


Voorwoord

Op mijn verjaardag overleed Leen van Mari-
on, markant lid van onze vogel- en plan-
tenwerkgroep. Leen en ik kenden elkaar 
al sinds onze NJN-tijd. We stonden op de 
barricaden voor de natuur, namen zitting in 
besturen, kampeerden in binnen- en bui-
tenland. Leen publiceerde al gauw artikelen 
in de Aytya, het orgaan van de vogelwerk-
groep van de NJN, zoals een artikel in 1976 
over de rouwkwikstaart in Nederland. Hij 
wees mij op het belang van systematisch 
onderzoek naar vogels, een leerproces 
waarvan ik tot de dag van vandaag nog 
profijt heb. We zullen hem missen.
Systematisch onderzoek doen we ook met 
de Natuurvereniging Hollandse Delta. Om 
de nieuwe naam van onze vereniging te 
onderstrepen ligt er een nummer voor u 
dat helemaal aan Goeree-Overflakkee is 
gewijd. De redactie van In de Branding 
heeft een verscheidenheid aan auteurs 
verzocht de vermaarde natuur van dit fraaie 
eiland te belichten. In veel gevallen is al 
langer bekend hoe belangrijk die natuur is, 
zoals bijvoorbeeld de flora van de Middel- 
en Oostduinen. De ontdekking van een 
territoriale grote karekiet, met een Spaan-
se ring om de poten, vormde een mooie 
verrassing. Zo ook de ontdekking dat er 
zeldzame paddenstoelen in de zeereep van 
Stellendam zijn ontdekt. Marja de Lange en 
Rolf Roos vertellen met enthousiasme over 
deze ontdekkingen. 
Onze vereniging doet ook broedvogelon-
derzoek in het nieuwe natuurgebied van 
de Zuiderdiepgorzen, een gebied met veel 
potentie en een van de parels van Natuur-

monumenten. Nieuwe ontdekkingen zijn 
er ook gedaan op de dijken van het eiland, 
waar een grote hoeveelheid hommelsoor-
ten zijn ontdekt door hommelspecialisten 
Linde Slikboer en Niels Godijn. Je vraagt 
je al gauw af wat de toekomst hier nog 
meer te bieden heeft? Die vraag wordt ook 
gesteld in de bijdrage van Ger Maatkamp, 
die verhaalt over de komst van de aardmuis 
op Goeree-Overflakkee. Hoe snel zal deze 
muizensoort het eiland veroveren? Je kunt 
je afvragen of de aardmuis ook de over-
steek naar Voorne zal wagen en wat dat 
voor de noordse woelmuis zal betekenen. 
Het is niet ondenkbaar dat dit ten koste van 
deze laatste soort zal gaan. 
Enkele jaren geleden werd op Goe-
ree-Overflakkee een vlinderwerkgroep 
actief. Rob Rossel beschrijft dit proces en 
de resultaten uitgebreid. De vlinderwerk-
groep van Wim Prins stond aan de wieg van 
zijn onderzoek, dat een schat aan gegevens 
opgeleverd. Het is het overwegen waard om 
beide werkgroepen nauw te laten samen-
werken. 
Ik wil afsluiten met de energietransitie 
die van de Natuurvereniging Hollandse 
Delta flink aandacht vraagt. Windmolens, 
zonneparken en een bio-installatie houden 
het eiland bezig. De werkgroep natuur- en 
beleid heeft een uitgebreid stuk over deze 
transitie geschreven. Op de Maasvlakte ver-
rijst een enorm windpark. We hebben er uit-
gebreid met Eneco over onderhandeld. Dat 
heeft tot een convenant geleid waarover u 
elders in dit nummer meer kunt lezen. We 
menen een evenwichtig akkoord te hebben 

Iedereen kan wel wat Zuid-Hollands 
Landschap gebruiken.
Om inspiratie op te doen of zich te verwonderen. Wilt u 
kennis maken met natuurnieuws of routes in de mooie 
gebieden die de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
beschermt. Vraag dan een gratis proefnummer aan.

