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Overzicht lezingenprogramma 2017-2018
datum
onderwerp
12-10-2017 Tijdelijke natuur
09-11-2017 Paddenstoelen op de
Noordpool
11-01-2018 Bescherm de natuur in je
eigen omgeving
08-02-2018 De stormvloed van 1134
08-03-2018 De Lepelaar
12-04-2018 De schaapherder vertelt

lezer
Jan Putters
Leo Jalink

Programma Lezingenseizoen
2017 - 2018
georganiseerd door
drie natuurverenigingen in Delft

Geert van
Poelgeest
Cor Nonhof
Petra de
Goeij
Lex Thoen

De lezingen worden gehouden in

Adres:

Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT

Tijd:

20.00 uur – 22.00 uur

Toegang: gratis; kom op tijd, vol is vol

Vogelwacht Delft en omstreken

Inspiratie

Korte inhoud van de lezingen
12-10-2017 Tijdelijke Natuur; Havennatuur groeit en
bloeit!
De haven van Rotterdam is een groot gebied waar grote
bedrijven een plek hebben. Niet de eerste plek als je denkt
aan natuur. Toch zijn er gebieden in de haven die kansrijk
zijn voor natuur, bijvoorbeeld wegbermen en terreinen die
nog braak liggen (tijdelijke natuur). Al een flink aantal
jaren voert het Havenbedrijf een actief beleid om de natuur een handje te helpen. Jan
Putters van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt hoe daar wordt omgegaan met
(beschermde) flora en fauna, en wat dat betekent voor de natuur. De rugstreeppad en
vele orchissoorten, waaronder de Groenknolorchis en vele andere soorten planten,
dieren en vogels varen er wel bij. Interessant voor iedereen en ook inspirerend voor
‘gewone’ braakliggende terreinen!
09-11-2017 Paddenstoelen zoeken op de Noordpool
Leo Jalink doet al ruim 30 jaar paddenstoelenonderzoek in poolgebieden zoals
Spitsbergen, Alaska en Groenland. In 2015 nam hij deel aan
de grote Nederlandse poolexpeditie naar Spitsbergen. Leo
vertelt aan de hand van mooie foto’s met veel enthousiasme
over het werken in de barre kou op de arctische toendra, over
ontmoetingen met ijsberen en andere dieren, over de rijkdom
aan soorten en vormen paddenstoelen in het
noordpoolgebied en over het bijzondere landschap. Deze
avond ligt de nadruk op de expeditie van 2015. Eerdere expedities komen ook aan de
orde.

11-01-2018 Bescherm de natuur in je eigen omgeving
Geert van Poelgeest vertelt over welke natuur wij hebben en welke
argumenten wij hebben om hiervoor op te komen. Wat is het
allerbelangrijkste wat zij zouden kunnen doen om deze natuur te
beschermen en kans te geven zich te ontwikkelen?
Geert vertelt over zijn ervaringen die hij heeft opgedaan binnen de
KNNV, het Haags Milieucentrum, Duurzaam Den Haag en Operatie
Steenbreek. Hij zal deze toetsen aan wat Frank Berendse heeft
geopperd in zijn boek
Wilde apen over de natuurbescherming in Nederland
en Tom Bade in zijn
boek De staat van de natuurbescherming.

08-02-2018 De stormvloed van 1134
In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door
stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei
zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen
en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en
historische bronnen weten we precies tot waar de
overstromingen gekomen zijn. In de lezing wordt
ingegaan op de ontginningen op de klei, in de wouden en op het hoge
veen. Er wordt een beeld gegeven van de vegetatie, het landschap en
de veranderingen daarin door menselijk ingrijpen.

08-03-2018 De Lepelaar in Nederland en daarbuiten
De werkgroep Lepelaar onderzoekt het wel en wee van lepelaars om ze
uiteindelijk beter te kunnen beschermen. Door jonge lepelaars in de
kolonie van kleurringen te voorzien en sommige vogels een zendertje
te geven, ontstaat er langzamerhand een
schat aan kennis over het leven van de
lepelaar. In 1969 waren er in ons land nog
maar 150 broedparen, nu zijn er ongeveer
2500. Het tastbare bewijs dat bescherming
werkt, niet in de laatste plaats door het
werk van de werkgroep. Ook rond Delft
worden steeds vaker lepelaars gezien. Petra de Goeij is lid van de
werkgroep Lepelaar en zal ons alles over de lepelaar en het onderzoek
ernaar vertellen.
12-04-2018 De schaapherder vertelt
Lex Thoen is sinds 7 jaar schaapsherder in
Midden Delfland bij ANV Vockestaert. De
kudde bestaat uit ca 400 dieren. Hij vertelt
met passie over zijn werk en over de
communicatie met zijn hond. Wat heeft hem
gebracht om herder te worden? En wat brengt
het hem? Maar ook, wat kunnen wij mensen leren van een
schaapskudde? De kudde heeft primair een begrazingsfunctie, maar op
deze avond hoopt Lex Thoen aan te tonen dat de kudde in Midden
Delfland een belangrijke meerwaarde heeft voor dit gebied én
omwonenden en voor de randstad. Laat u verrassen deze avond, want
een schaapskudde doet veel meer dan alleen maar gras eten.

