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Inleiding 

 
De KNNV afdeling Voorne kende weer een bizar jaar. Dit verslagjaar bestond onze afdeling 90 jaar. 

Veel bijzondere activiteiten waren gepland, zoals een orchideeëncursus, gegeven door prominente 

docenten, uit het hele land. Excellente groeiplaatsen zouden worden bezocht. Een 

kraanvogelweekend naar Duitsland was voor de vogelaars iets om het hele jaar naar uit te kijken. De 

Markerwadden zouden worden bezocht, als ook de schorren op Tholen, met een zilte proeverij na. 

Het tijdschrift In de Branding wijdde nota bene drie edities aan het jubileum, met uitgebreide 

beschouwingen over datgene wat 90 jaar natuurbeheer Voorne heeft gebracht. Dat leverde een 

aantal interessante beschouwingen op. Voorne heeft in ieder geval nog steeds een van de rijkste 

duingebieden van Nederland, maar die rijkdom wordt ook op tal van fronten bedreigd. De 

stikstofdepositie is daarvan een van de belangrijkste problemen.  

 

En toen kwam het virus over ons heen, en werden bijna alle activiteiten afgelast. Zelfs de reguliere 

cursussen moesten we annuleren, “gewone” werkgroepvergaderingen gingen na maart bijna het 

hele jaar niet meer door, een korte periode in het najaar uitgezonderd. We gingen digitaal 

vergaderen. Met name het bestuur heeft heel wat uurtjes achter het beeldscherm doorgebracht. 

Nieuwe mogelijkheden werden ontdekt, lange reistijden waren even verleden tijd. Maar menselijk 

contact, dat misten we toch eigenlijk allemaal heel erg.  

Wat gelukkig wel kon doorgaan, waren de vele onderzoeken die al waren ingepland. Juist omdat de 

meeste van deze onderzoeken door een of twee personen worden uitgevoerd, konden de meeste 

inventarisaties gewoon doorgang vinden. Het aantal onderzoeken groeide zelfs voor de vierde keer 

op een rij, een mooi resultaat. In totaal werden er 122 (!) onderzoeken uitgevoerd.  

Het jaar 2020 ging wederom over droogte en hitte. De temperatuur steeg boven de 40 graden 

Celsius, de droogte duurde voort. De dagvlinders en libellen hadden er vaak last van, ofschoon 

sommige soorten vlinders er juist weer van profiteren. Het scheefbloemwitje bereikte vanuit de 

Alpen ons eiland, en ook de keizersmantel viel weer op Voorne te bewonderen. Uit ons 

vossenproject is gebleken dat deze soort aardig aan het inburgeren is op Voorne-Putten, Rozenburg 

en de Maasvlakte. Alleen op Goeree-Overflakkee wordt hij nog maar sporadisch waargenomen.  

Dit jaarverslag gaat natuurlijk ook over al die activiteiten die in 2020 zijn ontplooid. Het laat vooral 

zien wat een geweldige hoeveelheid werk er weer is verzet.  

Naamsverandering 
Dit jaar veranderde ook de naam van onze organisatie. In de statutair vereiste twee rondes ging de 

ALV unaniem akkoord dat we voortaan Natuurvereniging Hollandse Delta gaan heten. Op 19 oktober 

2020 passeerde de vereiste akte van de statutenwijziging bij de notaris en is onze nieuwe naam een 

feit geworden. 

We blijven daarbij gewoon een afdeling van de KNNV. De naam “Hollandse Delta” sluit beter aan bij 

ons feitelijke werkgebied. Eigenlijk zijn we al decennia ook op Putten, Goeree en Rozenburg 

werkzaam. We sluiten hiermee ook aan bij de schaalvergroting die er op de eilanden in bestuurlijk 

opzicht wordt gerealiseerd. Noch Goeree-Overflakkee noch de Hoeksche Waard kennen verder een 
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KNNV-afdeling. Daarin willen we ook verandering brengen. Met het woord “Natuurvereniging” 

denken we bij een breder publiek beter tot uiting te kunnen brengen waarvoor we staan.  

Corona 
Vanaf maart 2020 sloeg de coronapandemie toe en werd ook het verenigingsleven van de KNNV 

afdeling Voorne volledig op zijn kop gezet. Een gelukkig beperkt aantal leden is flink ziek geweest. 

Vele van onze jubileumactiviteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. Alleen de excursie naar de 

Antoniegorzen op Tholen en het kampeerweekend in Buurse zijn wel doorgegaan. Beide 

evenementen waren bijzonder geslaagd. Iedereen heeft er erg van genoten.  

Omdat de ALV al in februari plaatsvond, heeft deze nog wel doorgang kunnen vinden. In het najaar 

ontstond een korte periode waarin met beperkingen vergaderen even was toegestaan. In september 

kwam de ALV wederom bijeen om de naamsverandering definitief vast te stellen.  

Onderzoeken 
Ook in 2020 zijn er op verzoek van Natuurmonumenten (NM) en het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) 

weer tientallen onderzoeken naar de natuurwaarden van hun natuurgebieden uitgevoerd. Voor  

Staatsbosbeheer werd de Ravensehout in Hellevoetsluis op dagvlinders geïnventariseerd en 

afgesproken dat er de komende jaren meer terreinen zullen worden geïnventariseerd.  

Op verzoek van landelijke soortorganisaties als Sovon Vogelonderzoek, FLORON, de Vlinderstichting, 

RAVON en de Zoogdiervereniging is een groot aantal monitoringsprojecten uitgevoerd. Deze 

onderzoeken worden door één of enkele werkgroepen tegelijk gedaan.  

Integrale onderzoeken 

In 2020 hebben alle werkgroepen gezamenlijk het in 2018 begonnen onderzoek naar de effecten van 

het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen voortgezet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het 

Quackgors (Hellevoetsluis). Het onderzoek zal in 2021 worden afgerond.  

In het eerste nummer van ons magazine In de Branding van 2019, is de nulmeting van 2018 

gepubliceerd. Als gevolg van de langdurige droogte zijn de sluizen in zowel 2019 als 2020 in beperkte 

mate op een kier gezet. De onderzoeksresultaten zijn te vinden in de jaarboeken 2019 en 2020. 

 

In 2017 is het Zuid-Hollands Landschap een samenwerking aangegaan met het energiebedrijf 

Greenchoice. ZHL krijgt voor een periode van vier jaar financiële steun om in het natuurgebied 

Groene Strand West (Oostvoorne) maatregelen te treffen die de biodiversiteit bevorderen en 

kwetsbare soorten in staat stelt zich hier te handhaven. ZHL heeft  de Natuurvereniging gevraagd 

vanaf 2019 voor een periode van vier jaar de effecten van de genomen maatregelen te meten. De 

resultaten en de eerste beheeradviezen worden in onze Jaarboeken gepubliceerd als ook in de 

afzonderlijke rapportages van de werkgroepen zelf. In het eerste aflevering van ons tijdschrift In de 

Branding in 2021 beschrijft Sander Elzerman de eerste resultaten van dit project.  

In vier gemeenten op Voorne-Putten zijn in 2020 de flora c.q. de dagvlinders van ecologisch 

beheerde terreinen geïnventariseerd om na te gaan wat het nieuwe beheer oplevert. De planten- en 

insectenwerkgroep publiceerden hun gezamenlijke rapportages.  

