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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarboek 2020 van de Natuurvereniging Hollandse Delta. Het is de vierde keer dat een jaarboek wordt uitgebracht. 
Tot nu toe gebeurde dat onder verantwoordelijkheid van de KNNV afdeling Voorne. Dit jaar gebeurt het onder auspiciën van de 
Natuurvereniging Hollandse Delta, afdeling van de KNNV, die daarmee onderstreept dat onze organisatie ook op de Maasvlakte, 
Rozenburg, Putten en Goeree-Overflakkee werkzaam is. In dit jaarboek staan we mede om die reden stil bij de achteruitgang van 
de noordse woelmuis op Goeree en de komst van de grote karekiet op ditzelfde eiland. Ook wordt er aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen rond het Windpark op de Maasvlakte2. Het jaar 2020 was een veel bewogen jaar, zeker op het gebied van natuur 
en landschap. Onze vrijwilligers hebben ondanks de corona epidemie weer ontzettend veel werk verzet. Werk waar we trots op 
mogen zijn. Tegelijkertijd geeft dat werk een beeld van de vaak desastreuze ontwikkelingen die zich op dit gebied voordoen. Stik-
stof en droogte vormden ook dit jaar weer kernbegrippen. 

In 2020 bestond onze vereniging ook 90 jaar. De meeste festiviteiten hebben we door corona moeten annuleren. Inventarisaties 
en natuurbeschermingswerk gingen echter gewoon door. Het maakt eens temeer duidelijk hoe belangrijk het was maar ook is om 
voor de natuur te blijven opkomen. We kunnen mede om die reden nog veel extra donateurs en leden gebruiken. Steun ons!

Theo Briggeman
Voorzitter Natuurvereniging Hollandse Delta

 

Rups van de Jacobsvlinder. Kneu.
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Inleiding
Het jaar 2020 werd overheerst door de gevolgen van de corona epidemie. Veel activiteiten van onze vereniging gingen niet door. 
Dat gold niet voor onze onderzoeken, die bijna allemaal werden uitgevoerd. Circa 130 onderzoeken zijn volbracht (zie de bijlage). 
Het grote publiek ontdekte het belang van de natuur in groten getale, en dat heeft niet alleen positieve gevolgen gehad. In sommi-
ge perioden overspoelden de bezoekers de natuurterreinen en moesten deze zelfs worden afgesloten. Aan betredingsverboden 
hield men zich hier en daar helemaal niet meer, en dat leidde tot flinke schade voor bijvoorbeeld de broedvogels van het Groene 
Strand. De kolonie met visdieven, kokmeeuwen en stormmeeuwen vluchtte zelfs weg voor de illegale bezoekers. 

Ook werd dit jaar gekenmerkt door een droog en warm voorjaar. In het najaar was er wat meer neerslag dan in de jaren hiervoor. 
De waterpeilen van de duinmeren werden kunstmatig op een hoger plan gehouden. 

In toenemende mate worden we geconfronteerd met de gevolgen van de energietransitie. Dat leidt vaak tot substantiële dilem-
ma’s omdat we enerzijds een voorstander zijn van de ontwikkeling van wind- en zonne-energie, maar anderzijds wel onder de 
voorwaarde dat dit gebeurt op plaatsen die niet strijdig zijn met natuurbelangen. Toch zien we dat in toenemende mate gebeuren. 
De wetenschappelijke kennisontwikkelingen op het gebied van de vogeltrek mogen in dit opzicht fascinerend worden genoemd. 
Die trek leren we steeds beter doorgronden. De Natuurvereniging is nauw betrokken bij grote windenergieprojecten zoals die op 
de Maasvlakte2 en de vernieuwing van de windturbines op de Haringvlietdam. Op zichzelf is dat een positieve ontwikkeling. 
Opvallend is daarbij wel dat de participatiemogelijkheden van de burgers vaak tot een wettelijk minimum wordt gereduceerd. Tot 
nu toe gebeurt dat niet bij de inbreng van de natuurbeschermingsorganisaties. Burgers krijgen echter nauwelijks een ambtenaar 
laat staan bestuurder te spreken. Dat is vragen om moeilijkheden, en die ontstaan dan ook in toenemende mate. 
Na drie jaar onderzoek in het Quackgors moeten we tot nu toe vaststellen dat de gevolgen van het Kierbesluit in dit gebied niet 
tot nauwelijks merkbaar zijn. Een verzilting van de vegetatie is bijvoorbeeld niet aan de orde. Om dat te bereiken zou de kier ook 
veel groter moeten worden, is onze verwachting. 

In de vogelwereld voltrokken zich opmerkelijke veranderingen. Het aantal broedparen van de trots van Voorne, de lepelaarsko-
lonie op het Quackjeswater, verminderde van 225 naar 130 paar. Daarmee kwam het aantal broedparen onder de Natura 2000 
doelstelling. Of dit het gevolg is van de komst van de vos op het eiland is nog niet met zekerheid te zeggen, de stand heeft in het 
verleden wel eens eerder een forse terugval laten zien. Bijzonder was wel dat een deel van deze broedparen (35 paar in 2020) 
zich op de Vogelvallei op de Maasvlakte vestigde. 

Een andere te vermelden ontwikkeling is die van de veldleeuwerik. Deze soort verdwijnt in snel tempo uit het agrarisch gebied, 
een gevolg van onder meer de grote achteruitgang in de insectenwereld, het voedsel voor deze soort. Des te opmerkelijker is het 
dan ook te kunnen constateren dat de veldleeuwerik het op de Beningerslikken (Zuidland) erg goed is gaan doen. Van 3 paar in 
2005 kwam het aantal broedparen in 2020 uit op 29 paar. Het door Natuurmonumenten gevoerde beheer werpt hier zijn vruchten 
af. 

In de vlinderwereld waren dit jaar een paar opvallende ontwikkelingen te signaleren. Allereerst de komst van een geheel nieuwe 
soort, het scheefbloemwitje, dat een paar jaar geleden vanuit de Alpen Nederland bereikte, en nu ook op ons eiland verscheen. 
Een rechtstreeks gevolg van de klimaat-ontwikkelingen. De hernieuwde komst van de keizersmantel, die in het verleden wel meer 
op Voorne was te zien, stemt hoopvol. Ditmaal werden er geruime tijd twee exemplaren in de Duinen van Oostvoorne waargeno-
men. Of dit tot een vestiging van deze soort leidt, zal moeten worden afgewacht. 

Tot slot is zeker nog het vermelden waard dat ons natuurbeschermingswerk dit jaar tot volle wasdom kwam. Een groot aantal acti-
viteiten verzette de werkgroep Natuur & Beleid, zoals het schrijven van zienswijzen, visies en adviezen. In dit jaarboek wordt in 
dit verband aandacht besteed aan de omslag in het denken op Voorne Putten Rozenburg als het gaat om het ecologisch beheren 
van groenvoorzieningen. Vooral met gemeenten en het waterschap ontstonden in dit opzicht belangrijke vormen van samenwer-
king.
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Radaronderzoek: windturbines op de Tweede Maasvlakte
Door: Peter Vermaas (voorzitter van de Vogelwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

Dat we als samenleving voor onze energiebehoefte moeten zoeken naar milieuvriendelijke bronnen staat voor ons wel vast. 
Windenergie is in de huidige tijd een aantrekkelijk idee, maar als het om de uitvoering gaat blijkt de locatie voor de windturbines 
toch op bezwaren te stuiten. Ons standpunt was in eerste instantie: als de turbines er toch moeten komen, kunnen ze beter in 
een industriegebied staan dan ergens anders. Maar ook als ze op de Maasvlakte komen te staan, is het duidelijk dat ook daar 
goed gekeken moet worden naar de consequenties.

Op de buitencontour van de Tweede Maasvlakte is een windpark gepland. Eneco gaat dit windpark uitvoeren en exploiteren. Het 
projectteam heeft verschillende online meetings gehouden waarbij diverse belanghebbende organisaties werden uitgenodigd. Wij 
zijn als Natuurvereniging Hollandse Delta betrokken bij de voorlichting hierover, in het bijzonder over de aspecten die te maken 
hebben met de natuur.

De plek die voor dit project is uitgekozen ligt op de buitenste rand van de Tweede Maasvlakte. Vlak bij de Maasmond is een 
harde zeewering waar op de dijk 10 windturbines gepland staan en verder naar het zuiden ligt een zachte zeewering waar 12 
turbines moeten komen. Deze laatste turbines komen op het strand, in de branding, te staan. Zie de onderstaande figuur. 
 

Al jaren wordt door leden van de Vogelwerk-
groep van de Natuurvereniging de vogeltrek 
bij de Maasmond bijgehouden. Met de aanleg 
van Maasvlakte 2 hebben de trektellers in 
overleg met het Havenbedrijf een trektelpost 
op de verste punt ingericht. Vanaf die plek 
worden wekelijks tellingen gehouden van de 
vogels die daar passeren. Een afvaardiging 
van de trektellers is ook betrokken geweest 
bij de voorlichting rond dit Windpark. Terecht 
zijn er zorgen omtrent de gevolgen van dit 
project voor de vogels die de Maasvlakte 
passeren. Zeker op momenten dat er veel 
trekvogels langskomen is een windturbine 
een risicofactor. Zorgt zo’n rij turbines niet 
voor te veel slachtoffers? Daarnaast is er 
ook nog sprake van de vogels die op de 
Maasvlakte zelf rusten en broeden c.q. die 
om te foerageren vanuit die havens naar zee 
en terug vliegen. De norm die aangehouden 
wordt bij het bepalen of er niet te veel vogels 
zullen sterven, is vastgesteld op 1% boven 
het natuurlijke sterftegetal van de soort. Men 
noemt dit het mortaliteitsrisico. Gesteld zou 

kunnen worden dat 1% meer sterftegevallen in ieder geval al te veel is. De realiteit is evenwel dat in de rechtspraak deze norm is 
aanvaard. 

Eneco heeft zich in de tenderfase reeds gecommitteerd aan een aantal maatregelen met betrekking 
tot de natuur:
• milieuvriendelijke aanlegmethodes van de fundering (trillen en schroeven in plaats van 10  
 heiwerkzaamheden) die (onderwater)geluid in het naastgelegen Natura 2000-gebied Voordelta   
 reduceren;
• de eventuele aanleg van alternatieve broedgelegenheid voor vogels;
• een set stilstandvoorzieningen om slachtoffers onder (trek)vogels en vleermuizen te reduceren;
• beperking van (nachtelijke) lichthinder, onder meer door het minimaliseren en afstemmen van   
 (nachtelijke) signaalverlichting met andere nabijgelegen windparken;
• een driejarig monitoringplan, met inzet van vogelradar en slachtofferonderzoek, om kennisleemte  
 over vogel- en vleermuisslachtoffers voor dit windpark maar ook voor heel Nederland te verkleinen. 
(Bron: MER windpark Maasvlakte2; Pondera consult, augustus 2020)

In de aanloop naar de vergunningaanvraag heeft Eneco, die de windturbines gaat plaatsen, uitgebreid onderzoek laten doen naar 
de effecten op het milieu. Het gaat te ver om in te gaan op alle aspecten die in de Milieueffectrapportage worden uitgewerkt. In 
deze bijdrage halen we er één onderdeel uit en besteden we aandacht aan het onderzoek dat Bureau Waardenburg heeft gedaan 
naar de vogeltrek op en langs deze locatie met behulp van een bijzonder soort radarinstallatie.

 

Figuur: inrichtingstekening Windpark Maasvlakte2 18 juni 2020 © Pondera consult
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In 2019 werd er een mobiele radarpost, de 3D vogelradar MAX®, geplaatst in de buurt van de plek waar de zeetrektellers hun 
observaties doen, op de zachte zeewering op parkeerplaats P6 (zie het kaartje hierboven). Deze radar heeft in de periode van 28 
augustus tot 18 november elke seconde van de dag een 3D beeld gemaakt van vliegende objecten. 

De snelheid, vliegrichting en vlieghoogte van vogels werden vastgelegd. Het beeld dat werd gemaakt, kon weliswaar geen soor-
ten herkennen, maar wel onderscheid maken tussen grote, middelgrote of kleine vogels. Ook kon softwarematig worden vastge-
steld of het individuele vogels betrof of groepen vogels. Aanvullende geluidsopnames konden worden gebruikt om meer inzicht te 
krijgen op wat er op de radar kwam. De radar stond gericht op een gebied van circa 10 m tot 220 m hoog, een ruimte die in ieder 
geval de geplande rotorhoogte bestreek. Rondom de radar bestreek het beeld een gebied met een straal van 3 kilometer. 
Vooral informatie over de nachtelijke vliegbewegingen werden onderzocht, omdat vogels de rotor dan niet zo gauw zelf kunnen 
waarnemen. Met een ander radarsysteem konden ook beelden gemaakt worden van vogeltrek tot 1 km hoogte.