Voornaam 

Achternaam 

 m   v

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Het proefnummer mag vrijblijvend en zonder verplichtingen 
worden gestuurd aan:

Stuur deze bon naar: Stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap, t.a.v. de Beschermers administratie,  
Antwoordnummer 10202, 2600 WB Delft  
of ga naar www.zhl.nl/proefnummer

#

Ja, ik ontvang 
een proefnummer 
cadeau!

Vraag ‘m nu gratis 
aan!

In dit nummer
 Voorwoord
1 Natuurschoon op binnendijken en  
 enkele praktijkvoorbeelden op 
	 Goeree-Overflakkee
2 Wild port of Europe
  - De nieuwe wildernis 2.0 -
2 Fotoboekwedstrijd
3 De grote karekiet bij Dirksland
5 De aardmuis 
5 KNNV Hollandse Delta bereikt   
 akkoord over gevolgen Windpark  
 Maasvlakte 2
6 Zeer zeldzame paddenstoelen op  
 strand Stellendam, 
	 Goeree-Overflakkee
7 Oer-gevoel op Flakkee
8 Monitoren van vlinderroutes op 
	 Goeree-Overflakkee.
10 Geschiedenis van het nieuwe 
 natuurgebied de Zuiderdiepgorzen 
12 Weeskinderen in de Bokkepolder
14 In Middel- en Oostduinen keerde de  
	 rijke	flora	terug
16 De ijsvogel
18 Colofon

gesloten. We waren nog niet klaar of de 
gemeente Hellevoetsluis lanceerde een 
plan om twee mega hoge windturbines nabij 
Natura2000 gebied het Quackjeswater te 
plaatsen, broedgebied van bijvoorbeeld 
lepelaar en aalscholver maar ook een 
gebied waar elke dag een paartje zeearen-
den vertoeft. Van enig overleg over deze 
plannen is geen sprake geweest. De scha-
de aan de natuur zal fors zijn. Het is zeer de 
vraag of het plan acceptabel is. Een nieuwe 
procedure lijkt onafwendbaar. We houden u 
op de hoogte. 

Theo Briggeman
Voorzitter

rectificatie: 
de foto op de kaft van In de Branding 2021-1 was van 

Jaap Koekendorp
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Natuurschoon op binnendijken en enkele praktijkvoorbeelden op Goeree-Overflakkee.
Door: Niels Godijn en Linde Slikboer
Al enkele jaren kijken wij met grote 
interesse naar natuur op binnendijken op 
de Zuid-Hollandse eilanden. Dat begon 
aanvankelijk met als invalshoek de dijk-
vegetatie. De schoonheid zit vaak in de 
eenvoud, met alledaagse kruiden zoals 
paardenbloem, madelief, paarse dovenetel 
of rode klaver, die lokaal zo talrijk groeien 
dat ze een dijklichaam kleuren. Massale 
bloei is in ons moderne landschap helaas 
een zeldzaam verschijnsel geworden, maar 
op enkele dijken dus nog te bewonderen. 
Dat binnendijken ook zeer waardevol kun-
nen zijn voor insecten bleek in 2017, toen 
we de kraagbloedbij herontdekten op een 
dijk in Rhoon (Slikboer & Zeegers 2018). 
Deze nestparasiet (koekoeksbij – ze legt 
haar eitjes in het nest van een andere bij) 
was in het verleden bekend uit Zuid-Lim-
burg maar werd inmiddels als uitgestorven 
beschouwd. In het volgende jaar vonden we 
op een andere dijk iets verderop de zwarte 
bloedbij, eveneens een nestparasiet die 
maar van enkele plaatsen in het zuidoosten 
van het land bekend was. Nestparasieten, 
zeker de zeldzame soorten, duiden op een 
stabiele en grote gastheerpopulatie. Op 
dezelfde dijk werden ook voor Zuid-Holland 
twee zeer zeldzame snuitkevers en een 
nieuwe soort kaphooiwagen (een spinachti-
ge) gevonden.
Naar aanleiding van al deze enthousias-
merende vondsten zijn we in 2019 in onze 
vrije tijd een verkennend dijkenonderzoek 
gestart naar wilde bijen, op de eilanden IJs-
selmonde, Voorne-Putten, Hoeksche Waard 
en Goeree-Overflakkee (Slikboer & Godijn 
2020). Er zijn 14 dijkdelen onderzocht, met 
een totale lengte van slechts 5,6 kilometer. 
Daar zagen we maar liefst 83 bijensoorten, 
een kwart van de Nederlandse bijenfauna. 
Behalve de grote zeldzaamheden vonden 
we op de dijken een indrukwekkende diver-
siteit aan bijen, zowel bedreigd als alge-
meen, en soms in enorme aantallen. De 
dijken vormen geschikt leefgebied vanwege 
de soms massale bloei van voedselplanten, 
maar zeker ook vanwege de ijle vegetatie 
waar ondergronds nestelende bijen een-
voudig toegang tot de bodem hebben om er 
een nest in te graven. Zo vonden we ook op 
dijken met weinig bloeiende planten soms 
toch grote aantallen bijen. 
We realiseren ons nu dat de dijken voor fau-
na een sterk ondergewaardeerd landschap-
selement vormen, dat grote ecologische 
kansen biedt. Dat inzicht gaf de doorslag 
om een formeel project op te zetten: ‘Rijke 
Dijken van de Delta’. We konden aan de 
slag dankzij financiële bijdragen van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, 
Dioraphte, het WNF, Provincie Noord-Bra-
bant, Waterschap Brabantse Delta en eigen 
bijdragen van onze stichtingen. Het twee-
jarige project (2020 & 2021) richt zich op 
de inventarisatie van wilde bijen en diverse 
andere insectengroepen op dijken in het 
gehele deltagebied, dus Zeeland, Zuid-Hol-
land en West-Brabant. 
In 2020 viel al direct een aantal dingen op. 

