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Inleiding 
 
Voor u ligt het Jaarplan 2021 van de Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV. 
Dit jaar zal naar verwachting worden beheerst door datgene wat de corona pandemie ons toestaat 
aan activiteiten te ondernemen. Dat daagt ons ook uit nieuwe initiatieven te ondernemen, 
bijvoorbeeld als het gaat om het aanbieden van digitale vormen van cursussen. Vele overlegvormen 
zullen in digitale vorm plaatsvinden. Samen met het IVN namen we een Zoom-abonnement. Andere 
activiteiten kunnen min of meer gewoon worden gecontinueerd, zoals het inventariseren van 
natuurgebieden. Het is ook het jaar waar we volledig onder onze nieuwe naamgeving zullen 
opereren. Dat vergt ook een goed doordacht promotieplan. In 2021 gaan we concreet vorm geven 
aan onze jeugdactiviteiten. In het bestuur is daarvoor een speciale portefeuille gecreëerd. Veel 
aandacht zal tot slot ook uitgaan naar onze natuurbeschermingsactiviteiten, zoals de uitdagingen die 
de energietransitie met zich mee brengt. Waar gaan we mee in bijvoorbeeld de aanleg van 
windparken en onder welke voorwaarden? Hoe kijken we aan tegen de plannen rond zonne-energie, 
etc. De samenwerking met de gemeenten is ook om die reden van eminent belang. In 2021 voeren 
we voor vier gemeenten op Voorne-Putten ook monitoringsprojecten uit. De nagestreefde 
activiteiten passen binnen het Beleidsplan 2021 – 2024, dat ook in dit jaar wordt vastgesteld. Als 
gevolg van de pandemie kan dit jaarplan én het beleidsplan pas in de loop van 2021 met de leden 
worden besproken en vastgesteld.  

 

Natuurstudie 

 
Onderzoek  
 
De inventarisaties van de terreinen van ZHL en NM worden gecontinueerd. Voor SBB zal voor het 
eerst de polder Biert op vogels worden geïnventariseerd. Het dagvlinderonderzoek in de 
Ravensehout (SBB) zal worden voortgezet. Voor de gemeenten op Voorne-Putten zullen eveneens 
weer onderzoeken plaatsvinden. Op Goeree zullen de al lopende onderzoeken worden voortgezet. 
Voor het eerst is al in het najaar van 2020 met de natuurorganisaties en gemeenten overleg gevoerd 
over de onderzoekwensen en de capaciteitsplanning van de Natuurvereniging. Nagenoeg alle 
wensen zijn gehonoreerd.  
 

 
Ook de Wolvenpolder wordt weer geïnventariseerd 
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Getracht wordt meer bekendheid te geven aan gepubliceerde inventarisatie-rapporten, bijvoorbeeld 
door het publiceren van stukjes in Natura, andere tijdschriften en ons eigen magazine In de 
Branding. We zullen bij het verschijnen van belangrijke rapporten ook persberichten gaan 
uitbrengen zodat het grotere publiek maar ook de overheid meer bekend raakt met onze 
activiteiten.  
 
We werken ook samen met het https://duinenenmensen.nl, een platform dat is bedoeld om het 
Nederlandse duinlandschap actueel, populair- wetenschappelijk en beeldend te presenteren voor 
een breed publiek. Verschillende rapporten van onze afdeling zijn inmiddels op dit platform 
gepubliceerd en kregen daardoor een landelijke verspreiding.  
 
In januari zal de 24ste editie van de wintertelling van roofvogels plaatsvinden. Deze telling zal 
nagenoeg gelijktijdig in de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee worden uitgevoerd. Een en ander 
in samenwerking met onze zusterorganisaties HWL en NLGO. Vanwege de corona crisis zal in deze 
maand de jaarlijkse inventarisatie van in bunkers overwinterende vleermuizen niet mogelijk zijn.  
 
De uilenwerkgroep zal als vanouds de nieuwbakken kerkuilen ringen en zo nodig nog meer 
kasten bijplaatsen.  
 