Hoeveelheid onderzoeken 

In 2020 zijn er in totaal 109 onderzoeken verricht (2019: 86). De toename is vooral te danken aan de 

groeiende vraag van de gemeenten naar flora- en vlinderonderzoek. Deze vraag zal de komende 

jaren naar verwachting verder toenemen. Om die reden is het overleg met de natuurorganisaties 

over hun wensen voor 2021 vervroegd naar de maand november 2020. Ook de gemeenten zijn 
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verzocht hun onderzoekwensen op dat moment kenbaar te maken, zodat we vraag en aanbod beter 

op elkaar kunnen afstemmen. De gerealiseerde onderzoeken over de periode 2017-2020 zijn meer in 

detail terug te vinden in de bijlagen.  

 

Mondkapjes deden hun intrede Foto: Theo Briggeman 

Digitalisering onderzoeken 

In 2020 heeft de insectenwerkgroep in samenwerkging met een daarin gespecialiseerd bedrijf 

speciaal voor onze Natuurvereniging een app ontwikkeld om vlinderwaarnemingen al online in het 

veld op de smartphones van de onderzoekers in te voeren. Tot nu toe gebeurde dat op schrift en 

werden de waarnemingen thuis op de computer verwerkt. Met deze app is dit jaar naar 

tevredenheid geëxperimenteerd. Niet alleen kunnen de data veel efficiënter worden verwerkt, maar 

tegelijkertijd kunnen we daarmee over verspreidingsgegevens van vlindersoorten over 

natuurgebieden en hun vegetatie beschikken. In 2021 zal de insectenwerkgroep het gebruik zoveel 

als mogelijk structureel invoeren. De app zal dan ook voor het inventariseren van libellen gebruikt 

gaan worden.  

De plantenwerkgroep werkt overigens al enkele jaren met een door NM verstrekte Ipad waarop de 

data in het veld worden ingevoerd.  

Standaard voor onderzoeksrapporten   
De werkgroepen hebben een aanvang gemaakt met het ontwerpen van een standaard voor hun 

onderzoeksrapporten. De omslag en binnenpagina zal voortaan op identieke wijze door alle 

werkgroepen worden vormgegeven. In 2021 zal ook de opzet van de rapportages verder worden 

gestroomlijnd.  



 

 
7 

 

 

Verspreidingskaartje bruin blauwtje Voorne-Putten op basis van de in 2020 onderzocht gebieden copyright  KNNV Voorne  

Natuureducatie 

Cursussen: 

Samen met het Instituut voor natuureducatie (IVN) en het Zuid-Hollands Landschap kon als gevolg 

van de coronapandemie alleen de zoogdiercursus doorgaan. Er namen 12 cursisten met veel 

enthousiasme deel. In december vond nog wel een keverweekend plaats in het kader van een 

samenwerkingsproject met Naturalis en de Universiteit van Leiden. De deelnemers aan dit project 

kregen een cursus in herkennen van keversoorten en deden onderzoek naar de in de duinen van 

Oostvoorne voorkomende soorten.  

Excursies:  
Het aantal excursies was dit jaar als gevolg van de pandemie zeer beperkt. Uiteindelijk gingen er maar 

negen excursies door. De estafette dag vond eind augustus nog wel in aangepaste vorm plaats. Alleen 

de muizen-, vogels-, en vlinderexcursie gingen nog door. 

Ook de woensdagtellers gingen dit jaar op pad. De wekelijkse lijst met soorten werd op Facebook 

gepubliceerd. Ook zij moesten hun activiteit aanpassen. Carpoolen werd afgeschaft en op een 

bepaald moment gingen de groepen ook niet meer allemaal tegelijk naar dezelfde locatie. 

 

Lezingen:  
Met een totaal van 5 lezingen werd er maar een zeer beperkt aantal lezingen gerealiseerd. De 

landelijke vereniging organiseerde in het kader van het weekend van de veldbiologie een aantal 

digitale lezingen. Onderzocht wordt of dit ook voor de toekomst voor onze afdeling enig soelaas kan 

bieden.  
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Het keverproject ging wel door.                                                                                                                          Foto: Theo Briggeman 

Werkgroepen: 

 

Insectenwerkgroep 

Wim Prins heeft besloten het coördinatorschap neer te leggen. Gelukkig blijft hij wel actief, in het 

veld en als contactpersoon voor de Vlinderstichting.  Jaap van Elst heeft zijn coördinerende taken 

overgenomen.  

De coronapandemie heeft een duidelijke stempel gedrukt op de gezamenlijke activiteiten. Het is 

alleen in het voorjaar gelukt een bijeenkomst van de werkgroep te organiseren.    

Monitoring dagvlinders 
Ook dit jaar zijn er 11 liefhebbers wekelijks, bij mooi weer, op zeven routes bezig geweest met het 
monitoren van dagvlinders. Dat gebeurt op sommige plaatsen al jaren en nog altijd volgens het vaste 
protocol van de Vlinderstichting.  De monitoringroute aan het Valleipad is dit jaar gelet op het 
geringe aantal vlinders dat er werd waargenomen, definitief beëindigd. Oorzaak daarvan is het 
dichtgroeien van de route.  
 

Inventarisaties dagvlinders en libellen 
In 2020 hebben er in totaal op 19 locaties inventarisaties plaatsgevonden, uitgaand van het aantal 
rapporten dat er ingeleverd is (of deels nog aangeleverd gaat worden). 
Op Rozenburg is er dit jaar op drie plaatsen geïnventariseerd en ook op Putten zijn er voor het eerst 

twee gebieden geïnventariseerd, te weten de Wolvenpolder en Park Vogelenzang in Spijkenisse. 
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Op Voorne is het aantal inventarisaties ook toegenomen. Dit jaar is er geteld in de Idylle in Brielle, op 

5 plaatsen in Hellevoetsluis en op 8 plaatsen in de gemeente Westvoorne (inclusief het duingebied).  

Nachtvlinders  
Peter Rooij, Karel Rijsdijk, versterkt door Wim Van Vliet, hebben ook dit jaar inventarisaties van de 
nachtvlinders uitgevoerd, te weten op het Groene Strand, de Idylle in Brielle en op twee plaatsen in 
Rozenburg.   
 

Standaardisering rapporten 
Tenslotte gaan we aan het werk met een verdere standaardisering van onze rapportages. Dit om de 

bruikbaarheid buiten onze organisatie te vergroten en daardoor het natuurbeleid en beheer te 

bevorderen. 

Negentig jaar dagvlinders op Voorne 
Theo Briggeman blikte in een artikel voor In de Branding terug op de ontwikkelingen in de 

vlinderstand van Voorne vanaf de jaren dertig. Sinds de jaren zeventig blijkt een vijfde deel van de 

dagvlindersoorten van Voorne te zijn verdwenen. Enkele andere soorten staan op het punt hier uit te 

sterven. Met name de soorten van het open duin zijn verdwenen. Stikstofdepositie en droogte 

spelen daarbij een belangrijke rol.  

Paddenstoelenwerkgroep 

De paddenstoelenwerkgroep heeft in de persoon van Els Jonkers- Groot een nieuwe coördinator. Er 

is gestart met een sterk vernieuwde groep, die inmiddels 9 leden telt.  

Alhoewel de werkgroep in deze samenstelling pas sinds februari  actief bezig is, hebben  er dit jaar 12 

inventarisaties c.q. leerwandelingen plaatsgevonden. 

Met opzet wordt ook het woord “leerwandelingen” genoemd, omdat een aantal leden van de 

werkgroep nog bezig is de basiskennis onder de knie te krijgen. 

Maar onder de bezielende leiding van Jan den Exter en Ria Mellegers zijn we goed op weg en wordt 

de herkenning gemakkelijker. 

