze hebben in de bibliotheken van ons werkgebied gestaan en ook bij de 
nieuwe natuurwinkel Estafette in Delft. De twee tentoonstellingen hebben op 13 plekken gestaan. 
Voor ieder dorp zijn voor de tentoonstelling specifieke foto’s gemaakt. 
Om bewoners actief bij het onderwerp te betrekken is de zoekkaart Parken ontwikkeld, 7.000 
gedrukt en onder openbare locaties verspreid en naast de eigen leden ook aan leden van de 
Vogelwacht Delft en het IVN verstrekt. 
Om een lezing te kunnen geven is een powerpoint samengesteld, er zijn twee lezingen gegeven. 
Samen met de Vogelwacht en het IVN zijn de lezingen De Spreeuw en Groen in de stad 
georganiseerd. De vuilraapactie van het IVN in het Wilhelminapark publicitair ondersteund 
Er is een cursus Parken in Delfland georganiseerd, daarin zijn parken in Delft en het Westland 
bezocht, elk met een eigen karakter. 
Er zijn excursie in het Princenbos, Westerhonk, Parken in Delft, Henry Dunantpark,  
De allermooiste activiteit was op 25 mei Vier de Natuur in het Wilhelminapark in Delft, dit hebben we 
samen met de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier georganiseerd, naast 
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natuuractiviteiten is er gemediteerd, Dru yoga, speurtocht, Groene spelen, hondentraining, een 
picknick, gekanood, haiku’s gemaakt en muziek- en zangoptredens. Dit was een daverend succes 
van 12:00 – 16:00 uur. 
Met de kraam hebben we op de Hortusdag, Op Vier de Natuur, de parkendag, de parkennacht  en 
de Bieslandagen gestaan 
 
Op 29 augustus is een Parkennacht georganiseerd: excursie Vleermuizen, zaklamp vissen,  
planeten en sterren ontdekken, een prijsuitreiking de leukste heks of spook, tot 7 jaar en 8 – 12 jaar, 
gezinspeurtocht en nachtvlinders. Dit alles van 20:00 tot 0:30 uur. 
 
In ons ledenblad stond iedere keer een artikel over Parken, in de bijlagen zijn deze opgenomen. 
Op onze website komt nog informatie over de historie en de natuur in de diverse parken. 
Ook zijn diverse eerder ontwikkelde lessen geactualiseerd  en handleidingen voor deze lessen 
geschreven. Dit zijn 

 
 
Op 14 januari zijn er circa 50 nestkasten en zaden van bijenplanen opgehaald door bewoners om in 
hun tuin op te hangen en te zaaien. 

2a EXTRA ACTIVITEITEN 

Op initiatief van Fonds 1818 en uitnodiging van het Haags Milieucentrum hebben we een zaaiactie 
georganiseerd, bewoners konden zaden ophalen 
30 april, kinderboerderij Tanthof, Abtswoude 5, 2623 NB Delft, 14:00 – 16:00 uur 
3 mei, Voswijckstraat 32, 2681 PW  MONSTER, 10:00 – 12:00 uur 
3 mei, Molenmeesterstraat 16, PIJNACKER, 10:00 – 12:00 uur. 
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Er zijn tientallen mensen geweest die het zaaipakket hebben opgehaald; aan het eind van ieder 
moment waren alle pakketten op. 
Er zijn diverse beschrijvingen van parken gemaakt, waarin de natuur en naar behoefte 
cultuurhistorische elementen aan de orde komen. 
 
 

3. DEELNAME 

Tentoonstellingen   6.500 personen 
Zoekkaarten   30 verspreidpunten 
Lezingen   100 personen 
Excursies 100  
Cursus Parken in Delfland 20 personen 
Vier de Natuur in het Wilhelminapark 300 
Parkennacht  40 
Actie nestkasten  40 
Zaaiactie  70 
 
 

 

 
Affiche 

 
 
Zoekkaart Parken 
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Parkennacht in het Parkje Buitenhof 

 
Vier in de Natuur in het Wilhelminapark 
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De Kruikius-kaart van Delfland 

 

4. JAARTHEMA 2014: PARKEN 

Rob Tempelaars 
 
Het leek de redactie een goed idee aandacht te besteden aan het jaarthema 2014. 
Daartoe hebben we met de hulp van de KNNV-contactpersonen een kleine inventarisatie gedaan. 
Hieronder vindt je per plaats, rijp en groen, de weg naar natuurgebied, park en plantsoen. We 
vonden het moeilijk scherpe grenzen te trekken tussen deze drie categorieën: 
natuurgebied (het; o; natuurgebieden) 
- gebied dat waarde heeft uit oogpunt van natuurschoon of natuur leven  
park (het; o; meervoud: parken) 
- uitgestrekt terrein, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid 
- afgeperkte ruimte waar dieren in het wild leven 
plantsoen (het; o; mv: plantsoenen) 
- met bomen en heesters beplant terrein. 
We dagen je uit in dit jaar alle gebieden te bezoeken, wellicht met de hulp van deze kaart: 

 
Pijnacker-Nootdorp 
Ruyven Zuidpolder, Ackerdijckse plassen, Delftse 
Hout, Dobbe Plas, Bieslandse Bos, Nootdorpse 
plassen, de Uilenburg, de oude 
vuilstort/begraafplaats, wijkpark Klapwijk, wijkpark 
Tolhek. 
Delft 
Wilhelminapark, Agnetapark, Hoflandenpark, Hof 
van Delftpark met kikkerpoel, Tutein Noltheniuspark, 
Hertenkamp, Delftse Hout, Arboretum Heempark, 
HeiligLandpark, Mekelpark, Abtswoudepark, Parkje 
Buitenhof (vroeger met ijsbaan nu een 
waterberging) en  
al met al een groene wijk: Kerkpolder 
Lansingerland 
A.M. Schmidtpark: 5 km lang park naast HSL in 
opbouw. Rottemerengebied, natuurgebied Bleiwijkse 
Zoom, Hoge en Lage Bergse Bos, Groenvoorziening 

in de Sterrenwijk: door leerlingen van de basisschool er vlakbij ‘Het Park’ genoemd. Park rond de 
Willibrorduskerk in Bergschen-hoek: bekend als de Leeuwenkuil.  
Wateringen 
Hofpark, Heulweg: Groot park met grasvelden, water en borders. Veel bijzondere bomen van 
ongeveer 35 jaar oud (zoals essen met holle stam, moerascipres, Anna-Paulownaboom, 
tulpenboom).  
Honselersdijk 
Parkje aan het Moddermanplein, zeer klein met een paar bomen, waaronder drie paardenkastanjes. 
Met zorg samengestelde vaste planten border. 
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5. EXCURSIE SCHIEBROEKSE PARK 