Aan de oevers van het Oostvoornse Meer (Parnassiavlak) zal de ringgroep in voor- en najaar 
door middel van opgezette netten trekvogels vangen en ringen. In de nazomer zal wederom 
een ringdag worden georganiseerd om een breder publiek met dit fenomeen bekend te 
maken. In Spijkenisse zal het CES- project worden voortgezet onder de bezielende leiding 
van Eveline van der Jagt, die inmiddels een ringvergunning mocht verkrijgen. Voor Ravon zal 
het glasaaltjes-project worden voortgezet. Voor de Vlinderstichting worden wederom zeven 
monitoringstrajecten uitgevoerd. 
 
In samenwerking met Vogelbescherming en zusterorganisaties in de Delta wordt het project 
gericht op de bescherming van de strandbroeders (strandplevier, dwergstern en 
bontbekplevier, allen rode lijstsoorten), voortgezet. 
 
In totaal zullen de werkgroepen in 2021 ruim 120 onderzoeksprojecten uitvoeren.  
 
Digitalisering  
 
De in 2020 in gang gezette digitalisering van onderzoekstechnieken zal worden voortgezet 
en uitgebreid. De IWG zal in overleg met de Vlinderstichting experimenteren de vlinderapp, 
die in overleg met EIS voor hommelonderzoek zal worden ingezet. De PWG is in 2020 met 
een nieuwe vorm van onderzoek in de vorm de nectarindex (FLORON) gestart. Ook hiervan 
is de bedoeling deze vorm van digitalisering uit te breiden.  
 
Standaardisering verslaglegging 
Bestuur en werkgroepen hebben in 2020 een eerste stap gezet in het standaardiseren van 
de onderzoekrapportages. De voor-en binnenpagina zijn als eerste stap als model 
vastgesteld. In dit jaar zal ook de inhoudsvorm worden gestandaardiseerd. 
 
 

https://duinenenmensen.nl/
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Kenniscentrum 
 
De Natuurvereniging Hollandse Delta (NHD) heeft de ambitie een vraagbaak in de Hollandse Delta te 

zijn als gaat om de belangen van natuur en landschap. Daartoe worden jaarlijks veel inventarisaties 

uitgevoerd en onder meer aan terreinbeheerders ter hand gesteld. De plaatselijke en regionale 

overheden worden benaderd voor actief overleg over de natuurwaarden en de mogelijke 

bedreigingen daarvan. Het jaarboek over natuur en landschap in de Hollandse Delta past in deze 

gedachte. Dit rapport zal in digitale vorm aan alle leden, overheden en relevante organisaties 

worden toegezonden.  Een verdere verdieping van ons magazine “In de Branding” past eveneens in 

dit streven.  

 

Met NM en ZHL is mede in dit kader afgesproken dat de NHD de beschikking zal hebben over alle 

inventarisatierapportages die over hun terreinen zijn vervaardigd. Deze worden met de nodige 

prudentie gebruikt.  

 

Voorlichting aan de inwoners van Voorne-Putten en Goeree Overflakkee over de regionale 

natuurwaarden is van groot belang. Dat gebeurt onder meer via een aanbod van lezingen, cursussen 

en publicaties. 

 

Soort van het jaar.  Verslag zal worden gedaan van de resultaten van het project over de vos 

in 2020. Een eerste verslag verscheen al in onze Nieuwsbrief.  

 

Dit jaar zal de huiszwaluw de soort van het jaar zijn. De Vogelwerkgroep inventariseert deze 

zwaluwensoort om de vijf jaar eiland breed. In dit jaar vindt een dergelijke telling weer 

plaats en wordt deze gecombineerd met dit publieksproject. 

                                                                                                            

Quackgors. In november 2018 zijn de Haringvlietsluizen op een kier gezet. Het is de 

bedoeling dat het zoute zeewater op een beperkte wijze naar binnen zal kunnen stromen. 

Besloten is de effecten van dit besluit gedurende een periode van tenminste vijf jaar voor 

het natuurgebied de Quackgors te monitoren. De werkgroepen van onze afdeling zullen in 

het Quackgors op een integrale manier de effecten van het Kierbesluit inventariseren. In 

2018 is daartoe een nulmeting uitgevoerd. De resultaten van dit eerste onderzoek zijn in 

editie 2019/1 van In de Branding gepubliceerd. In 2019 heeft een vervolgonderzoek 

plaatsgevonden.  Vogels, planten, zoogdieren, dag- en nachtvlinders en libellen zijn daartoe 

geïnventariseerd. In het Jaarboek 2019 is daarvan verslag gedaan. Het onderzoek wordt in 

2021 voortgezet. De resultaten van het onderzoek in 2020 worden in werkgroepsrapporten  

gepubliceerd.  