De eerste keren is er drie uur geïnventariseerd, inmiddels wordt er 

geprobeerd de inventarisaties op twee uur te houden. Het  zijn pittige, 

intensieve uurtjes. Meestal wordt er hooguit twee kilometer per keer 

afgelegd.  

De paddenstoelenboeken zijn hard nodig evenals het spiegeltje om onder 

de hoed te kijken. Zijn het plaatjes, buisjes of gaatjes of is het een 

stuifzwam?  Klopt de habitat en het jaargetijde voor de genoemde zwam? 

ObsIdentify wordt veelvuldig geraadpleegd (een gratis  

fotoherkenningsapp, die planten, dieren en paddenstoelen 

herkent in Nederland en België, vanuit o.a. een initiatief van 

Naturalis Biodiversity Center).  

De locaties die de werkgroep inventariseert zijn het Waterbos, 

Quackjeswater, Mildenburgbos, Panpad en zeereep, 

gemeentelijk duingebied Rockanje, Vliegveld en het gebied 

rondom de Tenellaplas. 

Alle waarnemingen worden genoteerd en gaan in het archief van de KNNV. Wim van Vliet en Anja 

Langendoen zetten bijzonderheden op Waarneming.nl 
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Een lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging heeft toegezegd een soort workshop te geven 

over het determineren van paddenstoelen. Dus afhankelijk van de coronamaatregelen zit een 

workshop in de pijplijn. 

Bij interesse of wil je een keer meelopen neem contact op via 

paddenstoelenwerkgroephd@gmail.com of tel. 0181402570 

Plantenwerkgroep  
 
Aantal deelnemers aan de activiteiten van de plantenwerkgroep. 
Het aantal deelnemers aan de inventarisaties is voldoende om de inventarisaties te kunnen 

uitvoeren. Gezien het toenemend aantal inventarisatieverzoeken, zijn nieuwe leden van harte 

welkom. 

Inventarisaties voor gemeenten 

De KNNV afdeling Hollandse Delta heeft besloten om zich meer te profileren als 

natuurbeschermingsorganisatie en als kenniscentrum voor natuur en landschap in onze regio. In 

2020 hebben de plantenwerkgroep en de vlinderwerkgroep gezamenlijk inventarisaties uitgevoerd 

voor de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis en adviezen uitgebracht over het beheer van de 

geïnventariseerde gebieden. We hebben ook een deel van de Landtong Rozenburg geïnventariseerd. 

De inwoners van Rozenburg willen graag middels de “Stichting Leve de Landtong” de natuur, milieu 

en landschap op de Landtong Rozenburg behouden en verbeteren in samenspraak met de gemeente 

Rotterdam, die het beheer van de landtong heeft overgenomen. Wim van Vliet heeft de 

plantenwerkgroep daarom gevraagd een planteninventarisatie op de landtong uit te voeren om de 

plantenrijkdom vast te stellen, en adviezen te geven over het beheer, om zo een bijdrage te leveren 

aan het behoud en de verbetering van de natuur op de Landtong. We hopen op deze wijze ook in 

gesprek te komen met de beheerders van dit gebied.  

In het kader van het jubileumjaar blikte Piet Mout in een tweedelig artikel voor In de Branding terug 

op de veranderingen in de vegetatie van de duingebieden op Voorne. Hij concludeert dat er in 

negentig jaren grote veranderingen zijn opgetreden, met vaak ernstige schade voor de kwaliteit voor 

de duinen van Voorne. Desondanks is Voornes Duin nog altijd een belangrijke en misschien wel het 

rijkste botanische gebied van Nederland.  

Werkgroep Natuur & Beleid 
 

De werkgroep Natuur & Beleid (N&B) bestaat sinds 9 december 2019 en kent inmiddels zeven leden 
met deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening, ecologie,  biodiversiteit, ecologische 
monitoring, GIS-bestanden, juridische zaken, waterschapzaken, vogels, flora, insecten en zoogdieren. 
Voor elke gemeente op het eiland Voorne-Putten is iemand beschikbaar om de ontwikkelingen op 
het terrein van natuur en landschap in de gaten te houden.  
 
Het werkgebied omvat Voorne-Putten, Rozenburg, de Maasvlakte I en II en Goeree-Overflakkee. Op 
het laatste eiland alleen in overleg met de NLGO.  
 

• Visie en strategie 
o De werkgroep richt zich alleen op onderwerpen die te maken hebben met natuur.  
o Milieuproblematiek pakken we alleen op als deze direct impact heeft op de natuur in 

de regio. 
o Klimaatproblematiek en verlies van biodiversiteit beschouwen we als een Siamese 

tweeling-probleem. 

mailto:paddenstoelenwerkgroephd@gmail.com
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▪ Beide problemen hangen onafscheidelijk met elkaar samen. 
▪ Oplossingen voor het ene probleem, moeten ook voordelig zijn voor het 

andere probleem of mogen bij voorkeur geen nadelig effect hebben op het 
andere probleem. 

▪ De energietransitie op zich behoort niet tot ons werkgebied. Wij zijn wel 
sterk voorstander van die transitie en dus voor windenergie, zonne-energie, 
aardwarmte etc. 

▪ Bij uitvoering van dat soort projecten beoordelen wij de effecten op de 
natuurlijke omgeving. 

o De landbouwtransitie behoort alleen tot ons werkgebied voor zover natuurbelangen 
gediend worden of juist geschaad. 

▪ De agrarisch-industriële bedrijfsvoering heeft grote nadelige effecten op 
natuur. 

▪ De oplossing voor veel van de door landbouw veroorzaakte problemen is 
alleen mogelijk in samenspraak met de agrarische sector. 

▪ Wij erkennen het belang van landbouw en begrijpen heel goed dat efficiëntie 
ook van groot belang is voor natuur (minder grondoppervlak). 

o Ruimtelijke ordening is een belangrijk onderdeel van ons werkgebied. Het gaat om: 
▪ De Omgevingswet 
▪ Bestemmingsplannen 
▪ Vergunningaanvragen door bedrijven en particulieren 

o De strategie van de werkgroep is om vanuit een positieve opstelling zo vroeg 
mogelijk invloed te hebben op het beleid.  
 

De Natuurvereniging streeft ernaar minstens tweemaal per jaar contact over alle relevante zaken te 
hebben met wethouders en ambtenaren van de verschillende gemeentes in ons werkgebied. Het 
gaat dan om zaken als: 

• Ecologisch bermbeheer 

• Inrichting en onderhoud openbaar groen 

• Natuurontwikkeling in buitengebieden 

• Bevorderen biodiversiteit- en klimaatbeleid 

• Advisering opvallend voorkomende natuuraangelegenheden 
 

Met terrein beherende instanties (ZHL, NM, SBB en het Havenbedrijf Rotterdam) streven we naar 
een overlegsituatie op frequente basis.  
Contacten onderhouden we ook met organisaties als het Recreatieschap, Natuurlijk Voorne-Putten, 
Waterschap Hollandse Delta, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, de Bomenridders, de WBE 
Voorne-Putten, het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de ecologen werkzaam bij onderscheiden 
overheden.  
 
Contacten onderhouden we eveneens met aangrenzende afdelingen van de KNNV c.q. het Gewest 
Zuid-Holland en met IVN VPR, NLGO en het Hoeksche Waard Landschap. 
 