Cor Nonhof 
Op 14 september 2013 is in Rotterdam het Parkenweekend gehouden. De Stichting Vlinderstrik en 
de KNNV afdeling Delfland hebben gezamenlijk een excursie georganiseerd naar het Schiebroekse 
Park. 
Het Schiebroekse Park is aangelegd als Engelse landschapstuin met kronkelende paden en 
doorkijkjes. Eind 2004, begin 2005 is er grootschalig gekapt, omdat de vliegtuigen van Zestienhoven 
last van de bomen zouden hebben. Tijdens de kap is gebleken dat de gemeente een vergissing 
heeft begaan. Jan Ochtman heeft daarop de kap van een klein gedeelte van de 3000 bomen (ca. 
400) via de Raad van State kunnen laten stilleggen.  
Het park kent dus oude percelen met hoge bomen en de originele aanplant.  
We hebben de percelen met Vleugelnoot en Es kritisch bekeken. De Vleugelnoot maakt veel 
wortelopslag en staat geen andere onderbegroeiing toe.  
De es is er op een aantal plaatsen slecht aan toe. De essentakziekte zal de meeste fataal worden. 

 
Essen met essentakziekte 
 
De grootschalige kap heeft op de kale grond die achterbleef een race naar het licht opgeleverd van 
bomen en struiken. Ze staan mannetje aan mannetje en proberen te overleven. Het zijn veel meer 
soorten dan normaal worden aangeplant in een park. Het is een heel bijzonder experiment dat we 
gaan volgen. 

Soortenrijkdom langs het pad 
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Waterpartij met watergentiaan 

 
Het takkenwoud in het perceel 
Op een aantal plaatsen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dat wil zeggen dat er ondiepten 
zijn aangelegd waar het zonlicht de bodem kan bereiken. Hieronder een mooie waterpartij met 
watergentiaan. 

 
 
 
 
 

 



Verslag jaarthema Parken, KNNV afdeling Delfland, mei 2015  10 

6. PARK OF GEEN PARK 

Het Abtswoudsepark in Tanthof West (Delft) 
Aukje Gjaltema 
 
In het kader van ons nieuwe jaarthema ben ik gaan nadenken over wat in mijn ogen een park is of 
zou moeten zijn. Wat maakt een park tot een park? Waar moet een park aan voldoen om als park 
ervaren te worden? Wat verwacht ik van een park? En hoe zit dat als je er met ecologische ogen 
naar kijkt? En voldoet mijn park-in-de-buurt, het Abtswoudsepark in Tanthof West (Delft) daaraan? 
 
Bij een park denk ik aan groen, aan grote bomen, bankjes, grasvelden, perken met struiken, borders 
met bloeiende planten en een vijver met eendjes erin en, wie weet, zo af en toe een ijscokar. Bij een 
park hoort zon, een briesje, het zoemen van insecten en vogelgeluiden. In een park kun je 
wandelen, zitten, liggen en spelen. Een park heeft beschutte, intieme hoekjes en mooie doorkijkjes. 
Een park is een plek waar je naar toe gaat op een hete dag om met een boek lekker onder een 
boom te gaan zitten. 
 
Abtswoudse Park 

 
Helaas, het Abtswoudsepark (bij de eindhalte van tram 1) voldoet niet aan dit beeld. Gras is er 
volop. Er liggen twee voetbalvelden waar veel gebruik van wordt gemaakt, er is een slingersloot met 
een leuk poldermolentje en natuurvriendelijke oevers, er zijn oprijlanen met knotwilgen.  

 
Er is een vak met bomen, netjes in het gelid, met een paar picknicktafels eronder, een 
basketbalveldje, een pingpongtafel. Je kunt er je hond uitlaten en wandelen als je wilt. Er lopen een 
aantal paden doorheen, maar de meeste zijn vreselijk recht, net als de busbaan die er dwars 
doorheen loopt. Maar park? Het is een groene open ruimte, maar het voelt niet als een park. En dat 
vind ik jammer, want het is het enige officiële park binnen de grenzen van de wijk. 
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Wat ik mis 
Wat ik mis zijn de bomen, de bloemen, de struiken en de vogels, vlinders en insecten die daar op af 
komen. 
Ik mis beschutte hoekjes waar je lekker kunt gaan zitten, even uit de zon, uit de wind. In gedachten 
ga ik aan de slag: Een grote treurwilg bij de kronkelsloot, een hoek met hazelaars met een 
kronkelpaadjes en stinzenplanten eronder (lekker in het najaar en je kunt er zo heerlijk verstoppertje 
spelen..), een rand met braamstruiken om van te smullen, en een schuilplek voor heel veel insecten, 
een loversbankje met een haag van egelantier. O, ja, en dan in de hoek tussen de voetbalvelden en 
de tramlus nog wat meer bomen met een flinke grote kroon, of misschien een stuk van een bomen-
abc (abeel, berk, ceder, den, es en els, f..?) of de naam Delft of Tanthof gespeld in bomen. 
 
Bezwaren!?  
Ik weet zeker dat er met niet al te veel moeite iets van te maken valt wat qua beleving als natuur 
een stuk rijker is dan het huidige park. Er zullen ongetwijfeld bezwaren zijn. In de eerste plaats 
natuurlijk geld (aanleg, onderhoud). Waar op grote schaal groenstroken met struiken geruimd 
worden om op onderhoud te besparen, zie ik niet snel een park veranderd worden, hoe groot de 
winst ook zou zijn. Maar toch denk ik dat, afgezien van de aanleg, het onderhoud niet veel extra 
hoeft te kosten, want al die vierkante meters gras moeten met grote regelmaat gemaaid worden, en 
onderhoud aan bosjes hoeft hooguit een keer per jaar. 
  
Een tweede bezwaar zit in de cultuurhistorische waarde van de plek. Abtswoude is een oude weg 
met boerderijen aan weerskanten, die gedeeltelijk bewaard zijn gebleven ook in en rond het 
Abtswoudsepark. 
  

 
De oude oprijlanen die door het park lopen horen daarbij. Er is daar de laatste jaren al veel afbreuk 
aan het oorspronkelijke karakter gedaan door o.a. nieuwbouw van woningen op oude boerenerven, 
en volgens het nieuwe bestemmingsplan mag dat niet meer. Ik pleit er dan ook niet voor om het 
hele park maar vol met bomen te zetten.  
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Maar juist door een subtiel en gedoseerd gebruik van groen kan volgens mij met weinig moeite een 
groot effect bereikt worden, zowel voor de bewoners en gebruikers van het park als voor de natuur. 
Wie weet. Ik ben benieuwd. 
 