  

Groene Strand West: op verzoek van het Zuid-Hollands Landschap is in 2019 een nulmeting 

uitgevoerd. Vanaf 2020 zullen de werkgroepen een integraal vervolgonderzoek uitvoeren 

naar de effecten van een aantal beheersmaatregelen die hier met een financiële bijdrage 

van het bedrijfsleven kunnen worden uitgevoerd. In 2020 is het onderzoek voortgezet en in 

deelrapporten gepubliceerd. In het tijdschrift In de Branding (2021/1) zijn de eerste 

resultaten gepubliceerd.  
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Natuureducatie  
 

Cursussen   

  

In 2021 zullen IVN en de NHD  tezamen weer een aantal basiscursussen aanbieden, zowel 

voor leden als niet leden. Voor het eerst zullen dat ook digitale cursussen zijn. Naar 

verwachting zullen de fysieke cursussen eerst in de tweede helft van dit jaar mogelijk 

worden.  

 

Ook de werkgroepen van de Natuurvereniging gaan experimenten met digitale lezingen, 

cursussen en andere vormen van overleg. De IWG zal de spits afbijten.  

 

Excursies 

De excursiewerkgroep heeft in 2020 voor het eerst in haar bestaan geen jaar dekkend 

excursieprogramma georganiseerd. De corona crisis maakt dit op voorhand ook in 2021 

onmogelijk. Lopende het jaar zal worden bezien of een fysiek programma mogelijk wordt.  

 

Determinatieavonden 

 

Normaal gesproken verzorgen de plantenwerkgroep, de zoogdiergroep en vogelwerkgroep 

met name in het winterhalfjaar verschillende activiteiten in het Bezoekerscentrum. Daar 

waar de corona condities dat toelaten, zullen de werkgroepen deze activiteiten oppakken. 

Dat zal in een vernieuwd Bezoekerscentrum Tenellaplas gebeuren, dat in de loop van 2021 

zal worden opgeleverd.  

 

Lezingen  

 

Ook met lezingen zal in digitale vorm worden geëxperimenteerd. De IWG verzorgde in maart 

een digitale lezing van Linde Slikboer van EIS Kenniscentrum insecten. Vanuit het hele land 

werd op deze lezing ingeschreven. Door de overweldigende belangstelling verzorgde zij deze 

lezing zelfs een tweede keer.  

 

YouTube kanaal 

De Natuurvereniging creëerde eind 2020 een eigen YouTube kanaal waarmee het mogelijk is 

geworden om filmpjes, lezingen en cursussen toegankelijk te maken. In 2021 zal een plan 

van aanpak worden gemaakt om dit kanaal verder uit te rollen.  

 

Duinen en mensen Voorne  

Met Uitgeverij Natuurmedia streeft onze vereniging naar de uitgave van een alomvattend 

boek over de cultuur en natuur van Voorne. Het zal passen in de reeks Duinen en Mensen 

dat al voor bijvoorbeeld het eiland Texel werd gemaakt. Voor ons eiland is een dergelijk 

boek niet eerder uitgegeven. Het is de bedoeling het boek met een groot aantal partners tot 

stand te brengen. Het project zal zeker twee jaar in beslag nemen.  
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Natuurbescherming 
De in 2019 opgerichte werkgroep Natuur en Beleid zal haar werkzaamheden voortzetten en 

verder uitbouwen. De werkgroep heeft in elke gemeente een contactpersoon. De invoering 

van de Omgevingswet per 1 juli 2022 vergt extra aandacht. Wellicht dat dit onderwerp ook 

in gewestelijk verband kan worden opgepakt. De natuurbeschermingswet zal goeddeels in 

deze wet opgaan.  

Met elk gemeentebestuur zal tenminste jaarlijks overleg plaatsvinden. Meestal zal dit 

frequenter geschieden.  Zo zal onze afdeling zich actief bemoeien met de procedures rond 

de omgevingsplannen buitengebied van de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard. 

Nissewaard heeft de NHD gevraagd haar te adviseren over de nieuw op te stellen 

Groenplannen. De plannen van TenneT tot een aanlandingskabel op de Maasvlakte wordt 

nauwgezet gevolgd.  De voorgenomen oprichting van het Nationaal Park NL Delta zal kritisch 

worden gevolgd.  