Gedurende de najaarstrek, met pieken in oktober, bleek dat er vooral ’s-nachts veel vliegactiviteit was. Enkele uren na zonson-
dergang passeerden voornamelijk lijsterachtigen en roodborsten (herkend aan de hand van geluidsopnamen). Dit soort informatie 
kan veel bijdragen aan het voorkomen van slachtoffers. Het Windpark zal namelijk worden uitgevoerd met een gerichte stilstand-
voorziening. Dit houdt in dat een deel van het jaar de windturbines stilgezet kunnen worden, waardoor de sterfteaantallen van 
trekvogels en lokale vogels wordt beperkt. In de exploitatie wordt rekening gehouden met 100 uur stilstand per jaar om het gehele 

windpark stil te zetten bij vogeltrek. Daar 
bovenop is voorzien in 50 uur stilstand per 
jaar voor het stilzetten van elke turbine afzon-
derlijk voor lokale vogels. Om zo efficiënt 
mogelijk gebruik te maken van deze uren is 
het dus belangrijk om te weten wanneer er zo 
veel mogelijk vogels mee gespaard kunnen 
worden.

Het radaronderzoek wees uit dat de wind-
richting bij intensieve trek voornamelijk NO 
tot ZO is. Bij windsnelheden van 3 tot 7 m/
sec was er meer trek. De meeste trek vond 
plaats tot 8 a 9 uur na zonsondergang. Als 
rekening gehouden wordt met de rotorhoog-
te ten opzichte van de vlieghoogte van de 
trekvogels kan het stilzetten van de turbines 
op de juiste momenten zo’n 70% minder 
slachtoffers opleveren. Dat houdt dus ook 
in dat 30% nog steeds risico blijft lopen. In 
absolute aantallen gaat het dan om 400/500 
slachtoffers van alle soorten samen.

In het voorjaar is voor het onderzoek niet 
gemeten, omdat de trek dan minder intensief 
is. In die periode is er dan minder stuwing 
langs de kust en zijn er minder jonge vogels 
die in het najaar wegtrekken. Tevens gaat 
de trek dan met minder pieken gepaard. De 
stilstandregeling heeft dus in het najaar, voor-
namelijk ’s nachts, een hoger rendement.

 3D vogelradar MAX® uit: presentatie Vogeltrek buitencontour…© Pondera consult

(Bron: blz. 47 Eindrapport Natuurtoets windpark MV2 v200818.pdf © Pondera consult)
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De stilstandvoorziening van de afzonderlijke turbines voor 50 uur per jaar/per turbine is bedoeld om lokale vogels minder risico 
te laten lopen. Om te bepalen wanneer een rotor stilgezet zou moeten worden, is er gekeken naar de bewegingen van de lokale 
vogels. De waarnemingen van de radar richtte zich op vogelgroepen van meer dan 10 vogels (formaat meeuw) op rotorhoogte in 
een straal van 500 meter. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de vliegsnelheid, zodat het systeem ook op tijd de draaiing van 
de bladen kan afremmen. Er wordt nog gerekend aan de basisregel voor het al of niet stoppen van de windturbine zodat ook hier 
een zo hoog mogelijk rendement gehaald wordt uit de beschikbare 50 uur per turbine. 
De vogels waaraan gedacht wordt zijn voornamelijk meeuwen en visdieven. In de periode van 20 april tot 31 augustus zag men 
voornamelijk overdag vliegbewegingen: van 1 uur voor ‘zonop’ tot 1 uur na ‘zononder’. Van de visdieven en dwergsterns die 
binnendijks verblijven en naar zee vliegen om te foerageren bleek de meerderheid laag te passeren. Op ongeveer 10 m hoogte 
vliegen ze onder de rotordraaiing door.

De mobiele radarpost voor dit onderzoek zal in de toekomst worden vervangen door een permanente. Het onderzoek moet 
doorgaan. Voortdurend zal data verzameld worden en die gegevens zullen worden gedeeld met Eneco, Rijkswaterstaat en de 
omgevingsdienst Haaglanden. Ook de ontwikkeling van een voorspellingsmodel zal de resultaten positief kunnen beïnvloeden. 

Literatuur::
Engels, e.a. (2020), Natuurtoets Windpark Tweede Maasvlakte, toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming en Natuur-
netwerk Nederland; Bureau Waardenburg, Rapport 20-082 Culemborg.
Milieueffectrapport Windpark Maasvlakte 2, Pondera Consult 15 januari 2021.
Presentatie Vogeltrek over de Tweede Maasvlakte, Radaronderzoek najaar 2019; Bureau Waardenburg, Kleyheeg-Hartman, 
Prinsen, 19 mei 2020.

Illustr. uit presentatie vogeltrek buitencontour mei2020 © Pondera consult
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27 april 2020 de lagune vanaf het hoge kijkscherm

De invloed van corona op broedvogels in 2020
Door Peter Vermaas (secretaris Natuurvereniging Hollandse Delta)

 
Het westelijk deel van het Groene Strand in Oostvoorne wordt jaarlijks geïnventariseerd op broedvogels. Als je vanaf de trap bij 
Hotel Van Marion het pad afloopt het Groene strand op kom je bij een vogelobservatiehut die een prachtig zicht biedt op een drie-
tal eilandjes in de zogenaamde lagune. De eilandjes bieden al jaren lang plaats aan een flinke kolonie kokmeeuwen en visdieven. 
Eind maand maart komen eerst de kokmeeuwen om te baltsen en aan nestbouw te beginnen en medio april volgen de visdieven 
die aan de randen van de kokmeeuwkolonie gaan nestelen. In 2020 verliep hier het broedseizoen onverwacht geheel anders.

Omdat afgelopen jaren de eilandjes in de lagune steeds meer begroeid raakten, heeft de vogelwerkgroep Hollandse Delta een 
aantal vrijwilligers opgeroepen om voorafgaand aan het broedseizoen een groot deel van de begroeiing uit te trekken en door 
het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) af te laten voeren. Van de drie eilandjes is het oostelijke eiland geheel kaal gemaakt en het 
middelste eiland voor de helft. Aan het westelijke eiland is niets gedaan. 

Het effect van deze actie was gedurende het broedsei-
zoen helaas nauwelijks waarneembaar. Er was op de 
behandelde delen van de eilandjes wel minder begroei-
ing dan op de stukken die we niet hadden aangepakt, 
maar ook de kaal gemaakte stukken groeiden in de 
meimaand al snel weer vol. De bodem is verzadigd 
met voedingsstoffen door ondergeploegde, niet afge-
voerde, plantenresten van voorgaande jaren en door 
de mest die door de vogels zelf geproduceerd is. Het 
is ook mogelijk dat depositie uit de lucht hierbij een 
rol speelt. Om de eilandjes weer kaal te krijgen zodat 
deze geschikter zijn voor de typische grondbroeders 
van open duin en strand zullen er andere maatregelen 
moeten worden genomen.

Bovenop de achteruitgang van de geschiktheid van het 
terrein zijn er andere oorzaken geweest die hebben 
gezorgd voor het compleet verdwijnen van de kolonie 
kokmeeuwen en visdieven.
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Predatie:
Gedurende het begin van het seizoen was de waterstand van het Oostvoornse Meer verlaagd. Het was zelfs zo laag dat er geen 
water stond tussen het midden-eiland en het oostelijke eiland. Voor de hierboven genoemde groep onkruidwieders was dat wel 
prettig, omdat je met gewone laarzen naar de eilandjes kon waden. Voor de kolonie kokmeeuwen en visdieven bleek de lage 
waterstand minder gunstig. In het gebied zijn vossen aanwezig. Een lage waterstand maakt het voor een vos aantrekkelijker om 
naar de eilandjes te waden. 

Verstoring door recreatiedruk:
Door de uitbraak van het coronavirus zijn er meer mensen in eigen regio gaan recreëren dan voorheen. De gemeente Westvoor-
ne wilde voorkomen dat er te veel mensen naar de stranden zouden trekken en heeft de parkeerplaatsen langs het strand een 
periode afgesloten. Bij Hotel van Marion was de weg afgesloten voor auto’s. Voornamelijk in weekeinden parkeerden mensen hun 
auto bij het hotel en liepen vervolgens naar het Groene Strand. Het ZHL had rond dezelfde tijd een groot deel van de afrastering 
en struiken aan de zuidwestzijde verwijderd. Het terrein was vrij toegankelijk. Bordjes met waarschuwingsteksten ontbraken of 
werden genegeerd. Men liep dwars over de lagune zichzelf en de hond uit te laten. Zeker voor de wandelaars die niet vaak of 
nooit in de natuur komen en het gebied niet kennen is het doodlopende pad naar de kijkhut verwarrend. Dat er een stukje terug 
een zijpad is waarover je wel mag lopen, is minder aantrekkelijk dan gewoon de borden negeren en de lagune oversteken. Er 
zijn nog pogingen gedaan om de verstoring af te remmen door meidoorntakken naast de kijkhut te leggen en wat extra borden te 
plaatsen, maar dat had onvoldoende effect. De “nieuwe” natuurgenieters maakten nieuwe paadjes. 

Kortom, in 2020 heeft er geen enkele kokmeeuw of visdief meer op de eilandjes gebroed. 

soort 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kokmeeuw 42 114 253 284 218 258 491 233 326 587 0
Visdief 29 190 273 196 122 152 196 138 83 85 0

 Aantal broedparen kokmeeuw en visdief eilandjes lagune Groene Strand West 2010-2020

Aan beide zijden van de ronde uitkijk zijn meidoorntakken gelegd om de doorgang te belemmeren.
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Zeldzame broedvogels op Voorne-Putten, Rozenburg en de Maasvlakte 
in 2020
Door: Bert W. van Dijk en C. Martin Lok, beiden lid van de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta.

De in deze bijdrage vermelde gegevens zijn gebaseerd op de Mededelingen van de Natuurvereniging Hollandse Delta, op Waar-
neming.nl en op informatie van derden, zie ook het dankwoord en de literatuurlijst.

Middelste Zaagbek 
De middelste zaagbek werd in de broedtijd op verschillende plaatsen in de Hollandse Delta baltsend waargenomen. Gebroed 
werd er o.a. bij de Beningerslikken, waar bij de Hoornse Hoofden op 1 september een vrouw met 8 juvenielen werd gefotogra-
feerd (Figuur 1). Ook werden 8 juvenielen op 23 juli vastgesteld op het Oosterlandsche Rak ten noordwesten van Brielle. Daar-
naast waren er ook nog territoria bij het Quackgors en bij het Groene Strand.

 Kwartel
In het Derryvliet werd een territorium vastgesteld en op 27 mei werd een kwartel gehoord bij de Strypsche Wetering. Deze laatste 
betrof waarschijnlijk een doortrekker. Het agrarische deel van Voorne-Putten en de Landtong van Rozenburg worden relatief 
weinig bezocht waardoor de vaststelling van slechts 1 territorium voor deze gebieden waarschijnlijk niet het complete beeld van 
deze soort weergeeft. 

Geoorde fuut
De geoorde fuut was al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw een vaste bewoner van het Breede Water en later broedde 
deze soort ook incidenteel in het Quackjeswater. In 2020 ontbrak deze soort evenals in 2019 geheel als broedvogel. Wel werden 
begin mei nog 2 exemplaren op het Quackjeswater waargenomen maar aanwijzingen voor broeden ontbreken. Mogelijk stond het 
niet-broeden in verband met de lage waterstanden in voorjaar en zomer van 2020. De Natura 2000-doelstelling van minstens 5 
paar wordt dus niet meer gehaald.

Lepelaar
Na het recordjaar 2018 toen de kolonie van het Quackjeswater 279 broedpa-
ren telde, daalde dit aantal in 2019 tot iets boven de 225 paar. In 2020 kreeg 
deze terugloop helaas een vervolg. In dit jaar waren slechts 130 broedparen 
aanwezig. Daardoor werd de Natura 2000-doelstelling van 150 paar niet 
gehaald. Dit is vanaf het jaar 2000 nog zeven keer het geval geweest. In 
2004 en tussen 2008-2012 en 2014-2019 werd de doelstelling wel bereikt, 
waaronder vier jaren waarin het aantal tot boven de 225 broedparen uitkwam.
De komst van de vos, die door lage waterstanden in het Quackjeswater het 
broedeiland op eenvoudige wijze heeft weten te bereiken, heeft wellicht bijge-
dragen aan de achteruitgang en het vertrek van een aantal broedparen. 
Deze achteruitgang is gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat 26 paar lepe-
laars in 2019 en 35 paar in 2020 zijn uitgeweken naar de Vogelvallei op de 
Maasvlakte (Lilipaly et al. 2020, 2021). De kolonie werd op 25 mei 2020 
vanuit de lucht gefotografeerd en geteld en op 11 juni tijdens een bezoek 
aan het eiland geteld. Het broedsucces is niet exact bekend maar er werden 
tenminste 14 grote jongen gezien. De beheerder van de Vogelvallei heeft in 
2021 de eilandjes in de Vogelvallei gemaaid, maar op het eilandje waar de 
lepelaars broeden een deel van de struiken speciaal voor deze soort laten 
staan. In 2020 vond een tweede vestiging buiten het Quackjeswater plaats 
op de Landtong van Rozenburg. Vrij laat in het broedseizoen bracht een paar 
Lepelaars in de hier aanwezige kolonie van Blauwe Reigers twee jongen 
groot. In 2021 zijn hier drie nesten van Lepelaars geteld.