7. MUIZEN IN YPENBURG 

Marijke Heijne en Cor Nonhof 
 
De gemeente Den Haag koestert ecologische verbindingszones tussen groene kerngebieden in Den 
Haag, zodat planten en dieren zich via dit netwerk verspreiden. Daarmee wordt hun leefgebied 
groter, wat gunstig is voor hun voortbestaan. In de gemeentelijke Nota Ecologische 
Verbindingszones Den Haag 2008 – 2018 worden onder meer de ambities uitgewerkt voor de 
stedelijk ecologische hoofdstructuur (EHS). Het beleid is gericht op het verbeteren van 
natuurwaarden en ecologische functies van die structuur. In de afgelopen jaren is de verspreiding 
van diverse soortgroepen in de stedelijke EHS in beeld gebracht. Informatie over zoogdieren is 
summier, daarom heeft de gemeente Den Haag gevraagd om waarnemingen te doen naar de mate 
waarin zoogdieren voorkomen in een aantal gebieden in Ypenburg. 
 
Resultaten 
De volgende locaties zijn onderzocht:  
Van Weerden Poelmanpad, Guldenlaan en Valutapad. Er zijn steeds 30 stuks longworth vallen 
gebruikt bij het muizenonderzoek. De vallen worden gevuld met hooi en lokaas. Het lokaas voor de 
muizen bestaat uit havermout, rozijnen, pindakaas, knaag-dierenvoer, zaadmengsel met 
meelwormen; alles goed gemengd. Als toevoeging voor de spitsmuizen spekjes. Deze worden apart 
in de val gedaan, zodat er zeker minimaal 4 stukjes spek per val zitten.  
De categorie had gekund (in de tabel, volgende bladzijde) betreft algemene soorten die in deze 
biotopen zouden kunnen voorkomen. De huismuis en dwergspitsmuis zijn opvallende afwezigen; zij 
laten zich ook goed vangen in life traps. De dwergmuis komt algemeen voor, maar niet in grote 
dichtheden. 
 
Er was wel sprake van verschillende weersomstandigheden tijdens de inventarisatie: 
Van Weerden Poelmanpad: erg heet 
Guldenlaan: veel buien 
Valutapad: rustig weer  
 
Het geringe aantal muizen langs het Van Weerde Poelmanpad valt op. De mono-cultuur aan groot 
hoefblad heeft muizen blijkbaar weinig te bieden. De Guldenlaan is een biotoop met gras en ruigte 
waar de veldmuis zich met name thuis voelt. Het Valutapad is een biotoop met meer houtige opslag 
waar de rosse woelmuis een indicatiesoort van is. De bosmuis leeft zowel in open als gesloten 
terrein. 

  
Veldmuis in twee kleuren 
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 Biotoop muis 

Soort 
Poelman 
pad 

Gulden 
laan 

Valuta 
pad 

Gras 
& ruigte 

Struweel 
& bos 

Gevonden      

Bosmuis  2 14 X X 

Veldmuis 1 66 1   

Huisspitsmuis 1 11  X X 

Gewone bosspitsmuis  6 1 X X 

Rosse woelmuis   18  X 

Had gekund      

Huismuis    X X 

Dwerg 
spitsmuis 

   X X 

Dwergmuis    X  

Val dicht/ leeg 0 8 4   

 
 
Aanbeveling 
Bloemrijk grasland geeft de meeste kans op insecten en planten met diverse soorten zaad. Dit is 
dus ook een goede biotoop voor de kleine zoogdieren. Voor dekking en nest-gelegenheid is het 
goed om een ruigte met hoger opgaande begroeiing en pollen te hebben. Een gemengd terrein is 
voor zoogdieren (en ook voor vlinders) een betere omgeving. In groter verband spreekt men over 
mantelzomen van bospercelen als de grote aantrekkers van insecten en vogels. De afwisselende 
biotopen en microklimaten en aanwezigheid van drachtplanten maken deze overgangs-vegetaties 
zeer aantrekkelijk. De vegetatie trekt insecten. De vegetatie en insecten trekken vogels en muizen. 
De muizen trekken roofvogels en kleine marters. 
 
Een algemeen probleem bij het beheer van ruw gras en ruigte voor de fauna is de absoluutheid.  
Er wordt in een keer alles gemaaid en daarmee verdwijnt alle voedsel dat de vegetatie biedt en alle 
insecten die erin leven. Faunavriendelijk beheer begint en eindigt met een gefaseerd en kleinschalig 
beheer van de vegetatie. Voor de insecten die overwinteren in de grazige vegetatie is het nodig 
voldoende vegetatie te laten staan.  
Het volledige rapport is te vinden op de website www.knnv.nl/afdelingDelfland onder de downloads 
natuurstudie. 
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Rosse woelmuis in longworth-val 
 

8. CURSUS NATUUR IN PARKEN 

Albert Amerika 
 
In juni zag ik in de Delftse Post een oproep staan om mee te doen aan een KNNV cursus ‘Natuur in 
parken’. Daar had ik direct zin in en ik meldde me aan. Enige tijd later kreeg ik een mail met uitleg 
en een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. We zouden op drie woensdagmiddagen in augustus 
(13, 20 en 27) drie verschillende parken gaan bezoeken. 
 
Wilhelminapark 
Op 13 augustus verzamelden 13 mensen zich om 13:30 uur bij de ingang van het Wilhelminapark in 
Delft. Geert van Poelgeest begroette ons daar en reikte ons het boekje ‘Naar meer natuur’ uit. Na 
het beantwoorden van wat praktische vragen uit de groep gingen we met Geert als cursusleider het 
park in. Daar liepen we in een rustig tempo naar verschillende bomen, struiken en planten om die 
van dichtbij te bekijken. Sommige bekeken we nauwkeurig en kregen de naam te horen en uitleg 
waaraan ze te herkennen zijn.  

 
Wilhelminapark, Grote vijver 
 
Dit park is in romantische stijl aangelegd en Geert vertelde daarover. Zoals over de grote vijver met 
bochten en de stenen bruggetjes en aardige doorkijkjes die je nieuwsgierig maken om verderop te 
gaan kijken. De oeverbegroeiing was duidelijk verschillend van de planten, die niet bij het water 
stonden. Naast de parkflora zagen we ook de parkfauna zoals het bont zandoogje en bekendere 
vlinders.  
We eindigden weer op de plek waar onze fietsen en auto’s stonden en namen daar afscheid van 
elkaar. 
 
De Lierhout 
Op 20 augustus hebben we in De Lierhout in De Lier bezocht. Hier kregen we van Geert de 
herkenningskaart ‘Dieren in de tuin’ uitgereikt. Dit park is zo’n twee jaar geleden opnieuw ingericht 
met als uitgangspunt ‘gebruik voor iedereen’. Het parkje ligt midden in een woonwijk met vaak zicht 
op de huizen rondom. Verder is er een kinder-speelplek en een kleine kinderboerderij.  
 