De door de gemeente Westvoorne geïnitieerde plannen tot het terugdringen van de stikstof 

-problematiek zal nauwkeurig worden gevolgd. Zo nodig zullen daartoe eigen plannen 

worden ontwikkeld, nu uit onze inventarisaties steeds duidelijker wordt dat onze natuur 

daar zwaar onder lijdt. De duingebieden groeien bijvoorbeeld weer in toenemende mate 

dicht, ok in gebieden waar eerder maatregelen zijn getroffen. Beschermde soorten als de 

zandhagedis hebben daar flink van te lijden. 

 

De samenwerking met de milieufederatie wordt gecontinueerd. We zullen ons onder meer 

richten op de bescherming van ganzen, smienten, roeken en eksters en de plaatsing van 

windmolens op de Maasvlakte. 

Op de Maasvlakte brengt de aanleg van een enorm windpark veel extra werk met zich mee. 

Eind 2020 is een uitgebreide zienswijze bij het bevoegd gezag ingediend. Deze windmolens 

zullen zeker gevolgen hebben voor de vogeltrek. De studies die naar deze effecten zijn 

gedaan worden nauwgezet gevolgd. De NHD zal gaan participeren in zgn. Natuurtafels rond 

dit project.  

Ook op de Noordzeeboulevard en de Haringvlietdam verrijzen windturbines die veel zorgen 

baren. Ook deze projecten worden nauwgezet gevolgd. In beide projecten is de NHD in een 

klankbordgroep vertegenwoordigd en zal niet schromen zienswijzen in te dienen. Beide 

projecten hebben substantiële gevolgen voor Natura2000-gebieden. 

 

Samenwerking   
  

Soortenorganisaties 

 

In landelijk opzicht zal bezien worden of we (nog) intensiever kunnen samenwerken met 

organisaties als Floron, Sovon en de Vlinderstichting. Met EIS zal als gevolg van de 

uitbreiding van de activiteiten van de IWG sowieso een intensievere vorm van 

samenwerking tot stand worden gebracht. Daarbij gaat het in eerste instantie om hommel- 

en bijentellingen.   

Met Floron gaan we ook door met het project Eindejaarsplantenjacht.  In Sovon- verband 

wordt aandacht besteed aan het jaar van de wilde eend en wordt meegedaan met 
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verschillende tellingen zoals  waterwildtellingen, PTT-tellingen en slaapplaatstellingen. Voor 

RAVON wordt wederom het glasaaltjesproject uitgevoerd. In het duingebied van ZHL wordt 

ook de zandhagedis weer geïnventariseerd. Voor de Vlinderstichting worden verschillende 

vaste routes gemonitord. Voor EIS worden voor het eerst hommelroutes gemonitord.  

 

Gemeenten  

Met de vier gemeenten op Voorne-Putten wordt samengewerkt op het ontwikkelen van 

ecologisch beheerde bermen en parken. In Westvoorne gaan we door met het adviseren 

rond de inrichting van de nieuwe volledig duurzaam ingericht wijk “de Drenkeling”.  

 

Verontruste Burgers Voorne  

 

Met de Vereniging Verontruste Burgers Voorne zal de samenwerking worden 

gecontinueerd. Met de VVBV is onder meer overeengekomen dat zij het voortouw zullen 

hebben als het om milieuprocedures gaat, bijvoorbeeld op de Maasvlakte en de Plas van 

Heenvliet.  

De NHD zal verder bezien of het mogelijk is de samenwerking aan te gaan met 

wetenschapswinkels, zodat ook op die wijze de milieutechnische kennis kan worden 

verbreed.  

 

Public Relations 

 
Zichtbaarheid 

Nog meer dan de afgelopen jaren het geval is geweest, zal er in 2021 naar worden gestreefd 

de zichtbaarheid van onze afdeling te vergroten en daarmee de invloed van ons werk te 

doen toenemen. Public relations is daarbij een belangrijk instrument. De naamsbekendheid 

bijvoorbeeld zal aanmerkelijk moeten worden uitgebreid om de invloed van ons werk te 

intensiveren.  

 

Introductie nieuwe naamgeving 

 

In 2021 zal veel aandacht worden besteed aan de introductie van onze nieuwe naam en het 

consequent communiceren van die naam, bijvoorbeeld in onze schriftelijke, digitale maar 

ook mondelinge uitingen. Daartoe zal het bestuur een plan van aanpak opstellen en 

uitvoeren. 