De Natuurvereniging Hollandse Delta kiest alleen voor juridische procedures en bezwaarschriften als 
dat noodzakelijk is en vroege inspraak en beleidsbeïnvloeding niet tot succes leiden of als er 
juridische noodzaak is om in procedures te kunnen blijven.  
 
Organisatie 
De Werkgroep heeft in 2020 in totaal (inclusief de eerste vergadering in 2019) acht keer vergaderd, 
meestal via een videovergadering.  
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De werkgroep heeft voorts een digitaal adresboek/contacten aangemaakt en een  begin gemaakt 
met het vormgeven van een digitaal kenniscentrum op het gebied van natuur- en landschapsbeleid in 
de Hollandse Delta, waarin ook het rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid is 
opgenomen. Tot slot is er een Google-account voor de werkgroep aangemaakt.  
 
De werkgroep behandelde de volgende onderwerpen: 
 

• Zienswijze Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne en Brielle 

• Advies inrichting en beheer openbaar groen Drenkeling Rockanje 

• Cursus groenmedewerkers gemeente Westvoorne 

• Ecologisch bermbeheer (advisering) 
o Westvoorne 
o Hellevoetsluis 
o Waterschap Hollandse Delta 

• Bomenkap  
o Westvoorne  

▪ Parklaan 
▪ 800 Essen 
▪ Kapbeleid 

o Brielle 
▪ Maerlandt 
▪ Martelarenkerk 
▪ Brielse Meer 
▪ Drieënvijftig Heenvliet 

o Nissewaard 
▪ Mallebos 
▪ Bomen in woonwijk 
▪ Kapbeleid 

o Rozenburg 
▪ Noordzeeweg 

• Advies herplant  
 

• DELTA 21: nieuw eiland voor de kust van Voorne  

• Verbod (wens)ballonnen, brief aan alle gemeentes verstuurd, geen reactie gekregen. 

• Regiodeal 

• Faunabeheerplannen winterganzen, ree  en smient,  bezwaarschriften NMFZH mede 
ondertekend 

• Inspraakreactie  Gebiedsproces Waterkwaliteit WHD 

• Windparken 
o Maasvlakte2 (zienswijze) 
o Brielse Maasdijk 

• TenneT aanlanding elektriciteitsnetwerken (deelname commissie) 

• Bouwplannen Landtong 

• Stikstofproblematiek (Westvoorne) 

• Ecologische structuur Voorne-Putten in kaart gebracht en voorstel uitbreiding/verdere 
invulling 

o Bestaande natuur 
o Nieuwe natuur 
o Ontbrekende schakels 
o Kreken kweken 
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o Ecologische bermen, dijken en slootkanten 
o Agrarisch natuurbeheer 

• Energietransitie Voorne-Putten 
o Inspraaksessies bijgewoond 

• Agrarisch natuurbeheer besproken met Natuurlijk Voorne-Putten 

• Citta Romana 

• Bouwplannen Aquarius 
o In leefgebied zandhommel 

• Verzanding Voordelta 

• Zon op water Oostvoornse Meer 

• Reactie gegeven op Groenvisie Waterschap 

• Strandbroeders Maasvlakte en Westvoorne (strandreservaat bepleit) 

• Kitesurfers Maasvlakte2 

• Ecologische inrichting zonneparken Konneweg Westvoorne  (advies ecologische inrichting). 
 

Reptielen en aaltjes 
 

Het Project Samen voor de Aal bij de Spuisluis Rozenburg 

 

.  
De glasaal is een echte overwinnaar. Als in het voorjaar deze jonge palingen de  

Nederlandse kust bereiken hebben ze al 6000 kilometer open zee getrotseerd. Ze worden namelijk 

geboren in de Sargassozee, aan de andere kant van de Atlantische oceaan. Toch stuit de glasaal, als 

hij het zoete water op wil om op te groeien, op een obstakel dat zelfs voor dit dappere diertje een 

wel erg grote uitdaging blijkt te zijn: het Nederlandse netwerk van waterkeringen, sluizen en 

gemalen. 

Voor het voortbestaan van de paling is het belangrijk dat ze wel de Nederlandse binnenwateren 

weten te bereiken en kunnen opgroeien. De soort is de laatste 30 jaar namelijk hard achteruit 

gegaan: de hoeveelheid glasaal voor de Nederlandse kust is de afgelopen jaren minder dan 3 procent 

van de hoeveelheid die in de jaren 80 onze kust wist te bereiken. 

Onder coördinatie van RAVON voeren teams van vrijwilligers op meer dan 40 plekken langs de 

volledige kust van Nederland monitoringsonderzoek uit. Zij leveren een onmisbare bijdrage, want 

ze brengen zowel de stand van de glasaalpopulatie als migratieknelpunten in kaart. RAVON is elk 

jaar hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij samen met een team van enthousiaste 

vrijwilligers kruisnetmonitoring uitvoeren en helpen met het redden van onze paling? Kennis over 

vis is niet nodig, andere vrijwilligers maken je wegwijs en vertellen je graag over de glasaal.  
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Doel van kruisnetmonitoring 

Veel trekvissoorten hebben het moeilijk in Nederland. Naast de glasaal, hebben onder andere ook de 

driedoornige stekelbaars, bot en spiering moeite om het Nederlandse zoete water te bereiken. 

Duizenden stuwen, gemalen en sluizen versnipperen hun leefgebied en trekroutes. Dat terwijl de 

bereikbaarheid van zoetwater noodzakelijk is voor het voortbestaan van veel trekvissoorten. Zoet 

water dat naar zee wordt afgevoerd heeft een grote aantrekkingskracht voor vis die vanuit zee het 

zoete water wil optrekken om zich voort te planten of op te groeien. Het doel van 

kruisnetmonitoring is inzicht te verkrijgen in de intrek en verspreiding van trekvissen. Hierdoor 

kunnen knelpunten op de migratieroutes van deze vissoorten in kaart worden gebracht. 

Waterbeheerders kunnen dan maatregelen nemen om op deze plekken de intrekmogelijkheden te 

verbeteren, door bijvoorbeeld het aanleggen van een vispassage of door het verbeteren van al 

aanwezige vispassages. Om beter inzicht te krijgen in meerjarige patronen, wordt ieder voorjaar 

gemonitord. Over de jaren heen is een zeer waardevolle datareeks opgebouwd. Het monitoren heeft 

ertoe geleid dat een deel van de locaties passeerbaar is gemaakt voor trekvissen. 

 

 

Langs de gehele Nederlandse kust vindt kruisnetmonitoring plaats 

vanuit de programma’s Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal 

(start 2014), Samen voor de Aal Zuid- Holland (start 2015), Samen voor 

de Aal Zeeland (start 2017) en Ruim baan voor Vissen 2 (start 2020). 

Dankzij dit laatste programma wordt in 2020 ook langs de Waddenkust 

gemonitord en dekt de kruisnetmonitoring voor het eerst de gehele 

Nederlandse kust. 

 

Meedoen 

Op iedere locatie is een team van vrijwilligers samengesteld. In ieder 

team is een aanspreekpunt aangewezen die contact onderhoud met de 

coördinator van RAVON. De teamleden kunnen onderling - en tussen de 

teams - contact onderhouden via de appgroep en/of de facebookpagina 

Samen voor de Aal. RAVON organiseert per provincie een 

startbijeenkomst en voorziet de  

teams van de benodigde materialen. 