De vijver met steile verharde oevers zonder moeras- en waterplanten had erg troebel water, maar er 
zwommen wel eenden in. Over grote platte stenen kon je van de ene naar de andere oever lopen. 
Er lag ook een soort eilandje in dat je via grote natuurlijk afgeronde stenen kon bereiken. Hier 
groeide een prachtige amberboom waar we wat aandacht aan besteed hebben. Even verderop was 
‘Heuvelland’ met een soort eigen biotoop. Een soort zandheuvel waarop diverse soorten 
naaldboompjes stonden en speciale grassen groeiden.  
Toen we verderop in het midden van een bosje stonden tussen enkele grote Canadapopulieren en 
struiken rondom, bleek dat deze plek ook voor intieme vrijages wordt gebruikt. Jammer dat mensen 
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hun vuil niet netjes opruimen! Op een stuk grasveld langs een smal stuk van de vijver stonden de 
zwarte en witte els naast elkaar mooi te zijn. De hondenpoep er omheen was minder prettig nadat 
een enkeling erin getrapt had. Het park wordt dus duidelijk door iedereen gebruikt! Terug op het 
beginpunt namen we afscheid en ging ieder zijns weegs. 
 
‘s Gravezandse bosjes 
Op 27 augustus gingen we naar de ’s-Gravenzandse bosjes in ’s-Gravenzande om dit park te 
bekijken. Het duurde even voordat iedereen de goede ingang gevonden had vanwaar we zouden 
vertrekken. Geert gaf ons hier het boekje ‘Tuinieren voor (wilde) dieren’. Vervolgens liepen we het 
park in. Het is een groot park deels omgeven door sportvelden waarvan het drainagewater in een 
sloot in het park uitkomt. Op deze plekken was het water geheel bedekt met kroos gelijk een strook 
grasland. 
  
Dit park kwam veel natuurlijker over dan de vorige twee, die heel duidelijk gemodelleerd waren. Er 
stonden veel bomen met onderbegroeiing waardoor het voller over kwam en er waren geen 
uitgesproken doorkijkjes. Het voelde besloten aan, maar soms had je zicht op de sportvelden.  
Een deel van een sloot was moerasachtig en begroeid met riet; een opvallend stukje biotoop in dit 
bospark. Naast het bekijken van diverse bomen, planten en struiken was er aandacht voor een paar 
soorten kroos (leuk dat worteltje dat er onderuit komt) en een kleine gewone pad die Geert 
ontdekte.  
Weer aangekomen op ons startpunt spraken we af om in het centrum ter afsluiting met elkaar nog 
een drankje te drinken. Het was heerlijk weer en dus eindigden we deze cursus op een terrasje. 
 
Tot slot 
We boften alle drie middagen enorm met het weer, zonnig en droog. 
De drie parken die we in deze cursus hebben bezocht waren totaal verschillend. Leuk om dat eens 
bewust te ervaren onder deskundige begeleiding. Ik kreeg de indruk dat alle deelnemers het erg 
interessant vonden. Bovendien was het een gezellig groepje. En voor thuis kregen we dus nog 
enkele boekjes mee die van pas komen in de tuin. Bedankt KNNV, bedankt Geert van Poelgeest! 
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9. PARKEN VOOR MENSEN EN DE NATUUR 

Geert van Poelgeest 
 
Op 3 november heb ik Geerten Kalter geïnterviewd over de vraag: Hoe krijg je meer natuur in 
parken en de bezoekers meer natuurbeleving? 
 
Park=ontmoetingsplek 
Geerten heeft al tientallenjaren ervaring in de begeleiding van de aanleg en beheer van parken o.a. 
bij de gemeenten Uithoorn, Utrecht en Westland. 
Het is voor hem begonnen in de jaren ‘80, met de aanleg van skatebanen en Jongeren 
Ontmoetingsplekken (JOP). Zoals de naam al aangeeft waren deze plekken specifiek voor jongeren 
en bedoeld om overlast te voorkomen. Echter deze JOP’s werkten niet, ze werden op geïsoleerde 
of veraf gelegen plekken aangelegd. De jongerengroep werd zo buiten de normale leefwereld van 
andere bewoners geplaatst en dat werkte stigmatiserend: “zie je wel het zijn herriemakers”. 
 
Geerten is van mening dat kinderen en jongeren juist leven in een wijk geven. Je moet ze niet 
buiten de wijk plaatsen maar juist erin. Jonge kinderen zijn als vlinders, ze huppelen en dartelen van 
plek naar plek. 
 
Verhoudingen 
Geerten spreekt over de natuurbelevingsverhouding en de parkbelevingsverhouding. Met de eerste 
bedoelt hij de ruimte die planten en dieren hebben en dus beleefd worden. Bijvoorbeeld een 
koolmees heeft enkele honderden vierkante meters nodig om te leven en moet planten bevatten 
waar hij van de zaden en insecten kan eten. Wilde bijen hebben circa 100 m2 nodig waar ze hun 
nesten in kale grond kunnen bouwen en hun voedsel kunnen vinden in de vorm van bloemen. 
 
De parkverhouding is de verhouding tussen de elementen als bomen, open ruimte en 
heestervakken. De klassieke verhouding van de ‘Gulden Snede’ gaat hier op of te wel: 
 
  φ = 1+ 1/φ; dit geldt als φ≈1,618 
 
Deze parkbelevingsverhouding geeft de juiste hoeveelheid licht, lucht, ruimte en beleving om het 
geborgen en veilig in een park te voelen. Je ziet bezoekers in een park op plekken zitten waarbij ze 
het groen in de rug hebben en daarvan een vrij uitzicht hebben. De Engelse landschapstijl had deze 
verhoudingen, de ontwerpers hadden dan ook naar de natuur gekeken. De Franse tuinen zijn vanuit 
machtsdenken ontstaan en hebben daarom dus andere verhoudingen. 
 
Het lijken net tegenstellingen maar een beeld van een natuurrijke beplanting bestaat uit bos, 
struiken, kruidachtige randvegetatie en grazige weiden. Als deze beplanting de maten krijgt van de 
gulden snede dan is de parkbelevingsverhouding aanwezig. Ontwerpers zien een park als een 
platte kaart, echter kleine hoogteverschillen brengen diepte en ecologische verschillen in het park. 
Bij het planten van o.a. bomen wordt er onvoldoende rekening gehouden met de bodem, 
bijvoorbeeld diepwortelende bomen op een plek met 20 cm vrije bewortelingsruimte. Dat is vragen 
om moeilijkheden. 
 
Beplanting 
Natuurlijke beplanting krijg je door de juiste soorten te nemen, die op de betreffende grondsoort 
kunnen groeien. Je ziet heel vaak aanplant van één soort, zeker in het buitengebied. Bomen zijn de 
dragers van een park, die geven het park uitstraling en de bezoekers een parkgevoel. Plant ook 
walnoten en vruchtbomen of -struiken aan zoals aalbessen en bramen. Deze mogen geplukt 
worden en als dat niet gebeurt, is het voedsel voor de vogels. 
 