Allereerst waren de soortenrijkdom en de 
aantallen bijen plaatselijk bijzonder hoog. 
Een aantal schaarsere soorten zagen we 
opvallend veel op de dijken, zoals de wei-
debij, roodbruine groefbij en bonte wespbij. 
Dat lijken typische dijkbijen te zijn. Bijen zijn 
warmteminnend en veel soorten hebben 
dan ook een voorkeur voor taluds, vanwege 

de snel opwarmende bodem en het gunsti-
ge, droge microklimaat. De zuidhellingen 
van dijken zijn voor deze soorten aantrek-
kelijk leefgebied. Ook andere bodemnes-
telende insecten zoals graafwespen zijn 
veelvuldig op dijken te vinden, evenals 
graslandminnaars zoals sprinkhanen en 
dagvlinders. Juist de insecten die in het 
agrarisch landschap grotendeels verdwe-
nen zijn, zijn nog relatief veel aanwezig op 
dijken.
Een belangrijk doel van het project is om 
te onderzoeken in hoeverre het beheer de 
waarde voor fauna bepaalt. Veel dijken-
beheer is juist botanisch gericht, maar dat 
betekent niet per definitie dat die beheer-
vorm ook gunstig is voor fauna. Anderzijds 
kan een ogenschijnlijk ongunstig beheer 
zoals eens per jaar klepelen soms leiden tot 
ontzettend bloemrijke situaties van ruigte-
kruiden zoals smeerwortel, witte dovenetel 
en fluitenkruid, waar het gonst van de 
hommels. Bovendien lijkt ook de directe 
omgeving van een dijk de waarde voor 
fauna te beïnvloeden. Een dijk naast een 
natuurterrein kan meerwaarde hebben ten 
opzichte van een dijk omringd door akkers. 
We hopen dat de resultaten van beide 
onderzoeksjaren meer inzicht zullen geven 
in de rol van deze factoren.
Het merendeel van de dijken wordt gemaaid 
of begraasd. Daarbinnen vallen allerlei 
gradaties te onderscheiden, van klepelen 
tot hooien en van jaarrond beweiding tot 
wisselbeweiding. Op Goeree-Overflakkee 
zijn de drie onderstaande dijken goede 
voorbeelden van waardevolle dijken met 
verschillende vormen van beheer.

Scharrezeedijk bij Scheelhoek (onbekende 
beheerder). 