Het team van Spuisluis Rozenburg heeft ondanks de beperkende maatregelen veroorzaakt door de 

renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Suurhoffbrug en het coronavirus toch 34 maal kunnen 

monitoren. Ook op onze locatie is er dit seizoen minder vis gevangen en dat is tekenend voor de 

gehele kust waar werd gemonitord. 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/ecologische/
https://www.facebook.com/groups/290930588098091/
https://www.facebook.com/groups/290930588098091/
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Zandhagedis  
Op verzoek van het Zuid-Hollandschap en RAVON werd de zandhagedis in de Duinen van Oostvoorne 

(Kaapduin, Reigersnest en A.J. Bootpad) geïnventariseerd. Er werden op het Reigersnest en in 

Kaapduin nog wel sporen aangetroffen, maar geen zichtwaarnemingen gedaan. Nabij het restaurant 

Aan Zee werd een vrouwtje gespot. Ook in het kader van het Groene Strand West project 

(Oostvoorne) werd naar deze hagedissensoort uitgekeken. Op het Quackgors werd op een oude 

monitoringsroute op verzoek van RAVON  en NM onderzoek gedaan naar het voorkomen naar deze 

soort. Daar werd de soort niet aangetroffen. De stand van de zandhagedis gaat gestaag achteruit. De 

meeste zichtwaarnemingen kwamen nog uit de duinen nabij het Breede Water, ofschoon daar het 

aantal zichtwaarnemingen op een hand was te tellen. In de Pan werden eveneens waarnemingen 

gemeld. Ook op Goeree is de soort nagenoeg verdwenen. Stikstofdepositie en gebrek aan voedsel 

(droogte/insecten) lijken aan deze situatie ten grondslag te liggen.  

Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep-vergaderingen konden in januari en februari nog plaatsvinden. Op 10 januari 

werden elkaars zelf geschoten foto’s bewonderd en op 14 februari gaven Bert van Dijk en Henk de 

Boer een presentatie waarbij de kenmerken van allerlei piepersoorten aan de orde kwamen.  

Op 18 september werd in een corona- opstelling een  extra ledenvergadering gecombineerd met een 

VWG-vergadering. Albert de Jong (Sovon) gaf een presentatie over het jaar van de Wulp in 2019.   

Ondanks de lockdown zijn alle broedvogelinventarisaties voor NM en ZHL uitgevoerd. De meeste 

telrapporten (mededelingen) zijn inmiddels gepubliceerd, te weten:  

1. Merrevliet  
2. Kleine Beer 
3. Groene Strand 
4. Wolvenpolder 
5. Parnassiavlak 
6. Hoekje Jans,  
7. Blanke Waal  
8. Ommeloop  
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9. Slikken van Voorne 
10. Westplaat  
11. Zuiderdiepgorzen  
12. Quackgors-eilandjes & Quackgors-vasteland  
13. Derryvliet  
14. Beningerslikken 
15. Landtong-Rozenburg 

Op uitnodiging van NM werd een bijdrage geleverd aan de kwaliteitstoetsen van het Quackgors en 
het Annabos. 

 

Behalve broedvogelinventarisaties worden er ook tellingen verricht voor Sovon. Het gaat hierbij om 

slaapplaatstellingen (aalscholvers/grote zilverreigers, ganzen/zwanen en reuzensterns), watervogels 

in de winter, zeetrektellen, MUS (meetnet urbane soorten), MAS (meetnet agrarische soorten), PTT 

(Punt-Transect-tellingen), kolonievogels en de paarse strandloper op de Brouwersdam. 

De meeste van deze tellingen konden plaatsvinden. Doordat een aantal parkeerplaatsen een deel van 

het jaar door de gemeente Westvoorne werden afgesloten, was de Westplaat een deel van het jaar 

niet te bereiken voor watervogeltellingen. Ook de watervogeltellingen van het Brielse Meer en de 

Bernisse zouden na jaren van afwezigheid weer hebben kunnen plaatsvinden. We kregen de 

mogelijkheid om met een bootje van RWS te gaan tellen. Als gevolg van de pandemie heeft  dit schip 

alleen in februari nog mogen varen. 

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland (VBN) nemen we deel aan de nieuwe Werkgroep 

Strandbroeders. Het gaat hierbij om informatievoorziening en het daadwerkelijk beschermen van 

nestlocaties. Daarnaast is een van de leden actief als Wetlandwacht voor VBN. 

Met de nodige corona-voorzorgsmaatregelen konden ook de ringgroepen dit jaar weer actief zijn: 

CES ringen bij de Beerenplaat, het ringen van de uilenwerkgroep en de ringgroep van het 

Parnassiavlak. Deze laatste groep heeft dit jaar ook een aantal keren zeer succesvol geopereerd in de 

Beningerslikken. Bij het Parnassiavlak vond met een beperkt aantal deelnemers een publieksdag 

plaats. 

Bert van Dijk en Martin Lok verzorgden voor de jubileumedities van In de Branding twee 

overzichtsartikelen met betrekking tot de broedvogels van het kustgebied Voorne. In hun eerste 
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bijdrage vergelijken zij de broedvogelbevolking uit de jaren dertig met die van nu. De verschillen zijn 

groot. In hun tweede artikel gaan ze in op alle vogelsoorten die de laatste tien jaar op Voorne 

hebben gebroed en vergelijken ze die situatie met andere prominente kustgebieden in Nederland. 

Met 113 broedvogelsoorten in het kustgebied is Voorne nog altijd een van de vogelrijkste gebieden 

van het land. De broedvogelbevolking van Voorne is van dezelfde orde als die van de 

Waddeneilanden.  

 

Schorren van St. Annaland                                                                                      Foto: Wim van Vliet  

De uilenwerkgroep meldt dat allerlei evenementen waar de groep normaal gesproken bij betrokken 

zou zijn niet doorgingen, zoals de bos- en burchtfair. Uiteraard zijn er wel nestkasten gecontroleerd 

en jonge uilen geringd. Dat waren er op Voorne-Putten dit jaar 42, verspreid over dertien locaties. In 

totaal lag het aantal succesvolle broedgevallen iets hoger, omdat er niet overal is geringd. Daarnaast 

is er een flyer gemaakt met algemene informatie over de werkgroep die bijvoorbeeld verspreid kan 

worden bij adressen waar de groep een kast wil plaatsen. Bouwen Scheijgrond kreeg een oorkonde 

uitgereikt voor zijn jarenlange bijdrage aan de groeiende populatie kerkuilen op Voorne-Putten. Er 

zijn wat meer meldingen en vragen binnengekomen dan eerdere jaren. Eén van deze was een 

verzoek om een gastles te verzorgen op het PENTA College CSG in Spijkenisse. Deze les werd op 9 

december gegeven en was een groot succes. 

De 23e Wintertelling-Roofvogels op Voorne Putten leverde een totaalaantal op van 276 exemplaren 

verdeeld over 8 soorten. De telling werd in ongeveer dezelfde periode ook op Goeree-Overflakkee en 

in de Hoekse Waard georganiseerd. 

De jaarlijkse actie Vuilruimen op de Beningerslikken werd gecanceld. 

Zoogdierwerkgroep  

 

Als enige werkgroep was de zoogdierwerkgroep in de gelegenheid een cursus aan te bieden, een 

zoogdiercursus voor beginners. 

Verder begon het jaar met de traditionele telling van overwinterende vleermuizen in  bunkers van 

Voorne en Goeree, zijn er braakballen verzameld en geplozen, is er in vier gebieden 
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muizenonderzoek gedaan en zijn er kerkzolders onderzocht op gebruik door vleermuizen.  Alles bij 

elkaar toch nog een productief jaar. 