Figuur 1. Middelste zaagbek met 8 juvenielen bij de Hoornse Hoofden op 1 september 2020. 

Lepelaar Y[LP]/aR[LP] - 22 jaar oud - bij Quackjeswater 
op 7 maart 2020.  



10 - Jaarboek 2020 KNNV Hollandse Delta

Roerdomp
De roerdomp heeft in 2020 gebroed in Meertje de Waal bij Rockanje. Tijdens het broedseizoen werd gefoerageerd langs de nabij-
gelegen Strypsche Wetering. 
Op 10 april werd een roerdomp gehoord bij Fort Penserdijk. Vervolgwaarnemingen voor deze locatie zijn niet bekend. In voor-
gaande jaren was hier wel een territorium aanwezig.

Wespendief 
Hoewel er geen nest-indicerende waarnemingen bekend zijn maakt het aantal waarnemingen het aannemelijk dat de wespendief 
op Voorne in 2020 heeft gebroed. Vooral bij het Kreekpad en de Sipkesslag zijn er verschillende waarnemingen die suggereren 
dat de wespendief in Strypemonde of in de directe omgeving daarvan tot broeden is gekomen.

Bontbekplevier
Deze soort heeft het tegenwoordig moeilijk om een geschikt broedbiotoop te vinden. Een aantal locaties in de regio is in de 
afgelopen jaren om diverse redenen afgevallen en het broeden is nu beperkt tot slechts enkele gebieden. Op de Groene Punt en 
omgeving kwamen in 2020 vier paar tot broeden. Op de Westplaat en Slufter werden 5-6 territoria en in totaal 12 juveniele vogels 
geteld. Het strand van Maasvlakte 2 was goed voor 4-6 broedparen en op 23 juli werden daar 6 paar met in totaal 19 jongen 
gezien.

Strandplevier
Van deze kwetsbare soort waren er in 2019 slechts 165-175 
broedpaar in Nederland aanwezig. Strandrecreatie is één van 
de voornaamste oorzaken voor de achteruitgang als broed-
vogel. In ons gebied is de soort in 2020 alleen bij de Groene 
Punt bij Rockanje en op het strand van Oostvoorne tot broe-
den gekomen. De aantallen zijn laag en de broedresultaten 
verschillen van jaar tot jaar. 
Sinds 2019 wordt tijdens het broedseizoen een deel van de 
Groene Punt afgesloten om strandplevier en bontbekplevier 
een zo rustig en veilig mogelijk broedgebied te geven. In 
2020 werden vanaf april twee tot drie paar strandplevieren 
gezien en in mei enkele malen oudervogels met kuikens. Het 
hoogste aantal werd op 29 mei waargenomen: drie paar met 
kuikens.

Dwergstern
Op de Westplaat was een kleine kolonie van 8 paar aanwezig. Er werden hier drie juveniele vogels gezien. Op de zuidpunt van 
Maasvlakte 2 vestigde zich een kolonie van ongeveer 40 broedparen die door de werkgroep Strandbroeders werd beschermd 
middels een afzetting van touw en het plaatsen van informatieborden. Helaas spoelde begin juli een groot aantal nesten weg 
tijdens een storm in combinatie met springtij. Waarschijnlijk heeft een groot deel van de inmiddels grote jongen zich toch nog 
kunnen redden.

Kleine Bonte Specht 
Het toegenomen aantal waarnemingen van de kleine bonte specht op Voorne past in het beeld van de westwaartse uitbreiding in 
Nederland. Ook op Goeree en Schouwen heeft de soort zich de laatste jaren gevestigd. Op Voorne werd deze soort in de broed-
tijd verschillende malen waargenomen in de Kaapduinen en het aangrenzende gebied richting Sipkesslag.

Boomvalk
De boomvalk was van oudsher een regelmatige broedvogel 
in Voornes Duin maar tegenwoordig ontbreekt deze soort 
daar meestal. Het verdwijnen van de boomvalk daar wordt 
wel in verband gebracht met de komst van de havik. Ook lijkt 
de boomvalk een steeds meer verborgen leefwijze te hebben 
aangenomen wat het vaststellen van broedgevallen bemoei-
lijkt. Het was dan ook een verrassing dat vooral door inspan-
ningen van Peter D. Ganzeboom toch verschillende broedge-
vallen konden worden gemeld en wel alle buiten de duinen. 
In Spijkenisse werden twee paar gelokaliseerd. Het eerste 
paar was niet succesvol maar het tweede paar bracht drie 
jongen tot uitvliegen. Op Rozenburg was er ook een melding 
van een boomvalk met vliegvlugge jongen op de Landtong ter 
hoogte van de Maeslantkering. Het is niet duidelijk waar deze 
gebroed heeft. Bij de Bernisse was een succesvol broedgeval 
met twee uitgevlogen jongen. Er was vroeg in het voorjaar 

zelfs nog een tweede paar aanwezig maar er werd daar geen nest gevonden. Omdat het zoekgebied van Peter Ganzeboom 
maar een derde deel van Voorne-Putten en Rozenburg dorp beslaat zou nog intensiever zoeken, vooral op hoogspanningslijnen 
en lange populierensingels, mogelijk nog enkele territoria kunnen opleveren. 

Strandplevier.

Boomvalk.
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Slechtvalk 
In de website https://www.roofvogels-hw.nl/slechtval-
kenzh20.html wordt een overzicht gegeven over de 
slechtvalk in Zuid-Holland in 2020 met twee nesten 
in de Noordelijke Delta. Bij Gunvor op Rozenburg net 
ten noorden van Brielle werd één jong grootgebracht. 
Daarnaast werd er ook op de Uniper Centrale op de 
Maasvlakte gebroed. Daar werden vier eieren gelegd 
en werden uiteindelijk twee jongen geringd.

Fluiter 
Tijdens de voorjaarstrek kunnen fluiters een paar dagen 
tijdens een tussenstop luid blijven zingen alvorens 
verder te trekken. Waarnemingen van zingende fluiters 
na half mei duiden meestal op echte broedgevallen. 
Zingende exemplaren werden waargenomen langs het 
Kreekpad (19 en 29 mei), in Strypemonde (22 en 23 
mei), bij het Breede Water (23 mei) en bij de Sipkesslag 
(17 juni).

Snor
Op de Kleine Beer werd een territorium vastgesteld. 
Verder was er een eenmalige waarneming van een 
zingende vogel in het Merrevliet op 22 mei. Tijdens de 
BMP-tellingen die in 2020 in dit gebied zijn uitgevoerd, 
werd geen territorium vastgesteld In de Strypsche 
Wetering was in de periode van 12 april t/m 17 juli een 
zingende snor aanwezig en ook in de Holle Mare werd 
van 12 april t/m 8 mei een snor gehoord. 

Dankwoord
Met dank aan Floor Arts, Hans en Marianne op den 
Dries, Peter D. Ganzeboom, Gerrit Hijbeek, Mark 
Hoekstein, Han Meerman, Kees van Rij, Peter Ver-
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en rapporten en Gerrit Hijbeek en Ruurd Boonstra voor 
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De veldleeuwerik op de Beningerslikken: een roepende boven de woes-
tijn? 
Door Hans op den Dries (BMP-coördinator Natuurvereniging Hollandse Delta en Theo Briggeman (voorzitter Natuurver-
eniging Hollandse Delta)

De Beningerslikken (BS) is een natuurgebied 
aan het Haringvliet ter hoogte van het dorp 
Zuidland in de gemeente Nissewaard. Het wordt 
beheerd door Natuurmonumenten (NM). Het 
gebied wordt sinds 1984 door de Natuurver-
eniging Hollandse Delta (toen nog KNNV) op 
broedvogels geïnventariseerd en is onderver-
deeld in acht deelgebieden. Het gebied bestaat 
goeddeels uit rietvelden en deels uit weilanden. 
In het zuiden grenst het aan het Haringvliet. 
In deze bijdrage gaan we in op het voorkomen 
van de veldleeuwerik als broedvogel van de 
Beningerslikken die een opmerkelijke comeback 
heeft gemaakt. 

De veldleeuwerik als broedvogel in Nederland
Medio jaren zeventig was de veldleeuwerik de meest verbreide broedvogel in Nederland. Het aantal broedparen werd voorzichtig 
geraamd op 50.000 – 750.000. De meeste veldleeuweriken nestelden toen in grasland. Sindsdien is de veldleeuwerik goeddeels 
uit de Nederlandse graslanden verdwenen en is zij nu vooral een akker- en heidevogel. Maar ook in de akkergebieden neemt de 
soort verder af. Het ontbreken van veilige nestplekken vormt het grootste probleem (SOVON Vogelatlas 2018). De Boerenlandvo-
gelbalans 2020 vermeldt dat de veldleeuwerik met 25% is afgenomen. 

Voorne-Putten
Op Voorne-Putten telde de Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne het aantal veldleeuweriken al eerder in de periode 
1994-1998. De soort moest het op het eiland hebben van een structuurrijke omgeving: ruige pollen, open stukjes, veel verschil-
lende kruiden, die ook de tijd kregen om in zaad te komen. Het aantal getelde broedparen varieerde in deze periode van 13 tot 29 
paar. In de poldergebieden was het aantal broedparen toen al laag.

De veldleeuwerik in de Beningerslikken
Des te opmerkelijker is de ontwikkeling van de veldleeuwerik in de Beningerslikken. In dit gebied is de soort sinds 2014 aan een 
gestage groei bezig. Kende de veldleeuwerik in 2005 nog slechts 3 broedgevallen, in 2014 steeg het aantal paren van 6 paar 
naar 15 paar. In 2014 is dat nog te verklaren door het feit dat in die periode de Spuimonding West aan het telgebied werd toe-
gevoegd. Daarna bleef het aantal broedparen echter toenemen. In 2020 groeide het aantal broedparen door naar 29 paar. Naar 
alle waarschijnlijkheid heeft dat toch te maken met het feit dat Natuurmonumenten via de inzet van vee een verschralingsbeheer 
voert. Het gebied is ook relatief nat, zodat de droogte van de laatste jaren hier geen negatieve effecten heeft doen optreden. Het 
voedselaanbod in de BS bleef voor de leeuweriken hierdoor optimaal. Ruigtekruiden zijn dominant. De zeegroene rus komt er vrij 
algemeen voor. 

Veldleeuwerik
Jaar 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Aantal 17 14 20 * * * * 8 9 9 11 12
Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aantal 7 5 7 7 5 * 5 7 4 3 9 6
Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal 7 10 4 9 6 6 15 12 19 16 26 21
Jaar 2020
Aantal 29

           
Tabel: Aantal broedparen in de Beningerslikken in de periode 1984-2020. Vanaf 2014 is daar het telgebied Spuimond West aan toegevoegd. 

Uit broedvogeltellingen in de polder Biert, een weidevogelreservaat elders op Putten, blijkt dat het aantal broedparen daar sinds 
1996 gestaag aan het dalen is. In 1996 broedde hier 17 paar veldleeuweriken, in 2002 nog zelfs 20 paar. In 2017 is dit aantal 
gedaald naar 7 broedparen (bron: SBB).

Veldleeuwerik boven de Beningerslikken. 
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In agrarisch beheerde gebieden met verlaat maaibeheer daalde op Putten het aantal veldleeuweriken tussen 2016 en 2020 van 7 
paar naar 5 paar, een daling van 28,5%. De soort is alleen in de polder Biert (Garsdijk, geen reservaat) aangetroffen. In de onder-
zochte polders op Voorne (Zwartewaal, Holle Mare, Blanke Waal e.a.) werd de veldleeuwerik helemaal niet aangetroffen (Bureau 
Schildwacht 2020). 

Uit tellingen in het kader van het Meetnet Agrarische Soorten in Zuid-Holland 2017-2019 blijkt dat de veldleeuwerik ook in de 
akkergebieden aan het verdwijnen is. 

De trend van de veldleeuwerik is ook hier duidelijk een dalende, terwijl deze voor de andere regio’s nog meevalt. 

Concluderend kan wel gesteld worden dat de Beningerslikken voor de veldleeuwerik zo langzamerhand een refugium op Voor-
ne-Putten aan het worden is. De zo bejubelde zang van de veldleeuwerik is een geluid dat boven de cultuursteppes van het 
eiland steeds minder is te horen. De soort is een roepende boven de woestijn aan het worden …
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Ontwikkeling van de dichtheden (territoria / 100 ha) van de veldleeuwerik in het agrarische gebied in vier regio’s in 
Zuid-Holland van 2017 – 2019. Bron: Kenniscentrum Akkervogels 2020. 
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De grote karekiet bij Dirksland 
door Marja de Lange (lid van de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta)

Als het einde van april nadert, begint het te kriebelen Het liefst zou ik dan elke ochtend even de polder in fietsen. Zou hij er al 
zijn? 