Deze dijk wordt vrij extensief begraasd door 
schapen. Er staan niet erg veel bloemen en 
de aanwezige kruisdistels werden in 2020 
afgemaaid. Desondanks zijn hier extreem 
hoge aantallen bijen aanwezig, nestelend in 
het warme zuidtalud. 

Het zijn vooral de algemene grasbij en de 
zeldzame donkere rimpelrug. Waarschijnlijk 
foerageren de bijen in het naastgelegen 
natuurgebied de Scheelhoek, of wellicht in 
omringende bermen of slootkanten. Hier 
wordt duidelijk hoe een op het eerste zicht 
ecologisch oninteressante (want bloemar-
me) dijk toch cruciaal kan zijn voor bloem-
bezoekende insecten op landschapsniveau. 
Op de Scharrezeedijk troffen wij tevens 
een populatie aan van de sterk bedreigde 
gewone oliekever (Godijn & Slikboer 2020), 
een steppesoort die zich vanwege het 
dikke lijfje nauwelijks door hoge vegetaties 
kan bewegen. Juist die kortgegraasde, 
schrale vegetatie is hier dus essentieel. Als 
het beheer hier vanuit botanisch oogpunt 
zou worden gewijzigd naar hooien zou dat 
desastreuze gevolgen hebben voor de 
aanwezige fauna.

Oudelandsedijk bij Ooltgensplaat (Staats-
bosbeheer). 

Dit is een opvallend structuurrijke dijk 
dankzij de enorme meidoorns en braam-
complexen. De dijk is in feite een natuur-
gebied op zichzelf – mede dankzij enkele 
omliggende groene tuinen – en vormt een 
soort enclave tussen het akkerland. Ze 
werd tot voor kort begraasd door koeien; 
sinds enkele jaren is het beheer aangepast 
naar hooien. Koeienbegrazing op dijken is 
vaak erg interessant voor fauna; de beheer-
wijziging kan dus nadelige consequenties 
hebben. 

Momenteel is de dijk zeer bloemrijk, vooral 
dankzij algemenere kruiden zoals knolbo-
terbloem, margriet en knoopkruid. Samen 
met het bloeiend struweel vormen zij een 

De Scharrezeedijk bij Scheelhoek (Stellendam) Foto: Niels Godijn
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uitstekende voedselbron voor talloze insec-
ten, wat zich openbaart in enorme aantallen 
hommels van tien verschillende soorten 
waaronder drie koekoekshommels. Voorts 
veertig soorten solitaire bijen, waaronder 
fluitenkruidbij, gewone viltbij, vierbandgroef-
bij en de enige bekende vliegplaats van 
de breedrandzandbij in Zuid-Holland. Een 
spectaculaire dijk.

Nieuwendijk bij Goedereede (Natuurmonu-
menten). 

Een buitengewoon bloemrijke hooidijk, aan-
grenzend aan de Kwade Hoek. In tegenstel-
ling tot voorgaande dijk staat hier nauwelijks 
houtige beplanting, maar in de omgeving 
des te meer. De dijk is vermaard als groei-
plaats van diverse zeldzame planten. Soor-
ten als beemdkroon, kattendoorn en grote 
tijm zijn er zeer talrijk; hun uitbundige bloei 
trekt flinke aantallen insecten aan. Er vliegt 
een verscheidenheid aan zeldzame bijen, 
zoals langsprietwespbij, doornkaakzandbij, 
donkere zijdebij en blauwe ertsbij. Het is 
een goed voorbeeld van een dijk die zowel 
voor flora als fauna erg waardevol blijkt. 
We concluderen dat op de binnendijken 
lokaal nog natuurschoon te bewonderen 
valt dat is overgebleven van de oorspron-
kelijke rijkdom van ons cultuurlandschap. 
Zeer plaatselijk zijn op dijken nog relatief 
intacte gemeenschappen aanwezig van 
flora en fauna, waar algemene soorten 
massaal voorkomen en bijzondere en 

bedreigde soorten relatief algemeen zijn. Dit 
soort overblijfselen moet natuurlijk behoed 
worden van verdere aftakeling. Men dient 
terughoudend te zijn met het wijzigen van 
dijkbeheer; ondanks goede bedoelingen 
kan een wijziging zomaar meer vernietigen 
dan het oplevert. De dijken zijn essentieel 
voor het biodiversiteitsbehoud en -herstel 
in agrarisch gebied, waar zij samen met 
sloten, oevers en bermen een robuust 
natuurnetwerk kunnen vormen.