Verslag jaarthema Parken, KNNV afdeling Delfland, mei 2015  17 

Verder aandachtspunt is het effect van de zon. Als er in een park beplanting is met hoge bomen, die 
de ochtend- en avondzon wegneemt, wordt het park maar een beperkt deel van de dag gebruikt. 
Mensen zijn net aalscholvers, ze moeten eerst opgewarmd zijn voordat ze iets gaan doen. Net als 
de aalscholver eerst droog en warm moet zijn voordat hij weer goed kan vliegen. 
In een park waar de verschillende leeftijdsgroepen aanwezig zijn, zoals jongeren, ouderen en 
moeders met kinderen, komen heel weinig excessen voor. 
 
Renovatie  
Bij een bestaand park dat gerenoveerd moet worden moet je een voorstelling maken hoe dat park 
er over 50 jaar uit ziet. Hij heeft bijvoorbeeld in De Lierhout bij de renovatie de eerste 2 meter van 
heestervakken met wortel en tak laten verwijderen en deze randen met langdurige bloeiende vaste 
planten laten beplanten. Kleurrijk voor de bezoekers en voedsel voor bijen, zweefvliegen en 
vlinders. 
 
Uitvoering 
Laat de opzichter zelfstandig kleine ingrepen direct herstellen, vanuit zijn auto een aannemers 
bellen en daarna de administratieve handelingen verrichten. 
Los sociale problemen zo dicht mogelijk bij de bron op, de oplossing kan je vinden door met elkaar 
in gesprek te gaan. Elk bedrijf zou een ambassadeur moeten hebben, waarbij de buitenwereld 
vragen kan stellen om maatschappelijke behoeften te vervullen. Vooral 12 – 18 jarigen worstelen 
met de vrijheid na schooltijd en de gebondenheid op school. Na schooltijd valt de begeleiding weg 
en kan de vrijheid te veel zijn. 
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Glewnveagh Castle 

10. NATUURTUIN KEENENBURG 

Geert van Poelgeest 
 
Schipluiden kent geen parken of parkjes. De Holierhoek ten zuiden en de ‘bosjes’ ten oosten van 
Schipluiden kun je geen parken noemen daar zijn ze veel te open en te smal voor. Ik zou ze als 
groenstroken willen typeren. Bij de Wilgenlaan is een verborgen bos, dat twee eigenaren heeft, één 
deel is van de gemeente Midden-Delfland en het andere deel is eigendom van Rienk van der 
Heijden, oprichter van het gelijknamige hoveniersbedrijf. Dit bedrijf heeft hij inmiddels aan zijn zoon 
overgedaan. Het gemeentedeel is 30 jaar niet onderhouden, dus heeft het een bosachtige uitstraling 
en het deel van Rienk heeft wel aandacht gehad. Na zijn pensionering is hij in 2010 op de fiets door 
Engeland getrokken en heeft o.a. Glewnveagh Castle bezocht met een heel mooie tuin en hij kent 
het arboretum Trompenburg. Deze twee tuinen inspireerden hem tot een idee om een Natuurtuin 
Keenenburg te creëren. 

  
 
Vlakbij de Wilgenlaan heeft het kasteel Keenenburg 
gelegen dat door de laatste eigenaar, de Haagse 
burgemeester Paulus Beelaerts van Blokland, in 
1798 werd gesloopt. De herinnering wordt in ere 
gehouden door metsel- en straatwerk in de directe 
nabijheid van de Natuurtuin. Het verdere idee van 
de Natuurtuin is dat er bijen worden gehouden. 
Rienk heeft sinds 4 jaar bijen. De aanwezige 
planten herinneren aan de kasteeltuin. Het 
geriefhoutbosje van de boerderij en de tuin moet 
vlinders, bijen en libellen aantrekken. Ook de 

regelmatig gesignaleerde ijsvogel en vleermuizen moeten 
er een onderkomen hebben. 
Hij wil een ruimte bouwen waar hij groepen wil ontvangen b.v. basisscholen die hij het nodige van 
de natuurtuin laat ervaren. Eén dag per week zou de tuin open moeten zijn en op afspraak voor 
groepen.  
Zijn eigen gebied is 560 m2, het gemeente stuk is 450 m2, dus bij elkaar ongeveer 1.000m2. Hij wil 
het gemeentestuk graag kopen en financiert alles zelf. Het is voor hem een manier om zijn energie 
en geld op een goede maner te besteden. Hij heeft met zijn bedrijf goed geboerd en wil nu wat aan 
de maatschappij geven. Om het geheel voor de toekomst zeker te stellen wil hij er een stichting van 
maken. 
 
Tot op heden heeft hij niets van de gemeente gehoord om het bos te kopen, vorige jaar heeft hij een 
bijeenkomst met de buren gehad over zijn ideeën en die hebben zeer positief gereageerd. Er zijn 
wel gemeentelijke plannen om de burgemees-terswoning te verkopen inclusief het bosje. Rienk is 
bevreesd dat het bosje dan er aangaat. 
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11. EENDJESBORD 

Samen met de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier hebben we bij de gemeente Delft er 
op aangedrongen om in het Wilhelminapark het volgende bord te plaatsen 
 

  
 
 
Van Sterkliniek Dierenartsen Utrecht, locaties Oudenoord & Springweg ontvingen wij  
 
WIST JE DAT? 
Eendjes voeren is een gewoonte geworden dat 'leuk' is, helaas heeft het nadelige gevolgen voor 
eenden en hun omgeving. De ingewanden van eenden zijn niet gemaakt om brood te eten, ze 
kunnen er niet tegen. Eenden die brood eten sterven gemiddeld na een jaar of 2. Dit is zonde, want 
een gezonde eend die leeft van algen en kroos kan wel dertig worden! De eenden worden lui en 
gaan zich vervelen, met het vervolg dat het natuurlijk gedrag verandert. 
Broodresten die blijven liggen, gaan rotten in het water waardoor er gevaarlijke bacteriën en toxines 
die ziektes en sterfte veroorzaken ontstaan, zoals botulisme. 
Verder trekt het brood ongedierte en meeuwen aan die overlast kunnen veroorzaken. 
De eenden zitten vol van het brood en laten de algen liggen, waardoor de vissen verstikken en 
sterven. Met als gevolg vervuild water en een slechte leefomgeving voor de dieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sterkliniekdierenartsenutrecht.nl?fref=photo


