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Jeroen Onrust, wormenexpert
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09-01-2020 Meeuwen

13-02-2020 Natuurlijk inclusief
bouwen
12-03-2020 De Regenworm
09-04-2020 De biologische boer
vertelt

Programma Lezingenseizoen
2019 - 2020

georganiseerd door

drie natuurverenigingen in Delft

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

Korte inhoud van de lezingen
10-10-2019 De egel
Een egel heeft ± 8000 stekels waarmee hij zich tegen de vijand
beschermt. Maar egelopvangcentra zitten vol, hoe kan dat? Tijdens
een onderzoek kwam Merel er achter dat we eigenlijk maar weinig
weten over deze stekelige zoogdieren. Om meer onderzoek en een
betere bescherming van de egel mogelijk te maken, richtte zij de
Egelwerkgroep Nederland op. Merel Klaarmond vertelt deze avond
over de egel en zijn leefwijze. Van paartijd tot winterslaap, van
populatieaantallen tot bedreigingen. Het jaar 2019 is uitgeroepen tot
het jaar van de Egel en in het teken hiervan werd het project “Egelsnelweg”
gelanceerd. Met een egelsnelweg help jij de egel op weg!

13-02-2020 Natuurlijk inclusief bouwen
Er heerst een grote bouwwoede in Nederland, de
druk op de natuur wordt daardoor steeds groter.
Om deze druk niet groter te laten zijn is het
thema Natuurlijk inclusief bouwen ontstaan.
Irene Mulder heeft beleid ontwikkeld om
natuurinclusief bouwen ‘handen en voeten te
geven’. Er is veel belangstelling voor het door Den Haag (in
samenwerking met Arcadis) ontwikkelde beleid. Irene zal toelichten hoe
dit beleid tot stand is gekomen en wat Den Haag hoopt er mee te
bereiken.

14-11-2019 Vogels van Midden Delfland
Het gebied van Midden Delfland is bijzonder, een open polderlandschap tussen
de grote steden Rotterdam, Den Haag en Delft. Niet voor niets heeft het sinds
november 2017 de status ‘Bijzonder provinciaal landschap’. Michel Kuijpers kent
het gebied en alles wat daar leeft, heel goed. Hij is
voorzitter van de Vogelwerkgroep Midden Delfland en
werkt al bijna 40 jaar mee aan wintertellingen van vogels
en heeft aan diverse vogel-inventarisatieprojecten
meegewerkt. Hij is dé uilenexpert (samen met John
Kleiweg) in het gebied. Vanuit deze kennis en ervaring
kan hij heel boeiend vertellen over alle vogels die in Midden Delfland, al dan niet
tijdelijk, wonen. En natuurlijk komen ook de bijzondere projecten aan de orde die
sommige vogelsoorten een steuntje in de rug geven. Bijvoorbeeld over de
visdieven , de oeverzwaluwen en de weidevogels. De vele mooie foto’s zullen
zijn verhaal illustreren.

12-03-2020 De regenworm
“Ik vind het belangrijk om voor de worm op te
komen, dat brengt onze wereld verder”, aldus
Jeroen Onrust. Hij onderzocht het belang van
regenwormen op de vruchtbaarheid van
agrarisch land en als voedsel voor
weidevogels. Hiervoor won hij mei 2019 de Wetenschapsprijs Campus
Fryslân. Nachtenlang ploeterde hij door het boerengrasland op een
zelfontworpen wormenkar. Een belangrijke groep regenwormen zijn de
rode regenwormen. Ze zijn belangrijk als voedsel voor zichtjagers, zoals
de kievit, maar ook voor een gezond functionerende bodem en dus ook
belangrijk voor de boer. De rode worm staat volgens Jeroen aan het
begin van een bloeiende keten, maar daar is een andere manier van
bemesting en landgebruik voor nodig.

09-01-2020 Meeuwen
Meeuwen zijn misschien wel de lastigste vogelfamilie om op naam – en op
leeftijd- te brengen. Niet alleen hebben we in Nederland twaalf verschillende
soorten meeuwen, die soorten zien er in de eerste jaren van hun leven ook nog
eens heel verschillend uit. Geen gemakkelijke klus om deze mooie vogels uit
elkaar te houden. Merijn en Albert zijn échte meeuwenliefhebbers met kennis
van zaken. Ze bespreken de vijf algemeenste meeuwensoorten van Nederland.
Per kalenderjaar lichten zij de belangrijkste
kenmerken toe. Ook het melden van ringen krijgt
aandacht. Aan het einde van de avond krijg je
zelfs zin om in het veld een geelpootmeeuw van
een zilvermeeuw te onderscheiden, of andersom.
De lezing is voor zowel beginnende als
gevorderde vogelaars en andere natuurliefhebbers, leuk en bovenal leerzaam.

09-04-2020 De biologische boer vertelt
Arie is een biologische boer die vanuit zijn
jarenlange ervaring zal vertellen. Hij zal de
volgende vragen beantwoorden: Hoe lang
boert zijn familie al op deze plek? Wat is de
aanleiding geweest om biologisch te gaan
werken? Welke hobbels heeft hij moeten
nemen? Hoe houdt hij rekening met de natuur en landschap? Krijgt hij
voldoende steun van met name de natuurverenigingen?
Wat maakt biologisch nu zo bijzonder tussen begrippen als
kringloopboeren, natuurinclusieve landbouw, drie sterren producten e.d.
Arie zal ook zijn visie geven over hoe de natuur in combinatie met
landbouw zou kunnen gaan lopen en hij heeft ook een wens naar de
toekomst.