Zie ook: www.bestuivers.nl/dijkenproject
Niels Godijn – Grauwe Kiekendief Kennis-
centrum Akkervogels
Linde Slikboer – EIS Kenniscentrum Insec-
ten
Godijn, N. & L. Slikboer. 2020. Oliekevers 
rond het Haringvliet. Sterna 65: 32-33.
Slikboer, L. & N. Godijn. 2020. Bijen op 
Zuid-Hollandse dijken. Hymenovaria 21: 
67-69.
Slikboer, L. & T. Zeegers. 2018. Kraag-
bloedbij. Hymenovaria 16: 13-15.

Wild port of Europe 
- De nieuwe wildernis 2.0 -
Het afgelopen jaar hebben we achter 
de schermen mogen kijken bij de 
makers	van	natuurfilm	Wild	Port	of	
Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0. 
Deze	gedramatiseerde	natuurfilm	
gaat over de onverwachte rijkdom, 
veerkracht en dynamiek van de natuur 
in het grootste en drukste aaneenge-
sloten transport- en industriegebied 
van Europa. De makers laten in deze 
natuurfilm	zien	hoe	bijzonder	de	flora	
en fauna is in het havengebied van 
Nederland waarbij je de spanning 
voelt tussen de ogenschijnlijke tegen-
polen – industrie en natuur. Deze 
natuurfilm	gaat	in	september	2021	in	
première!

Fotoboekwedstrijd
Naast	de	film	gaan	de	filmmakers	
ook een monumentaal grootformaat 
fotoboek uitbrengen. Bijzonder is dat 
Kamera Express en de makers van de 
film	nu	iedereen	de	kans	geven	om	
met zijn of haar foto een plekje in het 
boek te krijgen. De wedstrijd loopt 
van 5 januari tot en met 30 juni en aan 
het begin van iedere maand maken 
we een nieuw thema bekend. Die 
thema’s sluiten aan op het onderwerp 
van	de	film.	We	zoeken	dus	foto’s	
gemaakt door beeldmakers gericht op 
‘industriële’ natuur. Je kunt natuurlijk 
geïnspireerd door de thema’s op pad 
gaan om je mooiste foto te maken, 
maar ook je eigen archieffoto’s die 
aansluiten op de thema’s zijn van 
harte welkom. 
Super gaaf natuurlijk, maar dat is nog 
niet alles. Want naast de kans die 
je maakt op een plekje in dit prach-
tige boek krijgen de winnaars ook 
een gesigneerd exemplaar van het 
fotoboek en toegang tot een speciale 
voorpremière	van	de	film.
Wat moet je daarvoor doen?
• Maak een foto in het thema ‘indus-

trie & natuur’. Dit hoeft niet per 
sé over de havens te gaan. Iedere 
vorm waarbij natuur samenkomt 
met industrie is toegestaan. Laat 
zien hoe de natuur, tegen alle ogen-
schijnlijke menselijke inbreuken 
in, met haar dynamiek en kracht in 
staat is om zich aan te passen en 
te	overleven	of	zelfs	te	floreren.

• Deel je foto op Instagram via 
#KEwildport. Hoe meer likes, hoe 
groter je kans!

• Of stuur je foto in via het online 
formulier: http://kamera.link/Wild-
Port-of-Europe

• Na sluiting van de inzenddatum 
kiest de jury de beste foto’s uit en 
ontvangen de winnaars bericht.

De Oudelandsedijk bij Ooltgensplaat. Foto: Niels Godijn

De Nieuwendijk bij Goedereede. Foto: Niels Godijn



2021 nr 2 in de Branding - 3

De grote karekiet bij Dirksland
Door: Marja de Lange 

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 hele-
maal van onder de Sahara dit kleine stukje 
riet in de polder op Goeree-Overflakkee wist 
te vinden.