Verslag jaarthema Parken, KNNV afdeling Delfland, mei 2015  20 

12. RESULTAAT ZOEKKAART PARKEN 

Marianne Rekers 
 

Waterlelie 
Waterlelies zijn waterplanten met drijvende bloemen en bladeren. Vaak groeien ze aaneengesloten 
en vormen grote velden op het water. Ze komen voor in stilstaand of zwakstromend, redelijk 
voedselrijk water, zoals in polders. In Delfland zijn waterlelies te vinden in o.a. de Vlietlanden. Ze 
groeien tot een diepte van ongeveer 2 tot 3 meter diep. Soms wordt een waterbodem verhoogd 
zodat waterlelies makkelijker kunnen groeien, zoals bijvoorbeeld in de Noordvliet gebeurd is. De 
bladeren en bloemen zitten met lange, taaie stengels vast aan dikke, kurkachtige wortelstokken die 
in de modderbodem van het water liggen. Door deze wortelstokken blijft de plant op z’n plaats in het 
water. De stengels hebben binnenin grote luchtkanalen waardoor zuurstof naar de wortelstokken 
wordt getransporteerd. Ze zijn taai, zodat de plant ook in woelig water, bij harde wind, heel blijft. De 
bladeren van de waterlelie zorgen voor schaduw in het water, waardoor het water minder opwarmt 
en zonminnende algen minder de kans krijgen om te groeien. Waterlelies hebben veel zon nodig, 
minimaal 5 uur per dag, om bloemen te kunnen produceren. De bloeitijd van de bloemen is meestal 
van juni tot september. Na de bloei zinken de bloemen onderwater. De fles- of bolvormige vruchten, 
die ontstaan wanneer de bloemen bestoven zijn door insecten, rijpen onderwater. De zaden uit de 
vrucht verspreiden zich via het water of door waterdieren. Ook via de wortelstokken kunnen 
waterlelies zich vermeerderen. Waterlelies zijn belangrijk voor insecten als de grote roodoogjuffer. 
Deze libel zit graag op de grote, drijvende bladeren en zet haar eitjes op deze planten af. Tot de 
waterleliefamilie behoren o.a. witte waterlelie en gele plomp, die beiden algemeen in de natuur 
voorkomen. 
 
Witte waterlelie 
De witte waterlelie (Nymphaea alba) heeft grote, geurige, op het water drijvende bloemen, met elk 
zo’n 20 puntige witte bloembladen. In het hart van de bloemen zitten oranjegele stempels en 
meeldraden. De bloemen zijn 10 tot 20 cm in doorsnee en daarmee de grootste van de 
Nederlandse flora. De bloemen gaan open en dicht: overdag zijn ze open en ’s nachts gesloten. De 
bladeren zijn ovaalrond, tot 30 cm in doorsnee en taai. In het blad zit een inkeping. Witte waterlelie 
is redelijk goed tegen watervervuiling bestand. Naast de in het wild voorkomende witte waterlelie 
zijn er ook veel gekweekte vormen, die er niet mee verward moeten worden. 
 

Verspreidingskaart van witte 
waterlelie in Delfland in 2014. 
Rasterhokjes (1 km2) geven 
aantallen exemplaren weer: 
hoe donkerder een hokje, 
hoe meer exemplaren. Totaal 
114 exemplaren. Maximum = 
100 exemplaren.  
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Roze waterlelie  
Dit soort stond niet op de zoekkaart. De naam 
roze waterlelie (Nymphaea hybrid) kan 
verwarring opleveren. Het gaat hier om alle 
soorten tuinwaterlelies, zowel met roze 
bloemkleur als witte of gele. Kenmerkend zijn 
de vaak uit het water omhoogstekende 
bladeren en vaak ook gesteelde bloemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verspreidingskaart van roze waterlelie in Delfland in 2014. Rasterhokjes (1 km2) geven aantallen 
exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 2089 exemplaren. 
Maximum = 250 exemplaren 
 
Gele plomp 
De bloemen van de gele plomp (Nuphar lutea) hebben gele bloemblaadjes en meeldraadjes. Ze zijn 
ongeveer 5 cm in doorsnee en lijken op grote boterbloemen. Ze drijven niet op het water, maar 
steken een stuk (±10 cm) boven het wateroppervlak uit. De bladeren, die op het wateroppervlak 
liggen, zijn ovaalrond en leerachtig en kunnen tot 40 cm in doorsnee worden. Verwar gele plomp 
niet met watergentiaan: de planten lijken op elkaar, maar zijn niet verwant (de bloemen van de 
watergentiaan hebben rafelige randen). Bijzonder aan gele plomp is dat de plant ook ondergedoken 
bladeren heeft, die zuurstof afgeven aan het water en zo bijdragen aan het zuurstofgehalte in het 
water. 
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Verspreidingskaart van gele plomp in Delfland in 2014. Rasterhokjes (1 km2) geven aantallen 
exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 524 exemplaren. 
Maximum = 250 exemplaren. 
 
 
Kleine watersalamander 
De kleine watersalamander is een amfibie uit de familie van de echte salamanders. Hij kan een 
lengte bereiken van 11 centimeter, maar is meestal kleiner. Het leven van de kleine 
watersalamander kent elk jaar twee fasen: de waterfase (tijdens de voortplantingsperiode in de 
lente) en de landfase (rest van het jaar). Volwassen kleine watersalamanders in de landfase zijn 
bovenop bruin gekleurd, de buik is flets geel of oranje. Mannetjes hebben zwarte stippen op het 
hele lichaam, ook op de buik. Vrouwtjes hebben kleinere zwarte stippen alleen op de buik en soms 
een lichtgekleurde rugstreep. De huid is droog en leer- of fluweelachtig en waterafstotend, zodat de 
salamander minder snel uitdroogt. Overdag houdt de salamander zich verscholen op vochtige 
plaatsen, bijvoorbeeld onder lage beplanting, bladafval, losse stenen of hout. Kijk dus op dergelijke 
vochtige en beschutte plekjes om hem te vinden. Actief is hij vooral ’s nachts, dan jaagt hij op 
prooidieren. Het dieet van de volwassen kleine watersalamander bestaat vooral uit ongewervelde 
dieren zoals wormen, insectenlarven, waterluizen, maar ook eieren van vissen en van andere 
amfibieën. Wanneer de voortplantingsperiode aanbreekt trekt de kleine watersalamander het water 
in (hij heeft een voorkeur voor vijvers of ander stilstaand water met veel waterplanten en zon). Er 
ontstaan  aanpassingen aan een leven in het water. De huid wordt dunner en gladder en is niet 
meer waterafstotend. De salamander kan nu door zijn huid ademen, hoewel hij daarnaast ook nog 
steeds adem haalt m.b.v. zijn longen, aan de oppervlakte. De opvallendste aanpassing bij het 
mannetje is een hoge gegolfde kam op de rug die doorloopt op de staart. Ook wordt de buik van het 
mannetje feller oranje van kleur en krijgen de tenen huidzomen. Een vrouwtje legt zo’n 60 tot 300 
eieren per broedseizoen. Ze zet de kleverige eieren één voor één af op waterplanten met kleine 
blaadjes, zoals waterpest. Hierbij wordt elk ei op een apart blaadje gelegd en wordt het blaadje 
vervolgens met de pootjes omgevouwen, zodat elk ei goed beschermd is. Onderwatervegetatie is 
dus essentieel voor de voortplanting van de kleine watersalamander. Na het afzetten van de eieren 
verlaten de salamanders het water en verdwijnen de aanpassingen aan het water. De huid wordt 
weer droog en leer- of fluweelachtig en de kam van het mannetje verschrompelt. Uit de eieren 
komen na één tot drie weken larven. De larven hebben uitwendige kieuwen (lijken op veren langs 
de kop), een staartzoom (rand aan de staart) en een rugkam. Deze kenmerken verdwijnen bij de 
metamorfose tot volwassen dier, die na zes tot acht weken plaatsvindt als de larven volledig 
ontwikkeld zijn. Volwassen dieren gaan op het land leven en keren pas terug naar het water als ze 
geslachtsrijp zijn na ongeveer 2 tot 3 jaar. Omdat het in de winter te koud is en salamanders 
koudbloedig zijn, houden (volwassen) salamanders een winterslaap. Ze doen dit in holtes onder de 