 

Meer leden en donateurs 

 

De NHD streeft dit jaar en de jaren erna naar een substantiële uitbreiding van het aantal 

leden en donateurs. In 2021 zal daarbij de nadruk liggen op Goeree Overflakkee. Daartoe zal 

eveneens een plan van aanpak worden opgesteld.  
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Communicatie  

 

Het magazine “In de Branding” zal ook dit jaar volledig in kleur en op A4 formaat ver- 

schijnen. Zo mogelijk zal het aantal pagina’s structureel worden uitgebreid. 

Excursieverslagen worden niet langer meer in dit magazine geplaatst. De vrijgekomen 

ruimte wordt benut voor het plaatsen van meer inhoudelijke artikelen. Excursieverslagen 

worden op de website geplaatst.  

 

Natuurfilmer Piet de Kreij zal zijn project om een promo film over het werk te maken, 

afronden. We hopen deze film dit jaar verder te kunnen lanceren.  

 

De rol van de elektronische Nieuwsbrief  wordt vergroot.  Er zal intensief naar een 

uitgebreidere redactie worden gezocht. De Nieuwsbrief wordt aan het begin van elke maand 

verspreid onder meer dan 400 belangstellenden. Er wordt naar gestreefd het bereik van de 

Nieuwsbrief aanzienlijk uit te breiden. De maandelijkse excursies en lezingen worden daarin 

aangekondigd, naast de nieuwtjes uit de regionale natuur. Het verschijnen van eigen 

onderzoekrapportages en ontwikkelingen in de natuurbescherming krijgen hierin aandacht.  

We gaan dit jaar ook na of nieuwe vormen van communicatie in de vorm van podcasts, QR-

codes en video-verslagen de belangstelling voor natuur kunnen vergroten.  

 

De in 2019 aangegane samenwerking met de website van Natuurmedia zal verder worden 

uitgebouwd. Onderzoekrapportages zullen op de website www.duinenenmensen.nl  worden 

geplaatst, zodat de resultaten van onze onderzoeken ook langs deze weg landelijke 

bekendheid gaan genieten.  

 

De rol van Facebook wordt verder uitgebouwd. Het corona jaar 2019 heeft geleerd dat veel 

meer belangstellenden, vaak geen lid, zich voor onze Facebook pagina inschreven. In een 

jaar tijd verdubbelde het aantal mensen dat van onze Facebook gebruik maakte.  

Via Facebook worden niet alleen onze excursies aangekondigd maar wordt daarvan ook 

“live” verslag gedaan, onder andere door het plaatsen van foto’s. Ook andere evenementen 

zoals lezingen en cursussen worden op Facebook aangekondigd.  Leuke waarnemingen 

worden op dit medium geplaatst. De Nieuwsbrief en Facebook spelen een steeds 

prominentere rol in ons p.r.-beleid. Excursies en lezingen worden altijd via deze weg bekend 

gemaakt. De verschijning van de Nieuwsbrief is ingebed en afgestemd op die van ons 

kwartaalblad In de Branding. In februari van dit jaar komt een volledig vernieuwde website 

tot stand, die extra communicatiemogelijkheden met zich mee brengt. De hier gemelde 

excursies en lezingen worden automatisch ook op de landelijke website geplaatst. Bezien 

wordt of het mogelijk is de uitgebreide redactie van de Nieuwsbrief te combineren met een 

op te richten redactie voor de website. 

 

Organisatie  
 

Bestuur 

Naar verwachting zal het bestuur dit jaar een nieuwe penningmeester krijgen. Het bestuur is 
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daarnaast voornemens de functie van natuur- historisch secretaris af te schaffen nu er geen 

wezenlijk verschil (meer) is met die van de secretaris. Het bestuur zal gaan werken met een 

systeem waar elk bestuurslid een portefeuille kent waar hij of zij verantwoordelijk is. De 

portefeuille jeugdzaken is er daar een van.  

 

Werkgroepen 

 

In 2020 is Onderzocht de al bestaande paddenstoelenwerkgroep op poten gezet. Een aantal 

deelnemers aan de paddenstoelencursus in 2019 heeft de werkgroep weer nieuw leven 

ingeblazen. 