 

Vleermuizen 

Geheel volgens traditie werd in de eerste week van januari de telling van overwinterende 

vleermuizen gehouden. Dit is een landelijke telling waar op Voorne en Goeree al sinds 1982 aan mee 

wordt gewerkt. Op Voorne werden na de dip van vorig jaar weer 441 vleermuizen geteld met 

daarvan 379 watervleermuizen, een record. Vleermuizen zijn trouw aan hun winterverblijfplaatsen 

maar zijn ook erg gevoelig voor klimaatveranderingen, Vermoed wordt dat de langdurige droogte in 

2018 voor een dip in de telling van januari 2019 heeft gezorgd. Gedurende de winder houden 

vleermuizen nu eenmaal van een vochtig klimaat. 2019 was ook een warm jaar maar in het najaar 

heeft het veel meer geregend waardoor de winterverblijven ook vochtiger werden en er dus meer 

vleermuizen werden geteld. 

Braakballen 

Dit jaar zijn er alleen in het voorjaar in groepsverband braakballen geplozen. In het najaar hebben 

Ger Maatkamp en Jan Alewijn Dijkhuizen de meeste partijen thuis  geplozen. Zo zijn toch van alle 

locaties prooidieren geregistreerd. Alleen al op Voorne zijn van 33 locaties 2689 prooidieren op naam 

gebracht. Omdat bezoek aan kasteigenaren tot een minimum is beperkt zijn er minder braakballen 

verzameld maar wel van bijna alle locaties waar uilen verbleven.  

Het verzamelen van braakballen gebeurt in samenwerking met de uilenwerkgroepen van Goeree en 

Voorne. Met dit onderzoek volgen we de verspreiding van kleine zoogdieren over beide eilanden. 

Ook dit jaar constateren we weer dat de noordse woelmuis het moeilijk lijkt te hebben, ze worden op 

minder plekken en in kleinere aantallen aangetroffen. Op Overflakkee worden aan de oostzijde 

aardmuizen in braakballen aangetroffen, hoever deze soort is opgerukt is nog niet helemaal duidelijk. 

Het pluizen gaat gewoon door……. 

Muizen vangen 

In het najaar van 2020 zijn vijf muizenonderzoeken met lifetraps uitgevoerd. De vangsessies op het 

Quackgors en het Groene Strand maken onderdeel uit van langlopende en bredere onderzoeken. 

Wat opvalt is dat het vangen van muizen echt een momentopname is. De verschillen met vorig jaar 

zijn groot; op het Quackgors werden veel meer huisspitsmuizen en veel minder bosmuizen gevangen 

dan vorig jaar en ook veel meer veldmuizen. Op het Groene Strand werden voor het eerst 

huisspitsmuizen gevangen en meer veldmuizen maar ook veel meer bosmuizen. Het is bekend dat 

muizenpopulaties sterk kunnen fluctueren, zeker met extreme droge en hete zomers en zachte 

winters moet er verandering optreden. Het is interessant om dit soort onderzoek te blijven herhalen.  

In 2020 is ook weer onderzoek gedaan op de Westduinen, deze keer rond het defensieterrein. De 

vangsten waren hier zo dramatisch dat later een aanvullend onderzoek is gedaan om een 

referentiebeeld te krijgen. Conclusie uit beide onderzoeken is dat het heel erg slecht gaat met de 

noordse woelmuis. Werd deze in 2013 en 2019 nog op veel plekken aangetroffen, nu nog op één 

klein plekje. 

Tenslotte is er ook een beperkt onderzoek in Spuimondig West gedaan, met een beperkt aantal 

vallen en met maar drie controlerondes vanwege coronaperikelen. Het resultaat was wel dat hier op 

een nieuwe locatie een noordse woelmuis werd gevangen wat in ieder geval aantoont dat deze soort 

zich vanuit de Beningerslikken verspreidt naar de nieuw ingerichte gebieden. 
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Kerkzolderonderzoek Voorne 

De kerkzolders van kerken op Voorne en Goeree worden regelmatig onderzocht op het voorkomen 

van vleermuizen. Dit jaar was Voorne weer aan de beurt, het vorige onderzoek had in 2004 

plaatsgevonden. Er zijn 15 kerken bezocht, 1 minder dan vorige keer en dat had met sluiting vanwege 

corona te maken. In 9 kerken zijn of op zolder, of in de toren sporen van dwergvleermuizen of van 

grootoorvleermuizen aangetroffen. Er blijkt sinds 2004 niet veel veranderd. 

Vleermuisexcursies 

In 2020 zijn er maar enkele vleermuisexcursies gehouden, in de vesting van Hellevoetsluis en vanuit 

camping Weergors aldaar alsmede enkele bezoekjes aan Mildenburg (Oostvoorne) en Brielle. 

Allemaal zeer beperkt van omvang. 

Project Vos, dier van het jaar 

Alles bij elkaar zijn er rond de 130 meldingen van vossen gedaan op de Maasvlakte, Voorne-Putten 

en Goeree-Overflakkee, waarvan 4 op Goeree-Overflakkee. 

Ongeveer een derde deel daarvan werd per email ontvangen en is op Waarneming.nl gezet. De 

overige meldingen zijn door waarnemers zelf op Waarneming.nl ingevoerd.  

 

De vos wordt op Voorne-Putten flink bejaagd                                   Foto: Jan Alewijn Dijkhuizen 
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Voorne-Putten en de Maasvlakte 

Wat opvalt is dat er enkele concentraties zijn waar regelmatig meldingen vandaan komen, uiteraard 

de wandelgebieden zoals het Quackgors, Quackjeswater, 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 

polders. 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 betrouwbare 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 Goeree-Overflakkee gemeld maar steeds voor korte periode 

en erg lokaal. Wat er met deze dieren is gebeurd? 

Zoogdiercursus voor beginners 

Vanwege de toen geldende coronaregelgeving mocht een groep van 12 mensen deelnemen en die 

werden ook gevonden. De avonden en de excursies waren geslaagd. Het blijft een inspirerend 

concept, zo’n minicursus. 

Organisatie 
 

Archief 

In nauwe samenwerking met de werkgroepen is er dit jaar een 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 800 rapporten. Een deel van deze rapporten, die 

vaak decennia teruggaan, is ook gedigitaliseerd. In 2020 werden in ieder geval de verslagen van de 

VWG in zijn geheel gedigitaliseerd. De werkgroepen zullen de onderzoeksrapporten van een KNNV 

logo, jaartal, mededelingsnummer en copyright mededeling voorzien. Het bestuur onderzoekt thans 

nog op welke wijze en tegen welke kosten dit digitale archief ook in de Cloud kan worden 

opgeslagen. Onderzocht wordt ook nog op welke wijze de genoemde verslagen voor derden 

toegankelijk gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld voor wetenschappelijke doeleinden. Ook moet 

bezien worden op welke wijze misbruik kan worden tegengegaan.  

Het papieren archief van de afdeling zelf (dat teruggaat tot 1930) bevond zich tot voor kort in het 

Bezoekerscentrum Tenellaplas van het ZHL. Vanwege een komende verbouwing en herinrichting van 

dit centrum is het archief elders ondergebracht. Nagegaan wordt op welke wijze dit archief het beste 

kan worden beheerd. 