In 2019 had ik na een paar weken de hoop al bijna opgegeven. Tot … op 23 mei …. eindelijk …. Jaaaa! Hij was er weer! Hoe was 
het toch eigenlijk mogelijk dat hij helemaal van onder de Sahara dit kleine stukje riet in de polder op Goeree-Overflakkee wist te 
vinden.

In het voorjaar van 2020 duurde het wachten minder lang. Op 30 april was ik even bij de waterberging gestopt om aan de oever 
te kijken naar de stronken van de vorig jaar afgezaagde jonge wilgen. Ik verbaasde me erover hoe massaal en hoog de scheuten 
al opkwamen toen ineens …. achter me … KARRE-KARRE-KIET-KIET!!! Mijn hart maakte een sprongetje. Dit geluid…. zó her-
kenbaar! Met trillende vingers appte ik direct naar dé grote-karekieten-man van Nederland Jan van der Winden … in hoofdletters: 
“HIJ IS ER AL!!!!!!”.

Al vanaf 2014 zingt er in de rietkraag bij Dirksland jaarlijks een grote karekiet. Deze vogel staat met dikke letters als ‘bedreigd’ op 
de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Begin vorige eeuw waren er nog duizenden paren, nu nog slechts rond de 100. Na 
1950 is een afname van 90% te zien! Echt ongelooflijke getallen! Populaties van enige omvang vind je nu eigenlijk alleen nog in 
de noordelijke Randmeren en het Vechtplassengebied, vooral in de Loosdrechtse Plassen. We mogen het dus als heel bijzonder 
beschouwen dat hij op Goeree-Overflakkee een territorium heeft.

Dat de grote karekiet zo hard in aantal achteruit is gegaan, heeft te maken met de afname van geschikte rietkragen. Die bestaan 
uit hoog, stevig, overjarig riet dat in diep water staat. Er kan een aantal redenen genoemd worden waardoor het waterriet in 
Nederland is afgenomen. Allereerst het plaatsen van harde beschoeiingen. Die verstikken het riet. Een andere oorzaak is de ster-
ke toename van vooral grauwe ganzen. Zij eten de rietstengels waardoor de kragen smaller worden. Nog een andere nadelige 
factor is de groei van hoge bomen en veel struiken langs de oever. En tot slot worden er zelfs rietkragen verwijderd!
Ziehier de oorzaken van de desastreuse achteruitgang van de grote karekiet. De specifieke leefomgeving, bestaande uit rietkra-
gen en rietvelden die in het water staan, is in Nederland zeldzaam geworden.

Het riet in de waterberging bij Dirksland is stevig, hoog, 
staat in diep water en vormt een brede kraag met een mooie 
uitloopzone naar het midden van de plas. Er staat geen 
verharde wand langs de oever en er komen geen ganzen. 
Ook al is deze rietkraag slechts 200 meter lang en op het 
breedste stuk 20 meter breed, toch is dit blijkbaar genoeg 
om al vanaf 2014 als leefgebied van een grote karekiet te 
fungeren. Op 28 mei 2014 werd er voor de eerste keer op 
waarneming.nl melding gedaan van de aanwezigheid van 
een grote karekiet hier in de polder van Dirksland.
Ik had daar toen nog geen weet van omdat ik in dat jaar nog 
niet besmet was met het vogelaarsvirus. Pas in juni 2017 
hoorde ik hem voor het eerst. Wat een verrassing was dat, 
temeer omdat het sowieso de eerste keer was dat ik een 
grote karekiet hoorde. Omdat ik redelijk in de buurt woon, 
ging ik natuurlijk zo vaak mogelijk even luisteren of hij er 
nog zat.

In oktober 2018 kwam Krijn Tanis (voorzitter vogelwerkgroep Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee) met de 
vraag of ik wist of de grote karekiet gevaar liep door het maaibeleid. Goede vraag. Daar had ik geen idee van. Het sprak me aan 
om meer voor deze vogel te kunnen doen dan alleen luisteren en observeren, dus nam ik contact op met het Waterschap Hol-
landse Delta. Daarin werd duidelijk dat de sloot die langs de waterberging loopt in 2021 gebaggerd gaat worden. In de waterber-
ging zelf vindt dan waarschijnlijk groot onderhoud plaats, de plas wordt dan onder andere uitgekrabd. Om delen van de rietkraag 
voor de grote karekiet te kunnen behouden, zal dit gefaseerd gebeuren. Maar, vroeg ik mij af, hoe groot moeten die stukken riet 
dan minimaal zijn? Wat is de beste plaats om deze blokken te laten staan? Hoelang moet er tussen zitten voordat deze blokken 
ook door het waterschap aangepakt kunnen worden? Literatuur gaf onvoldoende antwoord, vooral omdat de waterberging veel 
kleiner is dan de gebieden waar in de boeken over gesproken wordt. 

Iemand die hier alles van weet, is Jan van der Winden ‘Ecology, research and consultancy’, zelfstandig ecoloog met als specialis-
me moerasvogels. Hij is werkzaam in allerlei projecten, onder andere bij de Loosdrechtse Plassen voor herstel van de rietkragen 
voor de grote karekiet. En bij de Marker Wadden waar hij samen met Camilla Dreef onderzoekt wat het gebied geschikt maakt 
voor pionier vogels. In november 2018 gaf hij op de Sovondag een lezing over de grote karekiet. Een maand later heb ik contact 
met hem opgenomen. 

In september 2019 is Jan van der Winden voor de eerste keer naar de rietkraag op Goeree-Overflakkee afgereisd om de situatie 
ter plekke te bekijken. Eindelijk kreeg ik antwoord op mijn vragen wat voor rietblokken er zouden moeten blijven staan om ervoor 
te zorgen dat als er in het najaar groot onderhoud in de plas is gepleegd, de grote karekiet in de lente toch voldoende overjarig 
riet vindt om er een territorium te bezetten.
Want groot onderhoud aan de waterberging moet toch een keer gebeuren, ook in het belang van de grote karekiet zelf, zodat er 
voldoende water van goede kwaliteit blijft. 

Geringde Grote Karekiet.
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In mei 2020 is Jan voor een heel andere reden gekomen. De karekiet, die er dat jaar zijn territorium had gevestigd, was name-
lijk geringd! Deze ring kon alleen afgelezen worden door de vogel te vangen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Temeer 
omdat hij zijn zangplek had verkozen in een andere rietkraag, aan de overkant van de weg. Om 15.30 uur was ik ter plaatse. 
Maar …. waar zat hij? Hij was stil! Het werd echter nog lastiger, want vlakbij werd een tractor gestationeerd om het gewas verder-
op in de polder te kunnen beregenen. En een paar meter verder kwam nóg een tractor te staan. Met flink wat decibellen werkten 
de tractoren aan hun taak, ervoor zorgend dat er op afstand geen zang of roep van welke vogel dan ook meer te horen viel. 
Jan keek even bedenkelijk toen hij aankwam, maar goed, hij was vanuit Utrecht hierheen gekomen dus het project werd voortge-
zet. Hans en Marianne op den Dries kwamen belangstellend kijken en dat bleek achteraf een goede zet. Want nadat er een mist-
net in de grote rietkraag was opgezet, omdat we ‘onze’ karekiet daar toch even hadden horen roepen, bleek na een tijd wachten 
dat hij ondertussen naar de smalle rietkraag aan de overkant van de weg was gevlogen en daar zat te zingen! Wat een klucht, 
door de brommende motor van de tractor hadden we dat niet gehoord. Het beste was om ook in die andere rietkraag een mistnet 
op te zetten. Maar daar had Jan niet op gerekend. Hans bood uitkomst door materiaal dat nog in zijn auto lag aan te bieden. 
Uiteindelijk stonden er dus twee netten opgesteld. En weer konden we niets anders doen dan wachten. Tussendoor viel ook nog 
de mp3 speler in het water die vervolgens nergens meer in de blubber te vinden was. En maar wachten…. Tot eindelijk, om 19.40 
uur, Jan met een grote grijns en een vogel in de hand aan kwam lopen. Het was gelukt!! Snel en vakkundig hebben Jan en Hans 
het ringetje toen afgelezen. Jan heeft de karekiet aan de andere poot nog een zwarte kleurring met witte inscriptie gegeven die 
wel op afstand af te lezen is. Gauw nog een paar foto’s gemaakt en de vogel dook weer zijn rietkraag in. Het was 20.30 uur toen 
alles was opgeruimd en we eindelijk naar huis konden.

Een paar dagen later kregen we bericht dat de vogel op 8 augustus 2014 in het zuiden van Spanje, op de terugweg naar Afrika, 
geringd is. Hij is dus al minstens 6 jaar oud! Het zou zelfs kunnen zijn dat deze karekiet al een keer eerder in de waterberging bij 
Dirksland heeft gezeten, want ook in 2017 zat er een geringde vogel. Oudere vogels komen vaak vroeger aan en dat klopt met 
onze gegevens. Zijn aankomst in 2017 was pas eind juni terwijl hij, zoals gezegd, in 2020 al op 30 april hier zijn krasserige zang 
liet horen. In 2017 is hij in ieder geval tot 10 juli waargenomen en in 2020 heeft hij er tot 8 juli gezongen.

Helaas heb ik bij de Flakkeese karekiet nog niet kunnen ontdekken of er ook een vrouwtje was, laat staan jongen. Maar volgend 
jaar … als het einde van april nadert … en het begint weer te kriebelen … fiets ik steeds even de polder in. Zou hij er al zijn?

De grote karekiet is een lange-afstands-trekker. Eind maart verlaat hij zijn leefgebied in Afrika, ten zuiden van de Sahara, om een 
maand later in Nederland aan te komen. 
Grote karekieten trekken ’s nachts. Vanaf eind april komen de mannetjes aan; de vrouwtjes volgen vanaf begin mei. Zodra een 
man een territorium heeft, probeert hij met zijn karakteristieke, luide zang een vrouw te lokken. Het vrouwtje bouwt vervolgens 
een nest. Zij doet dat door nestmateriaal eerst in het water te dopen zodat het soepeler wordt en vlecht het vervolgens om de 
rietstengels heen. Rietstengels die stevig genoeg zijn om dit zware nest te dragen. Het wordt boven water en zo ver mogelijk bij 
de oever vandaan gebouwd, zodat predatoren er niet bij kunnen. 
De taken zijn duidelijk verdeeld: vrouw bouwt en broedt, man zingt en verdedigt het territorium. Soms hebben mannetjes meerde-
re vrouwtjes. Eileg vindt plaats in mei en juni en de 4-7 eieren worden vervolgens twee weken bebroed. Beide ouders voeren de 
jongen die 10-11 dagen in het nest blijven. Er is één broedsel per jaar. 
Het voedsel van de grote karekiet bestaat uit waterinsecten, zoals libellen en waterkevers, maar ook kleine visjes, kikkertjes of 
salamanders.
Wat wel heel apart is, is dat sommige mannetjes het wekenlang volhouden om in afwijkend of zelfs ongeschikt broedgebied te 
zingen! 
In augustus verlaten de grote karekieten hun broedbiotoop en gaan weer richting Afrika.

De grote karekiet in rietkraag aan de Philiphoofjesweg polder Dirksland:
eerste 
melding

laatste 
melding

bijzonderheden aanwezigheid 2e 
grote karekiet

2014 28-05 13-06
2015 - -
2016 08-06 19-06 - zangplek ten noorden van de Philiph.weg.
2017 26-06 10-07 - ring dragend- zangplek ten noorden van de Philiph.weg.
2018 11-05 12-07 - zangplek vooral ten noorden, maar soms ten zuiden van Phi-

liph.weg.

2019 22-05 10-07 - zangplek afwisselend ten noorden en ten zuiden van Philiph.
weg.- was de eerste 2 dagen ook in waterberging 300 m zuidelij-
ker aanwezig.

10-06 t/m 28-06 2e 
grote karekiet

2020 30-04 08-07 - ring dragend - zangplek vooral ten zuiden van Philiph.weg. - 25 
mei geringd door Jan van der Winden (kleurring)

op 15-05 2e grote 
karekiet

Bronnen: 
Vogelbescherming; Sovon; Waarneming.nl; Ardea (H.N. Kluijver); “Herstel van rietkragen in de Vechtplassen voor de grote kare-
kiet” door Jan van der Winden; boek “Tussen Haringvliet en Grevelingen”. Veel dank aan Jan van der Winden!
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Onderzoek naar de noordse woelmuis in de Westduinen te Ouddorp 
2007-2020
Door Jan Alewijn Dijkhuizen (coördinator Zoogdierwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

Inleiding
De noordse woelmuis (nieuwe naam: Alexandromys oeconomus) is een bijzonder dier. Onze noordse woelmuis is na de ijstijden 
geïsoleerd geraakt van de rest van de populatie en zo is in ons land een ondersoort ontstaan: Alexandromys oeconomus arenico-
la, de enige endemische zoogdiersoort van ons land.
De noordse woelmuis lijkt veel op de aardmuis en de veldmuis, die ook in het werkgebied van de Natuurvereniging Hollandse 
Delta voorkomen. Er vindt concurrentie plaats tussen deze drie soorten woelmuizen.
De vraag die landelijk al langer gesteld wordt, is of de noordse woelmuis zich als geïsoleerde populatie in Nederland weet te 
handhaven. De vraag wordt actueler nu veel plasdras gebieden, bij uitstek de plek waar noordse woelmuizen de concurrentie 
weten te winnen, aan het verdrogen zijn.