In het voorjaar van 2020 duurde het wach-
ten 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 
herkenbaar! Met trillende vingers appte ik 
direct naar dé grote-karekieten-man van 
Nederland Jan van der Winden … in hoofd-
letters: “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 broed-
vogels. 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! Popula-
ties 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 ver-
stikken het riet. Een andere oorzaak is de 
sterke 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 riet-
kragen 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- & Landschaps-
bescherming 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 
Hollandse Delta. Daarin werd duidelijk dat 
de sloot die langs de waterberging loopt 
in 2021 gebaggerd gaat worden. In de 
waterberging 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 voor-
dat deze blokken ook door het waterschap 
aangepakt kunnen worden? Literatuur gaf 
onvoldoende antwoord, vooral omdat de 
waterberging veel kleiner is dan de gebie-
den 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 
specialisme 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 Camil-
la Dreef onderzoekt wat het gebied geschikt 
maakt voor pioniervogels. 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 Win-
den 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.

De waterberging bij Dirksland

De grote karekiet in rietkraag aan de Philiphoofjesweg polder Dirksland
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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 namelijk 
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 ech-
ter nog lastiger, want vlakbij werd een trac-
tor gestationeerd om het gewas verderop 
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 aan-
kwam, maar goed, hij was vanuit Utrecht 
hierheen gekomen dus het project werd 
voortgezet. Hans en Marianne op den Dries 
kwamen belangstellend kijken en dat bleek 
achteraf een goede zet. Want nadat er een 
mistnet 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 wach-
ten…. 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.

De grote karekiet is een lange-afstands-
trekker. Eind maart verlaat hij zijn leefge-
bied 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 vervol-
gens een nest. Zij doet dat door nestmate-
riaal 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 pre-
datoren er niet bij kunnen. 
De taken zijn duidelijk verdeeld: vrouw 
bouwt en broedt, man zingt en verdedigt het 
territorium. Soms hebben mannetjes meer-
dere 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 blij-
ven. Er is één broedsel per jaar. 
Het voedsel van de grote karekiet bestaat 
uit waterinsecten, zoals libellen en water-
kevers, 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.

Helaas heb ik bij de Flakkeese karekiet 
nog niet kunnen ontdekken of er ook een 
vrouwtje was, laat staan jongen. Maar vol-
gend 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?

Bronnen: Vogelbescherming; Sovon; 
Waarneming.nl; Ardea (H.N. Kluijver); 
“Herstel van rietkragen in de Vechtplassen 
voor de grote karekiet” door Jan van der 
Winden; 
boek “Tussen Haringvliet en Grevelingen”. 
Veel dank aan Jan van der Winden!

Geringde grote karekiet

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 Philiph.weg.

2019 22-05 10-07 - zangplek afwisselend ten noorden 
en ten zuiden van Philiph.weg.- was 
de eerste 2 dagen ook in waterber-
ging  300 m zuidelijker 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
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De aardmuis 
(Micro subterraneus) als nieuwe 
soort op Goeree-Overflakkee.
Door: Ger Maatkamp

In de Sterna nr. 2 (ledenblad NLGO) van 
augustus 2014 stond een artikel over de 
eerste waarneming op Goeree-Overflakkee 
van de rosse woelmuis (Myodes glareolus) 
in 2010. 
Aan het einde van dat artikel staat:  
“Welke muizensoorten zullen nog volgen? 
Zal de aardmuis zich ook nog een keer 
definitief vestigen of zal het toch eerst de 
ondergrondse woelmuis worden?”

Nu kunnen we deze vraag beantwoorden. 
Het is de aardmuis geworden! 
In 2019 is deze soort aangetroffen op 
Goeree-Overflakkee bij zowel DNA- als 
braakballen-onderzoek. In beide gevallen 
vonden deze waarnemingen alleen plaats 
op Flakkee. Het DNA-onderzoek concen-
treerde zich op de oevers langs het Haring-
vliet, tussen Den Bommel en Stad aan 
het Haringvliet. In verschillende monsters 
is daarbij de aanwezigheid van de soort 
aangetoond. 
In datzelfde jaar 2019 is bij braakballenon-
derzoek van kerkuilbraakballen, de aanwe-
zigheid van de aardmuis op vier verschillen-
de locaties op Flakkee vastgesteld. 
Al deze waarnemingen zijn bevestigd door 
de VZZ (Zoogdiervereniging). 