Verslag jaarthema Parken, KNNV afdeling Delfland, mei 2015  23 

grond, tussen boomwortels of onder bladeren, stenen of hout. Regelmatig ook in kelders van oude 
huizen. Vijanden van volwassen exemplaren zijn vogels (zoals de reiger), grote kikkers en 
salamanders en grote vissen (zoals de snoek). Een kleine watersalamander wordt meestal zo’n 7 
jaar oud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verspreidingskaart van de kleine watersalamander in Delfland in 2014. Rasterhokjes (1 km2) geven 
aantallen exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 108 
exemplaren. Maximum = 42 exemplaren.  
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Spreeuw 
Spreeuwen behoren tot de familie van de spreeuwachtigen en de orde van de zangvogels. Het zijn 
vrij gedrongen vogels. Ze lopen en rennen op een kwieke, schuifelende manier en gaan snel in 
vlucht over. Vanaf de punt van hun scherpe, gele snavel tot de punt van hun korte, vierkante staart 
zijn ze ongeveer  21 cm lang. De kleur van het verenkleed is glanzend zwart met een waas van 
groen en paars. Ook hebben ze witte spikkels, die in de winter duidelijker zichtbaar zijn dan in de 
zomer. Spreeuwen lijken op merels, maar merels hebben geen spikkels. Ook is de staart van 
merels langer. 
Het dieet van spreeuwen bestaat uit insecten en insectenlarven, zoals emelten, die ze zoeken in de 
grond van weilanden en grasvelden. ’s Winters eten ze ook fruit, zoals appels en bessen. In de lente 
zingt de spreeuw luid. De zang bestaat uit ratels, trillers en fluitjes. 
Het broedseizoen is van april tot juli. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, maar ook in 
nestkastjes en in huizen of gebouwen. Het grote, losse nest is gemaakt van gras en stengels en 
gevoerd met wortels, mos, wol en veren. De eieren (ongeveer vijf per legsel) komen na twaalf 
dagen uit. De baby’s worden daarna nog drie weken gevoerd in het nest. Jonge spreeuwen zijn 
effen grijsbruin van kleur, met een lichte keel en donkere snavel. Aan het eind van de zomer krijgen 
ze het volwassen verenkleed, met duidelijke stippels. 
Na de broedtijd, in het najaar, verzamelen de spreeuwen zich in enorme zwermen, ter voorbereiding 
op de trek naar het winterverblijf in het zuiden. In de lucht nemen deze “rookwolken” van duizenden 
spreeuwen steeds andere vormen aan, wat er spectaculair uitziet. De nacht brengen ze gezamenlijk 
door op vaste slaapplaatsen in bomen. In de winter trekken deze vogels richting Spanje en Noord-
Afrika, tegelijkertijd komen hier spreeuwen uit het noorden om hier te overwinteren. Spreeuwen zijn 
dus het hele jaar door te zien, maar het zijn niet dezelfde vogels.  
Hoewel de spreeuw talrijk is, neemt zijn aantal al jaren sterk af. De oorzaak hiervan is niet geheel 
duidelijk. Landbouwgif, het verdwijnen van weilanden en verdroging van grasland spelen mogelijk 
een rol. Spreeuwen worden maximaal 5 jaar oud. 

 
Verspreidingskaart van de spreeuw in Delfland in 2014. Rasterhokjes (1 km2) geven aantallen 
exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 97.904 exemplaren.  
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Gele lis 
De gele lis is een plant uit de lissenfamilie. Het is een vaste plant die 
meerdere malen tijdens zijn leven kan bloeien. Je vindt hem aan de 
waterkant, langs sloten en vijvers, in het ondiepe gedeelte, tot maximaal 
30 cm diep. Hij kan zich snel vermeerderen, via de wortelstokken of via 
verspreiding van zaad. 
Uit de dikke wortelstokken groeien stevige, rechtopstaande stengels. De 
plant is tussen de 50 en 150 cm hoog. De bladeren zijn langwerpig, 
smal en hebben een gave rand. De bloemen bloeien in mei en juni. Ze 
zijn 8 tot 10 cm breed en helder geel. Ze bestaan uit drie grote 
afhangende dekbladen en drie kleinere kroonbladen en hebben een 
groot groen schutblad direct onder de bloem. Op de dekbladen zit een 
patroon van donkerbruine lijntjes. Dit is het honingmerk. Waarschijnlijk 
geven de lijntjes de richting aan waar de nectar zich bevindt. Op de 

nectar, die diep in de bloemen verstopt is, komen honingbijen, hommels, zweefvliegen en 
nachtvlinders af. 
Na de bloei ontstaan groene zaaddozen, die er uitzien als 
augurken en zo’n 4 tot 8 cm lang zijn. Ze zijn gevuld met 
muntvormige, bruine zaadjes. Als een zaaddoos rijp is, springt hij 
open en vallen de zaden in het water. De zaden kunnen drijven 
en worden door het water verspreid. Als ze ergens langs de 
oever blijven hangen, kunnen ze ontkiemen. 
Gele lis kan goed tegen watervervuiling en is in staat de 
waterkwaliteit te verbeteren. Via de wortelstokken kan hij 
namelijk veel voedingsstoffen uit het water halen, evenals zware 
metalen. Vijand van de gele lis is de lissnuitkever. Dit 
donkerbruine kevertje is ongeveer 4 mm groot en leeft van de sappen van de gele lis, die hij met zijn 
lange snuit uit de bloemen en bladeren zuigt. De keverlarven leven van en in de zaden. Verwar gele 
lis niet met gekweekte verwante soorten of bastaarden, die vaak paarse of deels witte bloemen 
hebben. 