Public Relations 

Vrijwel maandelijks werd de Nieuwsbrief aan leden, relaties en andere geïnteresseerden 

toegezonden. Dit jaar werden er voor het eerst 300 nieuwsbrieven per maand verstuurd. Ook via 

Facebook werd er steeds informatie met vooral leden en andere particulieren gedeeld. We kenden 

313 Facebook- leden.  
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Het streven was er tot nut toe vooral op gericht om alle excursies en lezingen via persberichten 

onder de aandacht van de inwoners van  te brengen. Met regelmaat worden deze berichten naar de 

plaatselijke pers verstuurd. In 2020 zijn er ook persberichten over beleidsbeïnvloeding uitgestuurd. 

Dat betrof onder meer de ingrijpende achteruitgang van het aantal dagvlindersoorten op Voorne als 

gevolg van de stikstofdepositie en de komst van een windpark op de Maasvlakte. Beide 

persberichten leidden tot interviews in het Algemeen Dagblad (zie ook hieronder).  

 

Aan het eind van het jaar introduceerde de Natuurvereniging een eigen YouTube Kanaal dat is 

bedoeld om filmpjes en video’s van eigen bodem beter te kunnen verspreiden. Wellicht dat op deze 

manier ook digitale cursussen verzorgd kunnen worden. Fysieke cursussen lijken in 2021 immers nog 

maar in beperkte mate of helemaal niet mogelijk te zijn.  

In landelijk verband werd er hard gewerkt aan het bouwen van een volledig vernieuwde website. 

Onze eigen webmaster John van der Knaap verzette daarvoor enorm veel werk. Begin 2021 zal de 

nieuwe site worden gelanceerd.  

Interview met het AD Katern Voorne Putten d.d. 14 december 2020: 

KNNV keert zich tegen windmolens op Maasvlakte: de natuur komt in de knel 

Natuurorganisatie KNNV Hollandse Delta maakt zich grote zorgen over de bouw van 22 grote 

windturbines op de Tweede Maasvlakte. Dat pakt desastreus uit voor trekkende en broedende vogels, 

vreest de natuurclub. Die keert zich tegen de plannen, zoals die nu voorliggen en pleit voor de aanleg 

van een strandreservaat. 

AD Claudia Langendoen  14 december 2020, 08:30 

Niet alleen kitesurfers - die zich recent in deze krant al negatief uitlieten - zijn verbijsterd over de 
plannen van Eneco voor de bouw van windmolens, deels op het strand van de Maasvlakte. Ook de 
KNNV trekt nu aan de bel. De natuur komt ernstig in de knel, betoogt de organisatie die een gang naar 
de rechtbank niet uitsluit. De KNNV keert zich tegen de plannen, omdat een scala aan zee- en 
kustvogelsoorten verstoord zullen raken en verjaagd gaan worden. Onder andere trekvogels, maar 
bijvoorbeeld ook vleermuizen komen in de knel. En broedkolonies, met onder hen de beschermde 
bontbekplevier en dwergstern, worden danig dwarsgezeten als de plannen zoals die nu voorliggen, 
worden doorgezet.  

 

 

https://www.topics.nl/playlist/a-eneco-9d3163/
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Het Rotterdamse havengebied is rijk aan vogels. Die dreigen te worden verstoord en verjaagd door de 
bouw van een windmolenpark, vreest de KNNV Hollandse Delta, voorheen KNNV Voorne. ©ROBIN 
UTRECHT 

“Kitesurfers zullen ergens naartoe moeten, en dat zal bijna onvermijdelijk richting 
natuurgebieden zijn”. 

Theo Briggeman 

,,Op zich zijn wij niet tegen de komst van windmolens op de Tweede Maasvlakte’’, vertelt voorzitter 
Theo Briggeman van de KNNV afdeling Hollandse Delta. Maar niet op de manier zoals de planvorming 
nu verloopt, maakt hij duidelijk. De bezwaren die zijn club heeft zijn tweeledig. ,,Enerzijds vrezen we 
het effect op de natuur ten zuiden van de Maasvlakte, omdat recreatie daarnaartoe dreigt te worden 
verplaatst. Zo zullen bijvoorbeeld kitesurfers ergens naartoe moeten, en dat zal bijna onvermijdelijk 
richting natuurgebieden zijn’’, wijst hij op de kwetsbaarheid van de natuur langs en op het 
Noordzeestrand en in de aangrenzende Natura 2000-gebieden die een beschermde status hebben. 

Kiters gaven recent in deze krant aan inderdaad te kijken naar een nieuwe plek, omdat door de 
windmolenplannen kitesurfen op een van de drukste kiteplekken van het land te gevaarlijk wordt. ,,De 
wieken komen tot op 25 meter hoogte. Een kite staat ook ongeveer op die hoogte in de lucht”, 
verduidelijkte Tim Neumann, die een kitesurfschool heeft in Oostvoorne.  

Dichte mist  

De natuurbeschermers maken zich ook zorgen over de schade die de molens zelf aanrichten. Vogels 
zullen zich er onvermijdelijk tegen te pletter vliegen. ,,Onderzoek wijst uit dat het aantal slachtoffers 
mee zal vallen. Maar wat als dat anders blijkt te zijn?’’ vraagt Briggeman zich af. ,,Bijvoorbeeld tijdens 
een vogeltrek in dichte mist. Over welke maatregelen dán worden genomen, wordt niet gerept. We 
willen duidelijkheid over alle te nemen maatregelen ter bescherming van de natuur. De paar open 
clausules die nu zijn opgenomen, bieden wat dat betreft geen enkele mate van zekerheid.’ 

In de Branding 

In de Branding stond dit jaar in het teken van het negentigjarig jubileum. Door verscheidene auteurs 

werd teruggekeken op de ontwikkeling van de natuur op Voorne-Putten tussen toen en nu. En 

natuurlijk mocht daar de teloorgang van Vogeleiland de Beer en de sluiting van het Brielse Gat niet 

bij ontbreken. Eminence grise Gerard Ouweneel keek er in twee bijdragen op terug. Hij memoreerde 

ook het broedgeval van de hop op het Reigersnest in Oostvoorne, net in het jaar dat deze soort weer 

voor het eerst in ons land begint te broeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.topics.nl/playlist/a-oostvoorne-853ff1/


 

 
23 

Financieel verslag  

 

   

werkelijk begroot  

ONTVANGSTEN 2020 2020  

contributies 2020 7497,75 7100,00  

donaties 160,00 200,00  

rente 0,62 0,00  

gem. Westvoorne 101,00 100,00  

gift ringgroep Parnassiavlak 250,00     

inkomsten natuurboek 250,00   

advertentie IdB 250,00 250,00  

onderzoeken c.a.  1000,00 750,00   

inkomsten uit cursus 1600,00 1500,00  

cursusgeld deelnemers 507,50    

 10616,87 9900,00 
 

  
 

 

UITGAVEN   

    werkelijk begroot 

Porto "In de Branding" /penningmeester 523,24 600,00 

Papier en drukkosten (extern) 2051,40 1900,00 

overige kosten 13,32 950,00 

bankkosten 195,03 170,00 

lezingen algemeen en werkgroepen (150,00) 0,00 450,00 

Lidmaatschappen 50,00 50,00 

Afdracht landelijk bestuur 4871,25 4600,00 

Zaalhuur 500,00 500,00 

investeringen 0,00 900,00 

kosten natuurboek 119,88   

uitbetaling gift ringgroep 250,00   

notaris 316,70 300,00 

Lezingen en excursies i.s.m. IVN       35,00   

verdeling cursusgeld KNNV/IVN 3200,00   

Cursus kosten 182,74   

  12308,56 10420,00 
 

   