In 2020 heeft de Zoogdierwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta een muizenonderzoek gedaan in de Westduinen 
nabij Ouddorp. De resultaten verleidden mij om later dat jaar in m’n eentje (mede vanwege coronaperikelen) nogmaals onderzoek 
in een ander deel van de Westduinen te doen. Ik maak me namelijk zorgen over de (vermeende) achteruitgang van de noordse 
woelmuis in de Westduinen. 
Onze werkgroep heeft in 2013 en 2019 ook al onderzoek naar kleine zoogdieren gedaan in de Westduinen en de landelijke Zoog-
diervereniging aan de randen van het gebied al in 2007 en toen werden er toch meer noordse woelmuizen gevangen?

Vallenonderzoek in de Westduinen
Zowel door de landelijke Zoogdiervereniging (vroeger VZZ) als door de Zoogdierwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse 
Delta is er onderzoek gedaan met inloopvallen. Een intensieve maar ook effectieve manier om het voorkomen van soorten vast te 
stellen. De aantallen gevangen muizen zegt niet heel erg veel over de grootte van de populatie maar kan wel een indicatie geven. 
De vallen bestaan uit een tunneltje met een klapdeurtje en een grotere leefruimte waarin we hooi, pindakaas/havermout balletjes, 
peen en meelwormen stoppen. De vallen worden een paar dagen open neergezet met het deurtje op safe om de dieren aan de 
nieuwe situatie te laten wennen en daarna worden twee nachten achtereen de deurtjes op “scherp” gezet en de vallen gecon-
troleerd. Gevangen dieren worden op naam gebracht, indien nodig worden er foto’s gemaakt en direct daarna worden de dieren 
weer losgelaten.

Het gebied de Westduinen
De Westduinen vormen een 160 ha groot laag duingebied met hier en daar een poel en veel kleine valleitjes waar in de winter 
water in staat. In de zomer is alleen water in de poelen aanwezig, tenminste zo was het tot voor kort….. De Westduinen worden 
al eeuwen begraasd, vroeger door konijnen, een lange periode door koeien en paarden en de laatste jaren door koeien en scha-
pen. Door de begrazingsdruk is het gebied grotendeels vrij van struiken. Toch zijn er verspreid door het gehele duin lage plekjes 
met bramen en enkele struikjes te vinden. De beheerder, het Zuid-Hollands Landschap, heeft afgelopen jaren delen van deze 
valleitjes open gemaakt en geplagd in het kader van de zogenaamde PAS-maatregelen. Bij deze werkzaamheden is nadrukkelijk 
rekening gehouden met de kleine fauna door bewust valleien over te slaan.

Foto: Westduinen met op de achtergrond de vuurtoren en enkele zendmasten.
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 Resultaten van vijf maal onderzoek
In 2007 heeft de landelijke Zoogdiervereniging in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar het voorkomen 
van de noordse woelmuis in de Delta in het kader van de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren (Bekker 
en Koelman). Dit onderzoek werd uitgevoerd door professionals, aangevuld met vrijwilligers. Bij toeval ben ik in deze periode in 
contact gekomen met beide onderzoekers en heb meerdere weekenden in delen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta door 
rietstroken en bermen mogen zwoegen op zoek naar de noordse woelmuis en andere kleine zoogdieren. Vanaf dat moment ben 
ik me ook zelf binnen de toenmalige KNNV Zoogdierwerkgroep met muizenonderzoek bezig gaan houden. 
Het onderzoek van de Zoogdiervereniging is uitgevoerd door in kilometerhokken waar geen braakbalgegevens beschikbaar 
waren met inloopvallen te werken. Zo werden in de Westduinen net naast de Klarebeekweg 20 vallen geplaatst, steeds twee 
naast elkaar om de tien meter, dus over een lengte van 90 meter. 
Het resultaat in 2007: in 20 vallen bij de Klarebeekweg werden 7 
noordse woelmuizen gevangen. Iets zuidelijker werd op dezelfde 
wijze 1 noordse woelmuis gevangen (blauw op de overzichtskaart).

Toen het Zuid-Hollands Landschap te kennen gaf PAS-maatregelen 
uit te willen voeren heeft de Zoogdierwerkgroep vooraf onderzoek 
gedaan om te kijken of er in het plangebied noordse woelmuizen 
voorkwamen. Dit onderzoek is in september 2013 met behulp van 
60 vallen verspreid over enkele valleitjes met begroeiing uitgevoerd. 
Deze vallen werden niet in paren maar alleen om de vijf meter 
geplaatst. Dit omdat de zoekgebieden zo klein waren dat vallen om 
de 10 meter plaatsen geen compleet beeld zou geven (geel op de 
overzichtskaart).
Resultaat in 2013: In 60 vallen werden 70 noordse woelmuizen 
gevangen met een maximum van 27 per controle. Het behoeft geen 
betoog dat dit extreem veel is! Er zijn soorten muizen die zich veel 
gemakkelijker laten vangen, zoals de ook aanwezige bosmuis en 
huisspitsmuis. Op basis van dit onderzoek is de werkwijze van het 
PAS project aangepast om de populatie noordse woelmuizen te 
ontzien.

Omdat het PAS project nog jaren doorliep heeft de Zoogdierwerkgroep in oktober 2019 een ander deel van de Westduinen onder-
zocht vooraf aan de beoogde maatregelen. Toen werden er 80 vallen in een lange rij om de 10 meter in de Grote Westduinen 
geplaatst en 10 vallen ten noorden van de Klarebeekweg in de Kleine Westduinen.
Resultaat in 2019: In de 80 vallen werden 15 Noordse woelmuizen gevangen met een maximum van 6 per controle. In de 10 
vallen ten noorden van de Klarebeekweg werd de eerste veldmuis gevangen.

In het natuurgebied Westduinen staat ook nog een marine zendstation. Dat wordt op termijn gesaneerd en ter voorbereiding 
moest ook hier onderzocht worden of er noordse woelmuizen rond het gebouw en zendmasten aanwezig waren. In oktober 2020 
zijn 90 vallen uitgezet in valleitjes rond het marine zendstation (licht roze op de kaart).
Resultaat in 2020 1: In de 90 vallen werden geen noordse woelmuizen gevangen, wel enkele veldmuizen. Een deel van de vallen 
stond op dezelfde plek als de vallen in 2007 toen er 7 noordse woelmuizen werden gevangen.

Noordse woelmuis.

Jan Alewijn Dijkhuizen, telleider in het werkgebied de Westduinen.
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Omdat we nogal schrokken van dit resultaat heb ik (vanwege coronaperikelen in mijn eentje) in november een aantal locaties 
opnieuw onderzocht waar we in 2013 en 2019 nog noordse woelmuizen hebben aan getroffen. Ik heb verspreid in het gebied 60 
vallen geplaatst en slechts 3 maal een noordse woelmuis gevangen, een vrouwtje en waarschijnlijk tweemaal hetzelfde mannetje.
Resultaat 2020 2: In 60 vallen 3 noordse woelmuizen verspreid over drie controles (groen op de kaart).

 

In 2007 stonden er 20 vallenparen alleen langs de rand van het gebied, tijdens de latere onderzoeken werden de vallen verspreid 
in vochtige valleitjes geplaatst. In het onderzoek van 2020-2 stonden de vallen deels op dezelfde locaties als in 2013 en 2019.

Conclusie
Zoals eerder opgemerkt, de hoeveelheid vangsten van een soort zegt niet altijd iets over de aantallen werkelijk aanwezige mui-
zen. Echter, de totale afwezigheid van noords woelmuizen in diverse valleitjes waar er in 2013 met gemak 70 werden gevangen 
zegt helaas genoeg. 
De conclusie moet zijn dat het dramatisch slecht gaat met de noordse woelmuis in de Westduinen. Het is ook wel duidelijk waar 
dat door komt. We hebben twee zeer extreem droge jaren achter de rug, 2019 was het 6e zeer warme jaar met de recordtempe-
ratuur van 40,7 graden in Gilze Rijen op 25 juli. 2020 was vervolgens het warmste jaar sinds 1901 en tevens het 7e zeer warme 
jaar. In 2019 stonden alle poelen droog en dat tot in oktober. Ook in 2020 waren alle vochtige valleitjes kurkdroog. De droge zand-
hellingen lagen er verbrand door de zon bij. Voor een woelmuis die afhankelijk is van dicht kruidenrijk grasland was het klimaat de 
laatste jaren te extreem. Dit fenomeen speelt niet alleen in de Westduinen maar in heel ons land. Het probleem van de West-
duinen is dat er voor de noordse woelmuizen geen vluchtgebieden in de directe omgeving liggen waarvandaan ze het gebied 
weer kunnen bevolken. Dat blijkt de 
veldmuis (ook een woelmuissoort) 
beter te doen hoewel ook deze soort 
maar in kleine aantallen op de West-
duinen voorkomt. De veldmuis blijkt 
op wat drogere grond ook een betere 
concurrentiepositie te hebben dan de 
noordse woelmuis, dus de vraag is of 
de noordse woelmuis ooit nog voet 
aan de grond krijgt in de Westdui-
nen. In het najaar van 2021 gaan we 
opnieuw een muizenonderzoek doen 
in de Westduinen!

Literatuur: 
Bekker D.L, en R.M. Koelman (2007), 
Inhaalslag verspreidingsonderzoek 
Nederlandse Zoogdieren VONZ 2006, 
Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem 
2007. 
KNNV Zoogdierwerkgroep Hollandse 
Delta, verslagen 60, 90, 96 en 99.
Zoogdiervereniging, soorteninformatie.  

 

Kaart: alle vanglocaties 2007 tot en met 2020 Tabel: aantal noordse woelmuizen en veldmuizen onderzoek in de Westduinen 
2007 tot en met 2020

Veldmuis.
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 Project Vos, soort van het jaar 2020
Door Jan Alewijn Dijkhuizen (Coördinator Zoogdierwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

In het jaar 2020 werd door de KNNV afdeling Voorne 
en de Natuur- en Landschapsvereniging Goe-
ree-Overflakkee (NLGO) de vos tot dier van het jaar 
gekozen. Dat had een reden. Op Voorne-Putten was 
de soort in opmars, op Goeree-Overflakkee komt de 
vos nog bijna niet voor. De vos spreekt bovendien 
een breed publiek tot de verbeelding. In de pers en 
de verengingsbladen van beide organisaties werden 
daarom oproepen gedaan om waarnemingen van 
vossen te melden. 

Alles bij elkaar zijn er rond de 130 meldingen van 
vossen gedaan op de Maasvlakte, Voorne-Put-
ten en Goeree-Overflakkee, waarvan 4 op Goe-
ree-Overflakkee.
Ongeveer een derde deel daarvan werd per email 
ontvangen en is op Waarneming.nl gezet. De overi-
ge meldingen zijn door waarnemers zelf op Waarne-
ming.nl ingevoerd. 

Voorne-Putten en de Maasvlakte
Wat opvalt is dat er enkele concentraties zijn waar 
regelmatig meldingen vandaan komen, uiteraard 
de wandelgebieden zoals het Quackgors, Quack-
jeswater, Duinen van Oostvoorne, Groene Strand 
en Westplaat. Maar ook het Slufterdepot en slag 
Maasmond leveren meldingen op. Toch is het wel 
zeker dat er meer waarnemingen zijn gedaan, op 
Facebook worden er bijvoorbeeld regelmatig foto’s 
van vossen geplaatst (bijvoorbeeld van het nest bij 
de Bakenvallei) maar worden deze maar zelden op 
Waarneming.nl ingevoerd. Jammer! 
Wat ook heel erg opvalt is dat er uit de polder geen 
of eenmalige waarnemingen komen. Helaas is dit 
verklaarbaar, de WBE Voorne-Putten is van mening 
dat er nulstand-beheer moet plaatsvinden in de pol-
ders. Wettelijk is dit ook toegestaan, maar of dit ook 
enig nut dient behalve het redden van kippen van 
particulieren is de vraag. 

Goeree-Overflakkee
Van dit eiland kwamen maar enkele betrouwba-
re meldingen, de locaties zijn zeer verspreid en 
bestaan uit eenmalige meldingen uit Stellendam, 
Nieuwe Tonge en onder Ooltgensplaat. Overigens 
worden er wel al vanaf 2012 vossen op Goe-
ree-Overflakkee gemeld maar steeds voor korte 
periode en erg lokaal. Wat er met deze dieren is 
gebeurd?

De	vos	wordt	op	Voorne-Putten	flink	bejaagd.