Nagegaan zal ook worden op welke wijze het onderzoek naar zandhagedissen en bijen in 

organisatorisch opzicht vormgegeven kan worden. Het huidige schema ziet er basaal als 

volgt uit: 

 
 

Planningscyclus 

Door de toegenomen vraag naar het doen van monitoringsonderzoeken en inventarisaties 

zal ook in 2021 een op deze situatie afgestemde planningscyclus worden gevolgd. Aan het 

eind van elk kalenderjaar zal overleg met de natuurorganisaties en gemeenten plaatsvinden 

over hun wensen voor het daarop volgende jaar, en dit worden afgezet tegen de capaciteit 

van de werkgroepen. Daarbij spelen ook de eigen onderzoekwensen een rol.  

In dit verband is ook van belang te weten hoeveel mensuren onze werkzaamheden in beslag 

nemen. Meer dan tot nu toe is gebeurd, zal daar bij het opstellen van onderzoeksverslagen 

aandacht aan worden besteed, zodat ook in dit verband een betere planning mogelijk 

wordt.  

 

Archief/bibliotheek 

 

In 2019 is een digitaal archief tot stand gekomen waarin een flink deel van de  

onderzoekrapportages van de afzonderlijke werkgroepen op afdelingsniveau zijn 

samengebracht. In totaal gaat het om meer dan 900 rapporten. In 2020 zijn de verslagen 

van de meeste werkgroepen gedigitaliseerd.  

De werkgroepen voorzien de onderzoeksrapporten met ingang van 2020 in ieder geval van 

een KNNV logo, jaartal, mededelingsnummer en copyright mededeling. Dit digitale archief 

ALV

IWG

coördinator 

PWG

coördinator

VWG

coördinator

ZWG

coördinator

NBWG

coördinator

bestuur
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wordt ook in de Cloud opgeslagen. Onderzocht wordt ook nog op welke wijze de genoemde 

verslagen voor derden toegankelijk gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld voor 

wetenschappelijke doeleinden. Bezien moet ook worden op welke wijze misbruik kan 

worden tegengegaan.  

 

In het digitale archief zijn ook de jaargangen van ons tijdschrift In de Branding toegankelijk 

gemaakt. De voorganger van In de Branding, “de Convo”, is in ieder geval in papieren vorm 

vanaf het jaar 1973 nagenoeg compleet beschikbaar. Ook de Convo is in 2020 

gedigitaliseerd en in dit archief ondergebracht.  

De vorming van een eigen natuur- en landschapsbibliotheek wordt eveneens ter hand 

genomen, zodat we ook langs deze onze ambitie om een Kenniscentrum te zijn, inhoud 

kunnen geven. Uit deze bibliotheek kan bijvoorbeeld worden geput om inhoudelijke 

artikelen voor tijdschriften te kunnen publiceren en ons natuurbeschermingswerk te 

onderbouwen.  

 

Beleidsplan 2021-2024 

Dit beleidsplan zal dit jaar aan de ALV ter vaststelling worden aangeboden en het kader voor 

het beleid voor de komende jaren vormen.  

 

Financiën   
 
Toelichting begroting 2021:  

De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 34,50 voor leden, € 10,-- voor huisgenootleden en 
jeugdleden € 16,25.  
De contributie afdracht aan het Landelijk Bureau voor 2021 is vastgesteld op € 22,25, voor 
huisgenootleden € 8,-- en voor jeugdleden € 9,25 nadat de indexcijfers zijn vastgesteld.  
Er wordt verwacht dat het aantal leden en donateurs net als vorig jaar zal toenemen. Begroot is naar 
een niveau van ongeveer 270 leden/donateurs. 
De kosten voor de nieuwe In de Branding zijn iets hoger begroot dan het afgelopen jaar.  
De portokosten zijn gelijk begroot als vorig jaar. 
Als overige kosten worden een aantal uitgaven verwacht, die zoals die vorig jaar al gepland waren. 
Naast de normale kosten zijn een nieuwe folder een flyer begroot. De flyer houdt tevens verband 
met de kosten ten behoeve van het natuurboek in wording. De kosten voor een nieuwe  banner zijn 
naar 2022 verplaatst. De onderzoekskosten hebben betrekking op de kosten voor de digitalisering 
van het bijen-, hommel- en dagvlinderonderzoek.  
De opslag van ons digitale archief zal circa € 50,00 per jaar kosten.  
De inkomsten uit advertenties zijn gebaseerd op de drie advertenties in In de Branding. Er wordt 
naar gestreefd dit aantal aanmerkelijk te vergroten. 
De inkomsten uit de cursussen zijn begroot naar een niveau van drie cursussen (vogels, bomen en 
zoogdieren). ZHL draagt wederom een bedrag bij in de kosten van In de Branding, in het kader van 
het Greenchoice project. De gemeente Westvoorne draagt bij in de inventarisatiekosten van een 
aantal in de gemeente gelegen terreinen.  
De begroting sluit op een negatief saldo van € 250,--. 
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Investeringen 
Investeringen van enige omvang zullen in 2021 niet worden gedaan. De inkomsten uit met name de 
cursussen zijn daarvoor te onzeker.  
 