De aard- en rosse woelmuis zijn dan op 
Goeree-Overflakkee weliswaar nieuw, 
elders in het land zijn het, op zeer veel 
plekken, algemeen voorkomende soorten. 
Het feit dat Goeree-Overflakkee pas medio 
1970 is verbonden met het “vaste” land is 
daar vast debet aan. Terwijl daarentegen 
soorten die hier relatief veel voorkomen, 
als noordse woelmuis en waterspitsmuis, in 
grote delen van Nederland zeer schaars zijn 
of zelfs helemaal afwezig zijn.

Tweeëntwintig jaar braakballen pluizen op 
Goeree-Overflakkee levert dan ook veel 
informatie op over de aanwezige populatie 

muizen op het eiland. Maar ook de ontdek-
king van, voor dit eiland, nieuwe soorten. 
En dat terwijl de lijst van de hier gevestigde 
muizensoorten al indrukwekkend lang is. 
Misschien is dat ook wel het geheim waar-
om het braakballenpluizen hier, geholpen 
door pluizers van Voorne en Putten, zo 
populair is. 

Het artikel in de Sterna 2 van 2014 had als 
kop:
“Hoe snel verovert de rosse woelmuis (Myo-
des glareolus) Goeree-Overflakkee?”

Het antwoord op deze vraag kan nu worden 
gegeven. En dat is, dat de rosse woelmuis 
binnen enkele jaren het gehele eiland heeft 
veroverd. 
We kunnen nu constateren dat de opmars 
van deze soort zich heeft voortgezet. Vijf 
jaar na de eerste waarneming werd al in 
42,1% van alle onderzochte braakballo-
katies over het gehele eiland de rosse 
woelmuis aangetroffen. In 2020 was dat 
percentage zelfs opgelopen naar 82,1%. 

Diezelfde vraag: Hoe snel verovert de aard-
muis Goeree-Overflakkee? kunnen we nu 
ook weer stellen. Zal het net zo snel gaan 
als bij de rosse woelmuis? 
Reden genoeg om de komende jaren te 
blijven pluizen!