Vos.
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De ontwikkeling van de groenknolorchis en de moerasgamander op 
Voorne in 2020 
Door Erik Ketting (coördinator Plantenwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

De plantenwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta telt jaarlijks het aantal groenknolorchissen op het Parnassiavlak 
en in het Hoekje Jans. Ook telt zij de moerasgamanders in de Gamandervallei en de Gentianenvallei. Omdat de groenknolorchis 
en de moerasgamander zulke zeldzame planten zijn, is het van belang de populatie ontwikkeling van deze soorten goed te moni-
toren. De groenknolorchis heeft het wat minder gedaan dan in 2019. De moerasgamander heeft het in 2020 goed gedaan in de 
Gamandervallei, daarentegen is het aantal in de Gentianenvallei dramatisch afgenomen.

De groenknolorchis
Het aantal groenknolorchissen was 
op beide locaties lager dan in 2019. 
Wellicht heeft het feit dat de beide 
valleien eind 2019 niet gemaaid zijn 
daaraan bijgedragen.

De moerasgamander
Het aantal moerasgamanders geeft een wisselend beeld in de twee gebieden waar deze plant voorkomt. In de Gamandervallei 
doet de moerasgamander het onverminderd goed, hier zijn in 2020 690 exemplaren geteld, het hoogste aantal sinds de dramati-
sche afname na 1996. Ook worden er steeds meer exemplaren verder van de poel af waargenomen. Het aantal in de Gentianen-
vallei is in 2020 dramatisch afgenomen. Er zijn nog maar 59 exemplaren waargenomen. Mogelijk speelt de toenemende verrui-
ging hier een rol. 

 Beheer gamanders
In de Gamandervallei is bij wijze van experiment op advies van de plantenwerkgroep eind 2020 een stukje naast de poel geplagd, 
op een locatie waar nog geen moerasgamanders voorkwamen. Het doel is om te kijken of de moerasgamander zich door deze 
beheersmaatregel kan uitbreiden. Mogelijk is ook in de Gentianenvallei aanvullend beheer nodig om de verruiging tegen te gaan, 
en zo de groeiomstandigheden te verbeteren. 
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Inventariseren van bermen met de “Mijn berm bloeit” - methode
Door: Erik Ketting (coördinator Plantenwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

Inleiding
Bermen zijn van groot belang voor planten en insecten en zijn door de intensivering van de landbouw de laatste leefgebieden 
voor veel planten en insecten in het landelijk gebied. Een goed beheer van bermen is daarom van groot belang.
Met de campagne ‘Mijn berm bloeit’ vragen FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) en de Vlinderstichting aandacht voor de 
achteruitgang van de bloemenpracht in onze bermen, met het oog op de bloeiende planten zelf en de vlinders en andere insecten 
die hiervan leven. Met het project ‘Mijn berm bloeit’ willen FLORON en de Vlinderstichting bereiken dat beheerders en burgers 
weten hoe het met bermen gesteld is , en wat ze daar eventueel aan kunnen verbeteren. Hiervoor is een laagdrempelige metho-
de van inventariseren ontworpen. Met deze methode kan de nectarindex bepaald worden en worden statistieken over voedsel-
rijkdom, vocht en zuurgraad van de bodem van de geïnventariseerde berm gegenereerd, gevolgd door een maaiadvies voor de 
beheerder. 

De methode
Bij de ‘Mijn berm bloeit’ methode wordt 100 meter berm geïnventariseerd 
door om de 10 meter alle voorkomende planten in een straal van 1 meter te 
noteren. De gevonden planten worden per vak ingevoerd op de website van 
‘Mijn Berm Bloeit’ waar vervolgens de nectarindex wordt bepaald. Daarnaast 
worden de statistische informatie en een maaiadvies gegenereerd. 
 

De nectarindex wordt als volgt bepaald:
De gevonden soorten en aantallen in de getelde berm worden gebruikt om de 
nectarindex te berekenen. Deze bestaat uit twee componenten: bloemenrijk-
dom en nectarproductie. Nectarproductie telt het zwaarst. De nectarproductie 
van een plantensoort is gebaseerd op de Britse AgriLand Nectar Database. 
We hebben de totale nectarproductie in drie categorieën ingedeeld. Een 
bloemrijke berm zorgt voor bonuspunten. Ook hier zijn drie categorieën. In 
de figuur hieronder staat de nectarindex en waardering in stoplichtkleuren 
weergegeven:
 

We onderscheiden vijf categorieën. Hoe hoger de nectarindex hoe meer nectar er gedurende het jaar te halen is voor boeren-
landvlinders en andere insecten. Bermen met een nectarindex van 5 kennen een gevarieerd bloemaanbod gedurende het jaar en 
er is veel nectar te halen. Bermen met een index van 1 hebben insecten weinig te bieden.

Berm Kleidijk. 
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Resultaat `Mijn Berm Bloeit´ Kleidijk
Op 18 mei 2020 heeft de plantenwerkgroep een stuk berm van de Kleidijk geïnventariseerd met de ‘Mijn berm bloeit methode’ 
voor de gemeente Westvoorne. In de onderstaand tabel worden de gevonden soorten getoond met daarachter het aantal keren 
dat in de 10 opnamevakken de soort is aangetroffen(abundantie).

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam abundantie
Ranunculus acris scherpe boterbloem 10 vakjes
Daucus carota peen 7 vakjes
Vicia sativa subsp. sativa voederwikke 8 vakjes
Lathyrus pratensis veldlathyrus 5 vakjes
Centaurea jacea knoopkruid 9 vakjes
Taraxacum	officinale paardenbloem 10 vakjes
Trifolium pratense rode klaver 10 vakjes
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium gewone berenklauw 9 vakjes
Arrhenatherum elatius glanshaver 10 vakjes
Dactylis glomerata subsp. glomerata gewone kropaar 10 vakjes
Holcus lanatus gestreepte witbol 10 vakjes
Medicago arabica gevlekte rupsklaver 9 vakjes
Tragopogon pratensis gele morgenster s.l. 1 vakje
Plantago lanceolata smalle weegbree 10 vakjes
Potentilla reptans vijfvingerkruid 9 vakjes
Equisetum arvense heermoes 9 vakjes
Trifolium dubium kleine klaver 6 vakjes
Jacobaea Jakobskruid (G) 3 vakjes
Symphytum	officinale gewone smeerwortel 3 vakjes
Rumex acetosa veldzuring 10 vakjes
Cerastium fontanum subsp. vulgare gewone hoornbloem 8 vakjes
Poa pratensis subsp. pratensis veldbeemdgras 8 vakjes
Persicaria maculosa perzikkruid 3 vakjes
Medicago lupulina hopklaver 1 vakje
Urtica dioica grote brandnetel 1 vakje
Achillea millefolium duizendblad 6 vakjes
Festuca rubra rood zwenkgras 5 vakjes
Anthriscus sylvestris fluitenkruid 3 vakjes
Schedonorus arundinaceus rietzwenkgras 5 vakjes
Alopecurus pratensis grote vossenstaart 1 vakje
Aegopodium podagraria zevenblad 1 vakje
Potentilla anserina zilverschoon 1 vakje
Vicia cracca vogelwikke 3 vakjes
Carex hirta ruige zegge 1 vakje
Bellis perennis madeliefje 2 vakjes
Lotus corniculatus var. corniculatus gewone rolklaver s.s. 1 vakje
Luzula campestris gewone veldbies 1 vakje
Rumex crispus krulzuring 2 vakjes
Glechoma hederacea hondsdraf 1 vakje
Anisantha sterilis ijle dravik 1 vakje
Jacobaea erucifolia viltig kruiskruid 1 vakje
Galium mollugo subsp. erectum glad walstro 1 vakje
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Nectarindex en Statistische resultaten ‘Mijn Berm Bloeit’ Kleidijk
Na het invoeren op de website van de 
gevonden soorten en het aantal vakjes 
waarin de soort is aangetroffen wordt de 
nectarindex bepaald en wordt de sta-
tistische informatie en een maaiadvies 
gegenereerd. Voor de geïnventariseerde 
berm van de Kleidijk levert dat de volgen-
de resultaten op:
 

Nectarindex (1-5): 5
Hoe hoger de nectarindex hoe meer 
nectar er gedurende het jaar in potentie te 
halen is voor vlinders en andere insec-
ten. Bermen met een nectarindex van 
5 kennen een gevarieerd bloemaanbod 
gedurende het jaar en er is veel nectar 
te halen. Bermen met een index van 1 
hebben insecten weinig te bieden. De 
gevonden soorten en aantal vakjes waarin 
de soort in de getelde berm voorkomt 
worden gebruikt om de nectarindex te 
berekenen. Deze bestaat uit twee compo-
nenten: bloemenrijkdom en de potentiele 
nectarproductie. Nectarproductie telt het 
zwaarst. De nectarproductie van een 
plantensoort is gebaseerd op de Britse 
AgriLand Nectar Database. We hebben de 
totale nectarproductie in drie categorieën 
ingedeeld. Een bloemrijke berm zorgt voor 
bonuspunten. Ook hier zijn drie catego-
rieën.

Bloemaanbod
Berekend uit een optelsom van bloeitijddiagrammen x het aantal van elke plantensoort. Het tijdstip van maaien is uiteraard van 
grote invloed. Door ruim ná de bloeipiek te maaien kunnen bloemen zaden vormen.
 

Potentiële nectarproductie gedurende het jaar
Berekend uit een optelsom van bloeitijddiagrammen x nectarproductie x het aantal van elke plantensoort.
 

Voedselrijkdom
Deze telling (oranje) en alle locaties in Nederland (grijs). Een lage stikstofwaarde duidt op een schrale vegetatie. Op de horizonta-
le as staat de gemiddelde Ellenberg-indicatiewaarde van de plantensoorten gewogen naar aantal.
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Vochtigheid van de bodem
Deze telling (oranje) en alle locaties in Nederland (grijs). Op de horizontale as staat de gemiddelde Ellenberg-indicatiewaarde van 
de plantensoorten gewogen naar aantal. Koester zowel vochtig als heel droog grasland, want hierin komen vaker bijzondere soor-
ten voor. Let bij het maaien op een verhoogde kans op insporing en bodemverdichting in vochtig grasland.

 

Zuurgraad van de bodem
Deze telling (oranje) en alle locaties in Nederland (grijs). Op de horizontale as staat de gemiddelde Ellenberg-indicatiewaarde van 
de plantensoorten gewogen naar aantal. Voedselarme zandgronden hebben meestal een zure bodem (waarde < 5). Meestal is er 
sprake van een meer neutrale bodem, bijvoorbeeld klei, veen en nieuwe aangebrachte teelaarde.
 

 

Maaiadvies
Onderstaand het gegenereerde maaiadvies, is het wel van belang dat de beheerder het advies opvolgt. In de praktijk wordt het 
advies niet altijd goed opgevolgd en wordt het maaien niet goed uitgevoerd. Overleg met de beheerder is daarom noodzakelijk, 
het is daarbij ook van belang rekening te houden met andere soortgroepen zoals insecten, vogels, zoogdieren en paddenstoelen.

Maaifrequentie
Op basis van de aanwezigheid van indicatorsoorten adviseren we om tweemaal per jaar te maaien en maaisel af te voeren.
Het maaitijdstip is een globale inschatting op basis van de aangetroffen planten. Hoe vollediger de soortenlijst deze is, hoe beter 
het advies. Afhankelijk van de mate van verruiging kan het noodzakelijk zijn vaker te maaien. Stem het maaistip af op de aanwe-
zigheid van bedreigde soorten en laatbloeiende soorten.

Aangepast maaitijdstip
Geen soorten aangetroffen die gebaat zijn bij een aangepast maaitijdstip.
Het algemene maaiadvies is om te maaien in de nazomer. Bij tweemaal per jaar maaien, kan het beste in juni gemaaid worden, 
wanneer vroege bloeiers zaden hebben gevormd. Meer lezen: P.J. Keizer, 2008. Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen. 
Rijkswaterstaat [download].

Algemene tips voor ecologisch maaibeheer
• Maai gefaseerd: laat bij elke maaibeurt 20% van de vegetatie staan voor de aanwezige fauna en om bloemen zaden te laten 

vormen.

• Laat het maaisel een paar dagen liggen voordat het maaisel wordt afgevoerd. Op deze manier krijgen de aanwezige planten 
de kans om hun zaden te laten vallen.

Beschermde soorten, Rode Lijst-soorten en invasieve exoten

Geen bijzondere soorten aanwezig.

Bij aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten wordt verwacht dat hier in het maaibeheer rekening mee wordt gehouden, 
bijvoorbeeld door het verschuiven van het maaitijdstip tot na de zaadzetting. Rode lijst soorten staan landelijk onder druk. Het 
verdient aanbeveling om in het beheer met deze soorten rekening te houden. Bij aanwezigheid van sterk woekerende invasieve 
duizendknopen (Japanse, Sachalinse of Bastaardduizendknoop) wordt aanbevolen de groeiplaats apart te maaien en het maaisel 
als restafval af te voeren. Deze soorten zijn namelijk in staat zich via kleine fragmenten te verspreiden.