  Tekort 

Exploitatie resultaat begroot (excl. Cursussen)  -520,00 

   
Exploitatie resultaat werkelijk 2020  incl. cursusgeld -1691,69  
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Expoitatie resultaat werkelijk 2020 excl. Cursusgeld/subsidie 1218,55   

       
Bezit(incl. cursusgeld) per 31 december 2019 13632,07  
Bezit (incl. cursusgeld) per 31 december 2020 11940,38  
Bezit werkelijk (excl. cursusgeld) per 31 december 2020 10726,76  

    
contributies 2021 vooruit betaald  184,75  
Triodos lopende zakelijke rekening  2885,33  
Triodos spaarrekening  3419,26  
Totaal Triodos in kas  6304,59  

    
Spaarrekening Roparco  5820,54  
Vogelvoederfonds 31/12/2019   382,00  

 Uitgaven 2020     

 Inkomsten 2020    Rente 

Totaal Voederfonds 382,00  
Totaal Roparco (spaarrekening+voederfonds) 6202,54  

 

 

 

Balans per 31 december 2020 

Activa € Passiva € 

Materiële vaste activa  Eigen vermogen  

Inventaris 1-1-2020 -- Kapitaal 1-1-2020   13632,07 

Aanschaffingen -- Resultaat 2019    1691,69-/- 

Inventaris 31-12-2020 -- Kapitaal  31-12-2019  11940,38 

    

Liquide middelen  Vogelvoederfonds     382,00 

Triodos    2885,33   

Triodos Spaarrekening    3419,26   

Roparco Beleggingsrek    5820,54   

Vogelvoederfonds      382,00   

Totaal 12507,13   

    

Kruisposten  Overlopende passiva  

Vooruitbetaald ---- Contributies 2020   

  Vooruit ontvangen       184,75 

Totaal  12507,13    12507,13 
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Toelichting bij het financieel verslag  

 

Ontvangsten 2020:  
Gedurende dit jaar is het aantal leden gestegen tot 245. Het aantal donateurs steeg licht naar 9. In 
totaal dus 254 contribuanten.  
Opnieuw ontvingen wij een subsidie van € 100-- van de gemeente Westvoorne.  
Het ZHL, Briggeman & Jansen en Applicom hebben een bijdrage gegeven voor het plaatsen van een 
advertentie in ons blad In de Branding.  
In 2020 is er in samenwerking met het IVN maar één cursus gegeven. De oorzaak hiervoor is de al 
eerdergenoemde coronacrisis. Vanuit de cursussen van het voorgaande jaar is er wel een batig saldo 
verrekend van € 1600,--. 
Van Stichting Aurora hebben wij een bedrag van € 250,-- ontvangen voor de eerste uitgaven voor een 
natuurboek over Voorne. 
De ringgroep heeft een gift ontvangen die specifiek voor de ringgroep op het Parnassiavlak bestemd 
was. 
 

Uitgaven 2020:  
Papier- en drukkosten waren begroot op € 1900,--. Dit jaar zijn de kosten iets hoger uitgevallen 
omdat i.v.m. het 90-jarig jubileumjaar en de hoeveelheid kopij besloten is om twee dikkere edities 
van het blad uit te brengen. 
Door het coronavirus zijn een aantal zaken niet volgens plan gelopen. In de begroting van 2020 
waren een aantal verwachte uitgaven i.v.m. de naamswijziging van onze afdeling opgenomen. Deze 
uitgaven zijn doorgeschoven naar 2021.  
Deze naamswijziging is al wel gepasseerd bij de notaris. De kosten hiervoor zijn derhalve opgenomen 
in dit financieel verslag. 
Ook zijn de investeringen ten behoeve van onderzoekwerk nog niet doorgevoerd. Aangezien de 
werkgroepen vanaf het begin van de coronacrisis stilliggen (afgezien van de inventarisaties en 
monitoringsprojecten) is hier nog niet nader naar gekeken.  
De gift voor de ringgroep op het Parnassiavlak is uitbetaald. 
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Samenstelling bestuur, commissies en vertegenwoordigingen: 

 

Bestuur:  

Theo Briggeman,  voorzitter 

Peter Vermaas, secretaris  

Tom van Wanum, natuurhistorisch secretaris 

Marianne op den Dries, penningmeester 

Hans op den Dries, public relations 

Jos Schreiner, lid 

Erik Ketting, lid 

 

Dagelijks Bestuur: 

Theo Briggeman, voorzitter 

Peter Vermaas, secretaris 

Marianne op den Dries, penningmeester 

 

Ledenadministratie: 

Marianne op den Dries  

 

Redactie In de Branding: 

Theo Briggeman, voorzitter 

Peter Vermaas, secretaris 

Tom van Wanum, eindredactie  

Marianne op den Dries 

John van der Knaap 

Katie van de Wende 

 

Illustraties: Eveline van der Jagt 

 

Redactie Nieuwsbrief: 

Tom van Wanum, eindredactie 

Theo Briggeman 

John van der Knaap 

 

Facebook:  

Peter Vermaas 

 

Webmaster: John van der Knaap 

 

Excursiewerkgroep: 

Hans op den Dries 

Corrie Lesuis 

Jos Schreiner 

Tom van Wanum 

 
Contactpersonen werkgroepen:  

 

Vogelwerkgroep: 

Peter Vermaas 

 

Plantenwerkgroep: 

Theo Hagendoorn 

 

Insectenwerkgroep: 

Wim Prins (tot 28 september) 

Jaap van Elst (vanaf 28 september) 
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Zoogdierenwerkgroep: 

Jan Alewijn Dijkhuizen 

 

Paddenstoelenwerkgroep:  

Elks Jonkers-Groot 

 

Werkgroep Natuur & Beleid 

Piet Mout  

 

Vertegenwoordigingen:  

Beleidsraad KNNV: Theo Briggeman & Peter Vermaas 

Vertegenwoordigende  Vergadering: Theo Briggeman & Peter Vermaas 

Gewestelijk overleg: Theo Briggeman & Peter Vermaas 

Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg: Peter Vermaas 

 

Wetlandwacht:  

Jan Snoeij 

 

Duinconsulent: 

Vacant 

 

Overleg met IVN VPR: 

Theo Briggeman 

Peter Vermaas 

 

Kascommissie: 
Bert Klompenhouwer  

André van Baelen 

Maarten Pro 

 
 

Lezingen, excursies en cursussen: 

 
Lezingen en workshops: 

10/01 Foto’s uit eigen doos (vogels) 

14/02       Het herkennen van piepersoorten  (Bert van Dijk & Henk de Boer) 

17/02      Het herkennen van houtsoorten (lezing Hans op den Dries) 

21/02 Bloeiende duinen door Rolf Roos 

18/09 De wulp door Albert de Jong  

 

 

Excursies: 

- 12 januari 2020 – Nieuwjaarswandeling 

- 18 januari 2020 – Ganzenexcursie rond het Haringvliet o.l.v. Tom van Wanum  

   en Peter Vermaas 

- 1 februari 2020 – Bevers op het Quackgors 

- 25 juli 2020 vlinderexcursie o.l.v. Ria Mellegers 

- 29 augustus 2020 excursie estafette in aangepaste vorm (muizen, vogels, dagvlinders) 

- 5 september 2020 – Schorren van St. Annaland 

- 3 oktober Euro Birdwatch op de Maasvlakte 

 

Cursussen:  

Zoogdiercursus (Zoogdierwerkgroep)  

Workshop Kevers (Naturalis/Universiteit van Leiden) 
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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 1   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) 1   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 122 86 78 64 

 

 

 


