
 
 

 
 

Overzicht lezingenprogramma 2021 -2022 
 

datum onderwerp spreker 

14-10-2021 Spinnen Caroline Elfferich, auteur van de 
basisgids Spinnen 

11-11-2021 De Groenzoom Cor Noorman, beheerder gebied 

13-01-2022  African Wood Grow Roeland Lelieveld 

10-02-2022 De Vogelatlas Albert de Jong, SOVON 

10-03-2022 Wie is de bij? Linde Slikboer, kenniscentrum 
EIS Kenniscentrum insecten 

14-04-2022 De biologische boer 
vertelt 

Arie van den Berg, Hoeve 
Ackerdijk, Schipluiden 

               
                                                                                                                                   

De lezingen worden zoveel mogelijk gegeven in de Papaver en zijn vanuit 
daar ook via Zoom thuis te volgen. Een beperkt aantal mensen kunnen de 
lezing in de zaal bijwonen, daarvoor is wel een vaccinatiebewijs of een 
recente negatieve testuitslag nodig. Bij de aanmelding kunt u uw 
voorkeur aangeven voor Zoom of zaal (dit laatste totdat het maximum is 
bereikt). Aanmelding kan via: 
 
www.ivn.nl/afdeling/Delft 

www.vogelwachtdelft.nl  

Na aanmelding voor Zoom krijgt u een inlogcode toegestuurd. 

 

                   Adres:        Korftlaan 6, 2616 LJ  DELFT 

                   Aanvang:   20..00 uur – 21.00 uur of iets langer 

                   Inlooptijd:    19.40 uur 
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Korte inhoud van de lezingen   
 

14-10-2021        Spinnen 
Menigeen die in huis een grote spin tegenkomt schrikt zich 
een hoedje. Als je echter de tijd neemt om spinnen rustig te 
bekijken en je te verdiepen in hun levens wijze, dan blijken ze 
niet eng te zijn maar vooral fascinerend. Niet alle spinnen 
maken een web om prooien te vangen en niet alle vrouwtjes 
eten het mannetje op na de paring. Het liefdesleven van 
spinnen is avontuurlijk en verrassend. Caroline laat zien dat als 
je spinnen met aandacht bekijkt, je al snel bewondering krijgt 

voor deze dieren. Tijdens deze lezing vertelt ze eerst over hun levenswijze. 
Daarna zullen een aantal Nederlandse spinnensoorten de revue passeren.  
 
11-11-2021              De Groenzoom 
In 2010 werd begonnen met het omvormen van een 
agrarisch landschap naar een natuur- en recreatiegebied: 
De Groenzoom. Het is 560 hectare groot en verbindt 
Midden Delfland (Ackersdijkse Plassen) met het Groene 
Hart. Het is betrekkelijk jong, maar door de waterrijkdom 
zijn er nu al veel (broedende) vogels als grutto, tureluur, 
kievit en kluut te vinden. Ook kemphaan en heel soms de 
zwarte ibis zie je er. Cor vertelt wat hij allemaal doet en 
vertelt ons wat er te zien en te beleven valt en geeft tips 
voor een bezoek.  
 
13-01-2022                    African Wood Grow 

Roeland liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de 
gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: 
herbebossing! Met zijn spaargeld en met zijn 
Keniaanse stagevriend, Daniël Muvali startte hij in 
2010 Africa Wood Grow (AWG). Samen met de lokale 
bevolking werken ze nu aan vergroening in de droge 

tropen en daarmee aan de bescherming van de natuur en biodiversiteit en 
permanent landherstel. Met succes! Tijdens deze presentatie deelt Roeland zijn 
kennis en ervaringen over het herbebossen in de droge tropen. Daarnaast neemt 
hij u graag mee in zijn toekomstvisie. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, 
daadkracht maakt het verschil! 
 

 

 
 
 
 
10-02-2022           De Vogelatlas  brengt de trends en ontwikkelingen van 
de vogelstand in beeld, gebaseerd op 40 jaar vogelonderzoek. Ruim 

2000 vogelaars uit heel Nederland, waaronder 
enkele Delftse Vogelaars, brachten de verspreiding 
van zowel broedvogels als wintervogels in kaart. 
Met al deze gegevens kan gericht gewerkt worden 
aan herstel. Daarom is het belangrijk al die 
informatie actueel te houden. Sovon voert daarom 
een vervolg uit: LiveAtlas, waaraan iedere vogelaar 
mee kan doen. Albert vertelt over het werk voor- en 
de resultaten van de Vogelatlas en hij vertelt wat 

LiveAtlas inhoudt. 
 
10-03-2022               Wie is de bij? 

Na de noodkreet van wetenschappers dat het niet 
goed gaat met bijen en andere insecten is de 
aandacht voor “de bij” sterk toegenomen. Helaas 
blijft de broodnodige kennis over deze soortgroep 
nog wat achter en dat zorgt ervoor dat 
goedbedoelde initiatieven regelmatig ineffectief of 
zelfs negatief uitpakken. In deze lezing gaan we in 

op het onderzoek naar bijen en andere bloembezoekers door stichting 
EIS . Afsluitend wordt u als beginnend bijenliefhebber op weg geholpen 
bij de herkenning van de meest voorkomende soorten.   
 
14 -04-2022     De biologische boer vertelt 
Arie  vertelt vanuit zijn jarenlange ervaring. 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. 