 
Verspreidingskaart van gele lis in Delfland in 2014. Rasterhokjes (1 km2) geven aantallen 
exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 429 exemplaren. 
Maximum = 50 exemplaren.  

zaaddoos 
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Citroenvlinder 
De citroenvlinder is een dagvlinder en behoort tot de 
luzernevlinders. Het is een rusteloze, zwervende soort die overal 
kan worden aangetroffen, maar rond de paartijd in het voorjaar 
vooral op sporkehout, ook wel vuilboom genoemd, en 
wegedoorn. De rupsen van de citroenvlinder voeden zich 
namelijk alleen met bladeren van deze twee struiken. 
De rupsen zijn ongeveer 4 cm lang en groen van kleur met een 
bleekwitte lijn langs de gehele zijkant. Door de groene kleur 
vallen de rupsen niet zo op tegen de achtergrond van groen 
blad, waar ze vaak midden op zitten. Na drie tot vijf weken 
verpoppen de rupsen zich. Ook de pop is goed gecamoufleerd 
en moeilijk te zien: hij is groen, staat op een boomblad en lijkt 
veel op een blaadje. Na ongeveer 8 dagen komt een vlinder uit 
de pop. 
De vlinders vliegen rond vanaf het vroege voorjaar tot in de late zomer. In het vroege voorjaar zijn 
het de oudere vlinders die je tegenkomt. Deze vlinders hebben overwinterd. Ze hebben een 
winterslaap gehouden in boomholten of lage, groene struiken waar ze moeilijk te vinden zijn. De 
nieuwe generatie vlinders komt in de vroege zomer (juni) uit de poppen.  
Ook de vlinders zijn goed gecamoufleerd. De vleugels, met een spanwijdte van ongeveer 5 tot 6 cm, 
hebben een karakteristieke vorm en lijken sterk op een blad. Die van de mannetjes zijn heldergeel, 
die van de vrouwtjes groenwit. De vleugeladeringen zijn lichter van kleur en lijken op bladnerven. 
Op elk van de vier vleugels zit in het midden een oranjebruin vlekje. Deze vlekjes imiteren 
brandgaatjes in bladeren. In rust zijn de vleugels altijd toegevouwen. De vlinder lijkt dan sterk op 
een blad en is goed gecamoufleerd. Hij is daarentegen wel goed te zien in vlucht of als hij op een 
bloem zit. Citroenvlinders kunnen meer dan een jaar oud worden. 

 
Verspreidingskaart van de citroenvlinder in Delfland in 2014. Rasterhokjes (1 km2) geven aantallen 
exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 171 exemplaren. 
Maximum = 5 exemplaren.  
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Egel 
De egel is een insectenetend zoogdier met een lengte van ongeveer 20 tot 30 cm. Hij kan 4 tot 7 
jaar oud worden. Kenmerkend zijn zijn stekels: holle pennen van verscheidene lagen keratine. Bij 
gevaar trekt de egel zijn poten in en rolt zich in slechts 3 seconden op tot een bal, waarbij de stekels 
alle kanten uitstaan.   Omdat de stekelvacht moeilijk te verzorgen is, hebben egels helaas veel last 
van teken, mijten en vlooien.  
Overdag zul je een egel niet snel te zien krijgen, tenzij de egel ziek is. De egel is namelijk een 
nachtdier en overdag blijft hij in zijn nest. Het nest bestaat uit een hoop dorre bladeren en droog 
gras, neergelegd op een beschutte, bovengrondse plek. Pas als de zon ondergaat wordt hij actief 
en gaat op zoek naar eten. Hij eet van alles, maar 
voornamelijk regenwormen, kevers en rupsen. 
Sporen, uitwerpselen en geluiden verraden dat er een egel in 
de buurt is of is geweest. Pootafdrukken zijn zo’n 40 à 45 mm 
lang en meestal zijn alle vingers en tenen (vijf per poot) te 
zien. De uitwerpselen zijn glanzend zwart en 3 tot 6 cm lang, 
de vorm is cilindrisch met een punt aan één uiteinde. Vaak 
bevatten de uitwerpselen groene, blauwe, zwarte en paarse 
delen van keverdekschilden en andere insectenresten. De 
geluiden die egels maken zijn onder andere 
een snuivend geluid tijdens het eten en knorren 
bij gevaar. 
In juni wordt de nieuwe generatie jongen geboren. De moeder voedt de jongen alleen op en na 2 
maanden zijn de jongen zelfstandig. Van november tot april houdt de egel een winterslaap in zijn 
nest. Zijn stekelvacht isoleert namelijk niet, waardoor de egel slecht tegen kou kan.  
Natuurlijke vijanden van de egel zijn onder andere de das, bunzing en vos, maar de meeste egels 
sterven door verhongering tijdens de winterslaap (omdat hun vetlaag niet dik genoeg is) of door het 
verkeer, voornamelijk in stedelijk gebied. Autowegen vormen een groot obstakel en zorgen voor 
versnippering van populaties. De egel is een beschermde diersoort. 

 

Verspreidingskaart van de egel in Delfland in 2014. Rasterhokjes (1 km2) geven aantallen 
exemplaren weer: hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren. Totaal 98 exemplaren.  
 

pootafdrukken 
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14. CONTACTGEZOCHT 

 
Stuur deze pagina op naar KNNV afdeling Delfland, Postbus 133, 2600 AC  DELFT; of stuur een 
email aan: afd.RegioDelft@knnv.nl 
 
Ik heb de volgende mening over deze uitgave 
…………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bijgaand treffen jullie aan 
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0 foto’s van de  
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0 oude en huidige natuurwaarnemingen 
 
en stuur mij 
 
0 KNNV Nieuw, de wekelijks digitale nieuwsbrief 
0 een uitnodiging voor jullie openbare activiteiten 
0 houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen rond jullie jaarthema 
0 stuur mij meer informatie over de KNNV 
 
0 Ik heb de volgende vraag: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:  ……………….……………….……………….……………….……………………………… 
 
Postcode: …………………………………….. Woonplaats: ……………………………..…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag jaarthema Parken, KNNV afdeling Delfland, mei 2015  31 

Dit is het verslag van het jaarthema Parken, dat de KNNV afdeling Delfland als thema had. Dit 
verslag bevat een beschrijving van de activiteiten en vele artikelen over dit onderwerp. De 
beschrijving van waarnemingen bevat ook aanwijzingen hoe een goed beheer er uit ziet voor de 
gevraagde soorten als waterlelie, gele plomp, kleine watersalamander, spreeuw, gele lis, 
citroenvlinder en de egel. Dit zowel voor de particulier als de groenbeheerder. 
 
 
Wat is en doet de KNNV 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een 
natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. Een vereniging waarvan 
de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, 
lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm 
gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die 
meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de 
buurt. 
Elk jaar kent een groot thema in 2015 staat Natuur in stad en dorp centraal. 
 
De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de 
Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige 
parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker 
voor de natuur. 
 
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en 
Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den 
Haag). 
 
De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon. 
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland. 
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