Zelf met ‘Mijn berm bloeit’ aan de slag
De ‘Mijn berm bloeit’ methode is een laagdrempelige methode, die ook door niet ervaren floristen kan worden toegepast. Hiervoor 
is een handleiding en een zoekkaart met de meest voorkomende plantensoorten op de website van FLORON te downloaden. Wil 
je hiermee zelf aan de slag, dan kun je de benodigde informatie vinden op de website van FLORON via de volgende link: 
https://www.floron.nl/bermen.
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Nieuwe dagvlindersoort op Voorne-Putten Rozenburg
Door Theo Briggeman (lid Insectenwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

De laatste jaren zijn er doorgaans alleen maar zorgelijke geluiden over de vlinderstand op ons eiland te melden. Nog recent 
hebben we bijvoorbeeld de resultaten van jarenlang onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat een vijfde deel van al onze 
dagvlindersoorten sinds de jaren zeventig is verdwenen. 
Des te aardiger is het dat er dit jaar een geheel nieuwe dagvlindersoort op het eiland is ontdekt, het scheefbloemwitje. In 2008 
kwam deze soort tot het noorden van Alpen voor, maar sindsdien is het witje aan een snelle opmars bezig. 
 

In 2015 werden de eerste waarnemingen in Limburg gedaan. In 2016 werd de soort op veel meer plaatsen in Limburg 
aangetroffen. In 2018 en 2019 heeft de soort zich verder uitgebreid en is waargenomen in het grootste deel van het land. 
Waarnemingen ontbraken nog uit het noordwesten inclusief de Wadden en ook in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden 
waren de meldingen nog schaars. Op Voorne-Putten waren er tot nu geen waarnemingen gedaan. 

Karel Rijsdijk meldde het eerste exemplaar op 2 juli 2021 voor Rozenburg. Peter Rooij zag er op 14 augustus 2020 een in de 
vlinderidylle in Brielle. Een tweede exemplaar zag hij hier op 2 september. Op 6 september werd er ook een scheefbloemwitje in 
Rozenburg gezien. Op waarneming.nl werd er op 14 augustus ook een soortgenoot uit Heenvliet gemeld. 

Het lijkt er dus op dat het scheefbloemwitje ons eiland heeft bereikt en vaste voet aan wal heeft gezet. 

Naast deze dagvlindersoort zijn er dit jaar ook twee nieuwe libellensoorten op Voorne-Putten waargenomen. In mei werd in de 
Heemtuin bij het Bezoekerscentrum Tenellaplas in Rockanje de smaragdlibel gezien, een in West-Nederland zeldzame soort. In 
augustus spotte Piet de Kreij in het jonge natuurgebied de Wolvenpolder (Spijkenisse) de rivierrombout. Het gaat in beide geval-
len om soorten die in West-Nederland niet tot nauwelijks worden gezien. 

Literatuur:
Briggeman, Theo (2020), Negentig jaar dagvlinders op Voorne. In de Branding, 2020/3, blz. 8-11.
Briggeman, Theo (2020), Trends in het voorkomen van dagvlinders op Voorne-Putten. In: Jaarboek 2029, KNNV afdeling Voorne, 
Hellevoetsluis 2020. 
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Het einde van een veelbelovende monitoringsroute dagvlinders
Door Wim Prins (lid van de Insectenwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

1. Het begin.
Voor zover ik me de toedracht kan herinneren, hebben wijlen Henk Dries (KNNV-lid) samen met een medewerker van de Vlinder-
stichting en een boswachter van Natuurmonumenten in het vroege voorjaar van 2003 een route uitgezet om dagvlinders te gaan 
monitoren. Dit werd de 3e route op dit eiland, na het Quackjeswater (Natuurmonumenten) en de Bosmuisroute (ZHL), die toen al 
10 jaar bestonden.

De keuze viel op een deel van het Vogelpoelgebied, een halfopen duinterrein met redelijk veel struiken, die beschutting boden 
aan veel open plekken, waar voor vlinders interessante planten groeiden en voldoende luwte bood voor insecten.

De route startte aan het einde van het Kreekpad, op de Eerste Zanderij” en volgde het wandelpad richting de “Schapenwei”. Bij 
het veehek aan de Schapenwei, halverwege de Schapenwei, eindigde de route en had een lengte va ca 500 m. 

Op de grazige open stukjes, beschut door struiken en bomen, bleek het voor insecten, zoals vlinders, bijen en hommels een 
uitstekend biotoop. Voor de tellers op deze route waren genoeg vlinders te zien met interessante soorten als argusvlinder, 
heivlinder, groot- en zwartsprietdikkopje, kleine parelmoervlinder, kleine vuurvlinder en koevinkje. De verwachtingen waren hoog 
gespannen. Vooral het kleine parelmoervlindertje was de aanleiding om hier te gaan monitoren. In de omgeving waren veel veld-
jes met viooltjes (en nog steeds), de waardplant voor deze soort. De kleine parelmoervlinder als “Leitmotiv” voor deze route……
wie schön?

2. Een ingrijpende verandering.
In het kader van compensatie van verlies aan natuurwaarden, door stikstofdepositie, zijn in het Vogelpoelgebied, dus ook langs 
deze route, veel struiken en bomen gerooid en er is grond afgegraven tot op het duinzand. Deze actie vond plaats in de winter 
van 2006-2007.
 
Binnen het zgn. “PAS-project” (Projectmatige Aanpak Stikstofdepositie) veranderde dit stuk duin van half open kruidenrijk 
duingrasland naar grotendeels open duingrasland. Luwte plekken verdwenen.

De invloed van zon en wind op de overgebleven structuur werd hierdoor vergroot, waardoor plantengemeenschappen verander-
den en zowel waardplanten als nectarplanten sterk afnamen.

Gelijktijdig is vee ingebracht, in de vorm van Schotse Hooglanders, om (middels begrazing) successie in dit terrein zoveel als 
mogelijk tegen te gaan. Door jaarrond begrazing heeft dat inderdaad geholpen, de koeien deden waar ze voor ingehuurd waren 
en meer. Door betreding met hun relatief kleine hoeven en een gewicht van ca. 600 kg, ontstonden overal opengetrapte kale 
zandplekken. Gunstig voor planten die daar juist van afhankelijk zijn, goed voor insecten die zandige plekken als hun biotoop 
gebruiken of snel kunnen opwarmen. Zo breidde de waarnemingen van de blauwvleugelsprinkhanen zich uit en kwamen soor-
ten als harkwespen ineens in ons blikveld. Edoch, ook meer en meer stuifplekken en afgetrapte randen van de wandelpaden. 
Bedenk dat je hier op maar 700 m van de zee bent en de wind permanent invloed heeft op het microklimaat, waar ook nog eens 
de beschutting van struiken ontbreekt. Uitgelopen en dus kale zandige wandelpaden waren van begin af aan al in beperkte mate 
aanwezig…..geen probleem voor de kleine parelmoertjes.

3. Het Sahara-effect.
Wandelaars hebben er een hekel aan om door rul zand heen te sjokken en zoeken de nog enigszins begroeide randen op, die ze 
vervolgens ook zo uitlopen dat er een nog breder zandpad overblijft. Wat aanvankelijk 2 meter breed zandpad met plat gelopen 
randen was, zag je snel breder worden tot wel 4 meter plus. 

In de protocollen van de Vlinderstichting staat dat het monitoren geschiedt met bepaalde afspraken om op uniforme wijze tellin-
gen uit te voeren, in het gehele land! 

Een teller noteert bijvoorbeeld alle vlinders die hij, al lopend in een virtuele kubus van 5x5x5 meter, ziet. 
Dit gegeven afzettend op een kaal zandpad van ca. 4 m breed, plus een verschraling van het terrein door te intensieve begrazing 
in combinatie met droge hete zomers leidde tot een vrije val in het aantal getelde vlinders. Alleen de Eerste Zanderij hield nog het 
beeld van de rijke biodiversiteit van het begin vast.

De andere negen delen op de route waren het domein geworden voor de blauwvleugelsprinkhaan, harkwesp en veel kleine soli-
taire bijen die hun nestgangen juist in (de nabijheid van) zandpaden graven. Op zich een prettige ontwikkeling, maar niet voor de 
uitvoerders van monitoring van dagvlinders. Toen door hef uitstuiven van bepaalde delen van het pad ook nog eens een elektrici-
teitskabel bloot kwam te liggen, is de knop omgegaan.

Het beeld van de grafiek hieronder versterkte ook het besluit om niet langer te wachten op een keerpunt dat niet zou komen. 
Besloten werd de route op te heffen. 

4. C’est la vie.
Het was niet makkelijk om een ogenschijnlijk lang lopend project voortijdig te moeten stoppen. Als we destijds geweten hadden 
dat het terrein zó op de schop zou gaan, waren we er waarschijnlijk niet aan begonnen. Monitoren doe je voor langere tijd in een 
biotoop, waar liefst zo weinig mogelijk veranderingen plaatsvinden. Kijk naar de route rond het Quackjeswater, hier veranderde in 
bijna 30 jaar nauwelijks iets in het terrein. 
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Maar intussen waren er al drie routes opgeheven door veranderingen van het biotoop, de Bosmuis-route, de Biberroute en de 
Landtongroute strandden in schoonheid. Meestal door niet ingecalculeerde successie, d.i. dichtgroeien met braam en duindoorns, 
waar je niet meer met je ‘virtuele kubus’ doorheen kan. Ook de aanleg van een breed betonnen fietspad deed een route de das 
om. Er zijn inmiddels wel drie nieuwe routes in de buurt uitgerold en met succes.

Intussen wordt er geen nieuwe invulling gezocht voor deze beëindigde route. Wel probeer ik een monitoringroute voor libellen op 
te zetten, wat een nieuwe ontwikkeilng is voor onze regio. Mogelijk komt er ook een libellenroute op Goeree. Nieuwe uitdagingen, 
nieuwe kansen…..toch?
 

Kleine vuurvlinder. Bont zandoogje.
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Paddenstoelen uit kalkrijke gebieden
Door Els Jonkers Groot (coördinator Paddenstoelenwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

De paddenstoelenwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta inventariseert onder andere terreinen in het duingebied.
Het eerste jaar dat onze groep op pad ging, werden er dan ook waarnemingen gedaan die alleen in kalkrijke gebieden, de duinen 
van Voorne, voorkomen. Twee van deze prachtige waarnemingen worden in deze bijdrage onder de loep genomen.

De mooie peperbus (Myriostoma coliforma), te vinden onder de 
meidoorn of kardinaalsmuts op humusarme kalkrijke gronden, en 
hoewel minder, ook op matig arme humus gronden. Hij is saprot-
roof, leeft van dood organisch materiaal.

Beschrijving: Mooie peperbussen kunnen tot 12 cm bolvormig 
groot worden en hebben 6 tot 12 slippen, ze behoren tot de fami-
lie aardsterren. En zijn een buikzwam. Het bolletje is 2,5 tot 5 cm 
groot en heeft drie tot 25 ronde openingen. In het bolletje bevin-
den zich een soort zuiltjes, waar de sporen gevormd worden. De 
sporen zijn verbonden aan springdraden.

Habitat en verspreiding: De soort houdt van warmte en is dus 
vaak te vinden op de zuid- en zuidoost-hellingen in zijn habi-
tat. Ter plaatse is een dunne snel verteerbare strooisellaag en 
beperkte kruidengroei van vogelmuur, hondsdraf en soms ook 
de grote brandnetel. De soort is zeer kwetsbaar. Door de slippen 
verticaal op te richten, worden de sporen, die zich in het bolletje 
bevinden bij rijpheid naar buiten gewerkt. Op deze manier heb-
ben de sporen meer ruimte boven de grond om zich te kunnen 
verspreiden.
Een grote bedreiging vormt het dichtgroeien van de duinen, 
ontkalking en vergrassing. En het vastleggen van stuivend 
duinzand. Een reden te meer om de duinen zo open mogelijk te 
houden.
Grote grazers kunnen een negatief effect hebben op de peper-
bussen. Deze dieren zorgen voor verandering in de duinvegeta-
tie door het plattrappen van de lichte kruidenvegetatie. Moni-
toring van de peperbussen is dus ten tijde van begrazing een 
belangrijk aspect.

Een andere bijzondere waarneming is de duinstinkzwam. We 
hebben in september en oktober van dit jaar zeker 25 duin-
stinkzwammen (Phallus hadriani) gevonden in de duinen die 
het Pangebied Rockanje begrenzen. Ze behoren tot de groep 
buikzwammen.

Beschrijving: De duinstinkzwam begint als een 3 tot 6 cm lang 
min of meer gelatineus duivelsei met een mycelium streng. De 
kleur is grauw, maar zodra de blootstelling aan de lucht een feit 
is verkleuren zowel mycelium als gelatineus omhulsel roze tot 
paars. Tijdens de verdere groei scheurt het omhulsel en komt er 
een witte sponsachtige steel tevoorschijn, die ongeveer tot 16 
cm lang kan worden. Bovenop de steel zit een honingraat achtig 
oppervlak bedekt met een donkergroene slijmerige massa, de 
gleba. Na enige tijd is de gleba verdwenen en is de honingraat 
structuur goed te zien. 