 

Begroting 2021    

ONTVANGSTEN € UITGAVEN € 

Contributies 7800,-- Porto IdB/penningmeester    600,-- 

Donaties   200,-- Papier/drukkosten  2000,-- 

Gem. Westvoorne   100,-- Overige kosten    300,-- 

Advertenties IdB   250,-- Bankkosten    200,-- 

Onderzoeken c.a. 1400,-- Lezingen werkgroepen/alg    250,-- 

Cursussen   500,-- Lidmaatschappen      50,-- 

     Afdracht landelijke KNNV  5000,-- 

  Zaalhuur         0,-- 

  Nieuwe folder/flyer c.a.     750,-- 

  Onderzoekskosten   1350,-- 

Totaal  10250,--  10500,-- 

 

Exploitatieresultaat -/- 250,--. 
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B I J L A G E  

 

Werkplanning aantal  onderzoeken 2021 
Onderzoeken 2021 

planning 
2020 
realisatie 

2020 
planning 

2019 
realisatie 

Terreinen:     

Vogelwerkgroep*  15 14 12 

Plantenwerkgroep*  12 18 15 

Insectenwerkgroep*  32 20 15 

Zoogdierwerkgroep*  5   8   5 

Paddenstoelengroep  7   -   - 

Overige onderzoeken:     

Glasaaltjes 1 1 1   1 

Zandhagedis 4 3 3   1 

Soort v/h jaar 1 1 1   1 

Kerkuilenproject 1 1 1   1 

Ringproject Parnassiavlak 1 1 1   1 

Ringproject Beningerslikken  1 -   - 

CES project 1 1 1   1 

Paarse Strandloper 1 1 1   1 

Drieteenstrandloper  - -   - 

Winterroofvogeltelling 1 1 1   1 

Westplaattelling 1 1 1   1 

Strandbroeders 1 1 1   1 

Boomvalk 1 1 1   1 

Braakballen Pluizen 1 1 1   1 

Wintertelling vleermuizen  1 1   1 

Kerkzoldertelling vleermuizen ? 1   

Slaapplaatstelling vogels  4 4   4 

Zeetrektelling 1 1 1   1 

Watervogeltelling 1 1 1   1 

Midwintertelling (internationaal) 1 1 1   1 

Woensdagtellers 1 1 1   1 

Kolonievogels  2 2   2 

PTT  7 7   7 

Meetnet Urbane Soorten (MUS)  1 1   1 

Meetnet Agrarische Soorten (MAS)  1 1   1 

Moerasgamander 1 1 1   1 

Groenknolorchis 1 1 1   1 

Keverproject (Naturalis/UvL 1 1   

Gemeenten     

Hellevoetsluis: ecologisch bermbeheer 2 3 3  

Hellevoetsluis: dagvlinderonderzoek  2 3   

Hellevoetsluis: vleermuizenonderzoek  1 1   

Spijkenisse: Flora Zuidpark    1  

Spijkenisse: Dagvlinders Vogelenzangpark 1 1   

Spijkenisse Vogels Vogelenzangpark 1    

Spijkenisse: Paddenstoelen Vogelenzangprk 1    

Spijkenisse: Flora Vogelenzangpark 1    

Brielle: Flora Vlinderidylle   3  

Brielle: Moersaatseweg dagvlinders 1    

Brielle: Moersaatseweg flora 1    

Westvoorne: Drenkeling/Warande flora 2 3   

Westvoorne: dagvlinderonderzoek  2 3   

Totaal  122 96 88 

 