Habitat en verspreiding: De soort is te vinden op kalkrijke , maar 
ook kalkarme dynamische zandgronden met helmgras. Zij wordt 
hoofdzakelijk in Natura 2000-gebieden gevonden en leeft van 
afgestorven organische materiaal en helmgraswortels en is dus 
saprotroof. Het is een verwante van de grote stinkzwam, die zijn 
naam eer aandoet. Gelukkig ruikt onze duinstinkzwam bedui-
dend minder onaangenaam, zelfs een beetje zoetig. Het heel 
donkere olijfgroene vruchtbare gedeelte (gleba) met sporen-
massa moet het hebben van insecten, met name vliegen om zijn 
sporen te verspreiden.
Op de Rode lijst staat de duinstinkzwam als kwetsbaar genoteerd. Bedreiging is vergrassing van de duinen en de achteruitgang 
van de zanddynamiek, geen stuivend zand.

Literatuur: 
Jalink, L.M. 1995. De aardsterren van Nederland en België.

Peperbus

Duinstinkzwam.



Jaarboek 2020 KNNV Hollandse Delta - 29

Zeer zeldzame paddenstoelen op het strand van Stellendam,  
Goeree-Overflakkee
Door: Rolf Roos (publicist en uitgever van onder andere het boek Bloeiende Duinen) 

Er zijn plekken in ons land waar je nog makkelijk iets kunt ontdekken. In de oksel van de buitenpier van de nieuwe vissershaven 
van Stellendam (uit ca 1971, toen de Haringsvlietsluizen werden opgeleverd) is in de luwte van de dijken zand van zee aange-
land en opgestoven tot wat lage duintjes. Je let een paar decennia niet op en hup, daar ligt weer een nieuw landje. Het is het 
enige duin plus strand in de wijde omtrek waar honden en hun bezitters vrij mogen ronddarren, wat de boel openhoudt met vele 
paadjes.
 

Je kunt het zien als een piepjong ‘zeedorpenlandschap’ met rommelige duintjes en wat ‘verrijking’ door menselijk gedoe zoals we 
dat kennen uit Scheveningen en Katwijk. Het lijkt een hoekje van niets, tot je op onderzoek uit gaat. Hier werd onlangs een pad-
denstoelensoort gevonden die vrijwel alleen bekend is uit de duinen en mogelijk nieuw voor de wetenschap. In de onderstaande 
kaart worden de waarnemingen van de paddenstoelen tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2021 in dit gebied weergegeven. Onge-
veer 100 waarnemingen in 1 jaar van ca 20-30 liefhebbers en kenners. De meeste vondsten, zo blijkt uit de kaart, zitten in de lage 
zandige duintjes vlak bij zee (zie de uitsnede hieronder). 
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In ons land vrij algemene soorten waren hier duinstinkzwam – Phallus hadriani (o.a. door William de Jong gevonden), de ruwste-
lige stuifbal – Tulostoma fimbriatum, het fotogenieke zandtulpje – Peziza ammophila, (gevonden door Arjan Miete), het gesteeld 
mosoortje – Arrhenia spathulata (vondst van Rob van Dorland) en duinmostrechtertje – Omphalina galericolor (waarneming: Tup 
Naring). Van de zeldzame soorten noemen we gekraagde stuifbal – Tulostoma kotlabae (die John Kil aantrof) en de lamsoorroest 
– Uromyces limonii (die Hein Nouwens traceerde op het blad van lamsoor).

Het mycologische spektakel vormden twee zeer zeldzame soorten: helmdikhoed – Leucopaxillus paradoxus (o.a. door Maarten 
Langbroek gevonden), en als klapstuk de vondst van helmkoraalzwam – Ramaria ammophila (waarneming:. M. van der Hee, zie 
foto hieronder).

Volgens de Gids voor zeereeppaddenstoelen van Chiel Noordeloos (2020, KNNV-uitgeverij pagina 161), is deze soort: ‘een paar 
maal aangetroffen in de zeereep tussen helm, onder andere bij Den Haag, Zwanenwater en op Texel. (…) goed gedocumenteerd 
materiaal is nodig om deze soort definitief als nieuw te kunnen beschrijven.’ 
Geen wonder dat mycologen van ver buiten de eigen regio kwamen invliegen: een nieuwe soort in het universum van padden-
stoelen, nu ook in Stellendam!

Literatuur:
Noordeloos, Machiel E. (2020), Veldgids Paddenstoelen III, Paddenstoelen van de zeereep. KNNV Uitgeverij Zeist. 1e druk.
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Ecologisch beheer van bermen en openbaar groen
Door: Piet Mout (coördinator werkgroep Natuur & Beleid Natuurvereniging Hollandse Delta)

De Werkgroep Natuur & Beleid heeft zich in 2020 met heel veel onderwerpen beziggehouden. In het Jaarverslag 2020 staan al 
die onderwerpen, vanwege de het grote aantal zaken, slechts summier vermeld. Voor het Jaarboek 2020 licht ik daarom een van 
de onderwerpen wat uitgebreider toe.

Dit onderwerp staat gelukkig al volop in de belangstelling en er lijkt een duidelijke kentering te zijn in het beleid van veel over-
heidsinstellingen. Inmiddels hebben in onze regio het rijk, de provincie, alle gemeentes en zelfs het waterschap aangegeven 
geleidelijk over te (willen) stappen naar een meer ecologisch beheer. 

Rijkswaterstaat
De bermen van alle Rijkswegen en alle 
oevers van Rijkswateren zijn in beheer bij 
Rijkswaterstaat die dat beheer uitbesteedt 
aan veel verschillende aannemers. Al die 
aannemers krijgen zeer gedetailleerde eco-
logische voorschriften die in de bestekken 
worden vastgelegd: https://www.rijkswater-
staat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/
bermbeheer/documenten.aspx 

Ik durf wel te stellen dat Rijkswaterstaat het 
ecologisch beheer van bermen, dijken en 
oevers van alle overheden het best op orde 
heeft. 

De provincie Zuid-Holland
De Provincie Zuid-Holland is inmiddels 
ook zover als Rijkswaterstaat en heeft het 
beheer van hun wegbermen, waar mogelijk, 
op ecologische leest geschoeid. 

In dit stuk staat keurig beschreven wat het 
beleid van de provincie is en dat ziet er in 
onze ogen goed uit: https://www.zuid-hol-
land.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/weg-
verkeer/berm-komt-bloei/
Wat opvalt is dat zij gekozen hebben om 
via beheer (maaien en afvoeren) tot rijkere 
bermen te komen met een hoge biodiversi-
teit. Een uitgangspunt dat te prefereren valt 
boven het inzaaien van bermen. Daar waar 
groot onderhoud uitgevoerd moet worden of 
aanleg van nieuwe wegen en reconstructie 
van wegdelen plaatsvinden, is gekozen 
voor inzaaien met zaden van Biodivers, een 
bedrijf dat ecologische zaden verhandelt 
die in de regio verzameld zijn. Dat maakt 
dat de genetische variatie aan planten 
aansluit op de hier van nature aanwezige 
planten en vooral ook aan de genetische 
diversiteit van de in onze regio voorkomen-
de insecten, spinnen en andere ongewervelden. Dat is een aspect dat gelukkig steeds vaker wordt meegenomen in het beleid en 
zeer terecht. In bijgaand kaartje is te zien welke bermen door de Provincie Zuid-Holland worden onderhouden.

De gemeenten
Alle vier de gemeenten op Voorne-Putten zitten in een soort overgangssituatie. Westvoorne is het verst gevorderd. Zij heeft al 
enkele proefprojecten lopen waarbij Natuurvereniging Hollandse Delta niet alleen de monitoring doet, maar ook nauw betrokken 
is bij beheer en inrichting van bermen, natuurvriendelijke oevers en openbaar groen. 

Westvoorne
De Natuurvereniging Hollandse Delta heeft nauw overleg met de wethouder natuur en met de betrokken hoofden van dienst. 
Zodra het weer kan, verzorgen wij ook een praktische cursus plantherkenning voor het personeel dat het uitvoerende werk doet. 
Wij zijn vooral heel tevreden over de samenwerking m.b.t. de inrichting en het beheer van plan de Drenkeling. Het openbaar 
groen is op ons advies ingezaaid met een inheems zaadmengsel van Biodivers. In 2021 wordt de Drenkeling door zowel de plan-
tenwerkgroep, als ook door de insectenwerkgroep gemonitord.

Vergelijkbare trajecten lopen in de andere drie gemeentes. Ook daar hebben we minstens twee keer per jaar overleg met de 
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betrokken wethouder en is er regelmatig contact met de ambtenaren die natuur en/of openbaar groen in hun portefeuille hebben. 
In dat overleg vormt ecologisch (berm-) beheer een belangrijk gespreksonderwerp. 

Waterschap Hollandse Delta
De situatie rondom Waterschap Hollandse Delta is op dit moment voor ons nog enigszins onduidelijk. Het waterschap was tot 
voor kort de meest conservatieve organisatie. Recent is er ook binnen het waterschap echter een serieuze omslag gaande. In 
ieder geval op papier. In de praktijk blijkt er echter tegen het nieuwe Groenplan van Waterschap Hollandse Delta binnen die 
organisatie ook veel weerstand te bestaan, waardoor er op dit moment twijfels zijn over hoe het nu verder moet. Natuurvereniging 
Hollandse Delta heeft goede contacten opgebouwd met de ecologen van het waterschap. Leden van de Werkgroep Natuur & 
Beleid zitten in het bestuur van Water Natuurlijk Hollandse Delta of hebben zitting namens de PvdA in de verenigde vergadering 
van het Waterschap en proberen ook langs die weg invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Ook zijn er goede contacten met 
de vertegenwoordiger in het waterschap namens de natuurorganisaties: Ies Klok.

In 2020 werd 30% van de wegbermen ecologisch beheerd. Het is de bedoeling om in drie jaar naar 100% te gaan. Dat is hoop-
vol, vooral omdat het Waterschap Hollandse Delta verreweg de grootste beheerder is van wegbermen, dijken, oevers en water-
gangen. Veel van de weerstand binnen het waterschap komt van enkele vertegenwoordigers uit de agrarische sector. Blijkbaar 
vrezen zij overlast van ecologisch beheerde bermen, met name van distels, jakobskruiskruid (vooral onder paardenliefhebbers 
doen veel onjuiste verhalen de ronde) en enkele akkeronkruiden. Door voorlichting te geven proberen wij te laten zien dat die 
vrees veelal ongegrond is. Distels verspreiden zich nauwelijks door zaad, jakobskruiskruid is wel giftig, maar veel minder dan 
vaak gedacht (zie ook: https://www.jakobskruiskruid.com ). Wij bepleiten daarom ook om deze planten uit de APV’s te halen. Het 
zijn voor veel bedreigde insecten juist heel belangrijke planten.

Bloedrode heidelibel
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Overzicht gerealiseerde onderzoeksprojecten 2017-2020

Onderzoeken 2020 
realisatie

2019 
realisatie

2018 
realisatie

2017 
realisatie

Terreinen:
Vogelwerkgroep 15 12 11 10
Plantenwerkgroep 12 15 13 11
Insectenwerkgroep 32 15 12  7
Zoogdierwerkgroep 5  5 5  5
Paddenstoelengroep 7  - 2  2
Projecten:
Glasaaltjes 1  1 1  1
Zandhagedis 3  1 1  -
Soort v/h jaar 1  1 1  -
Kerkuilenproject 1  1 1 1
Ringproject Parnassiavlak 1  1 1 1
Ringproject Beningerslikken 1  - - -
CES project Berenplaat 1  1 1 1
Paarse Strandloper 1  1 1 1
Drieteenstrandloper -  - 1 -
Winterroofvogeltelling 1  1 1 1
Boomvalk 1  1 1 1
Braakballen Pluizen 1  1 1 1
Wintertelling vleermuizen 1  1 1 1
Kerkzolderonderzoek vleermuizen 1
Slaapplaatstelling vogels 4  4 4 4
Zeetrektelling 1  1 1 1
Watervogeltelling 8  1 1 1
Midwintertelling (internationaal) 1  1 1 1
Woensdagtellers 1  1 1 1
Kolonievogels 2  2 2 2
PTT 7  7 7 7
Meetnet Urbane Soorten (MUS) 2  1 1 1
Meetnet Agrarische Soorten (MAS) 1  1 1 ?
Moerasgamander 1  1 1 1
Groenknolorchis 1  1 1 1
Keverproject (Naturalis/UvL) 1 - - -
Gemeenten:
Hellevoetsluis: ecologisch bermbeheer 3  3 2 -
Hellevoetsluis: dagvlinderonderzoek 3
Hellevoetsluis: vleermuizenonderzoek 1
Spijkenisse: flora Zuidpark -  1 - -
Spijkenisse: dagvlinders Vogelzangpark 1  - - -
Brielle: flora Vlinderidylle  3 - -
Westvoorne: ecologisch bermbeheer 3  - - -
Westvoorne: dagvlinderonderzoek 3
Totaal 130 86 78 64
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