KNNV Hollandse Delta bereikt 
akkoord over gevolgen Windpark 
Maasvlakte 2
De Natuurvereniging Hollandse Delta heeft 
met Eneco een belangrijk akkoord gesloten 
over maatregelen ter bescherming van de 
natuur. De voorgenomen plaatsing van een 
groot aantal windturbines op de Tweede 
Maasvlakte levert gevaar op voor de natuur. 
Door deze overeenkomst kunnen een aan-
tal grote beschermingsmaatregelen worden 
genomen.
Op de Maasvlakte 2 zal de komende 
jaren door energieleverancier Eneco een 
windpark worden gebouwd met 22 mega 
windturbines. Eind 2020 heeft de Natuurver-
eniging Hollandse Delta (KNNV) een ziens-
wijze over dit park bij de gemeente Rotter-
dam en de provincie Zuid-Holland ingediend 
en aandacht gevraagd voor de gevolgen 
van dit windpark voor de vogeltrek, de in het 
gebied broedende en foeragerende soorten 
alsmede de gevolgen voor de kitesurfers 
die in de nabijheid van dit gebied hun sport 
beoefenen. De Natuurvereniging vreest 
dat de surfers door dit project in de richting 
van de natuurgebieden verplaatst zullen 
worden. 
De betrokken overheden hebben alle 
bezwaren naast zich neergelegd. Men 
meent dat voldoende is aangetoond dat 
de natuurbelangen niet worden bedreigd. 
De Natuurvereniging heeft tegen dit besluit 
beroep aangetekend. 
Intussen is er met Eneco onderhandeld over 
een serie van maatregelen om de negatie-
ve gevolgen van het windpark zoveel als 
mogelijk te voorkomen. Onlangs is daarover 
een akkoord bereikt. Dat akkoord betekent 
onder meer dat Eneco de aanleg van een 
nieuwe broedvogelvoorziening ter verbe-
tering van de situatie van visdief, kleine 
mantelmeeuw en zilvermeeuw zal financie-
ren. De broedvoorziening is tevens bedoeld 
voor strandbroeders als strandplevier, 
bontbekplevier, dwergstern en scholekster. 
Een aantal van deze soorten staat ook op 
de Rode Lijst. 
 In samenwerking met Natuurmonumenten 
en Zuid-Hollands Landschap zal er een 
nieuwe locatie worden gecreëerd om de 
toekomstmogelijkheden van deze soorten te 
verbeteren. 
Beide partijen zijn ook overeengekomen 
dat de gevolgen van het windpark voor 
de vogeltrek nauwgezet zullen worden 
gemonitord en drie jaar lang geëvalueerd. 
Er zal onder meer sprake zijn van een 
zogenaamde stilstandvoorziening, waardoor 
de molens bij bijvoorbeeld sterke vogeltrek 
tijdelijk stilgezet kunnen worden. 
De Natuurvereniging zal verder nauw 
worden betrokken bij het bestuurlijk overleg 
dat wordt georganiseerd over de nieuwe 
plaats waar de kitesurfers hun sport mogen 
beoefenen. De huidige plaats is tot verbo-
den gebied verklaard. Tegen een nieuwe 
aanwijzing van deze plek is zo nodig nog 
een bezwarenprocedure mogelijk. 
Tot slot zal er op kosten van Eneco een 
geheel herziene vogeltrekpost op de Maas-
vlakte worden gebouwd. Op deze wijze kan 
de Natuurvereniging de vogeltrek nog beter 
in kaart te brengen. Aardmuis, foto: Wesley Overman
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Er zijn plekken in ons land waar je nog 
makkelijk iets kunt ontdekken. In de oksel 
van de buitenpier van de nieuwe vissersha-
ven van Stellendam (uit ca 1971, toen de 
Haringsvlietsluizen werden opgeleverd) is 
in de luwte van de dijken zand van zee aan-
geland 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 ‘zeedor-
penlandschap’ 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 uitgaat. Hier werd onlangs een 
paddenstoelensoort gevonden die vrijwel 
alleen bekend is uit de duinen en mogelijk 
nieuw voor de wetenschap. In de onder-
staande kaart worden de waarnemingen 
van de paddenstoelen tussen 1 maart 2020 
en 1 maart 2021 in dit gebied weergegeven. 

Zeereep Stellendam

Er waren ongeveer 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). 

Uitsnede detailkaart 

In ons land vrij algemene soorten waren 
hier duinstinkzwam – Phallus hadriani (o.a. 
door William de Jong gevonden), de ruw-
stelige stuifbal – Tulostoma fimbriatum, het 
fotogenieke zandtulpje – Peziza ammophila, 
(gevonden door  Arjan Miete), het gesteeld 
mosoortje – Arrhenia spathulata (vondst 
van Rob van Dorland) en duinmostrechter-
tje – 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 van M. van der 
Hee, zie foto hieronder).

Volgens de Gids voor zeereeppaddenstoe-
len van Chiel Noordeloos (2020, KNNV-uit-
geverij pagina 161), is deze soort: ‘een paar 
maal aangetroffen in de zeereep tussen 
helm, onder andere bij Den Haag, Zwa-
nenwater en op Texel. (…) goed gedocu-
menteerd 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!

Helmkoraalzwam. Foto: M. van der Hee

Helmdikhoed. Foto: Maarten Langbroek

Zeer zeldzame paddenstoelen op strand Stellendam, Goeree-Overflakkee
Door: Rolf Roos
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Oer-gevoel op Flakkee
Door:	Piet	van	Loon

Het is mistig; op een prachtige weekend-
morgen rijd je het eiland Goeree-Overflak-
kee op. De Haringvlietbrug leidt je naar de 
Hellegatsdam en vanuit de mist zie je daar 
in de verte imposante oerrunderen met 
woeste horens opdoemen. De heckrunde-
ren bij één van de toegangswegen naar ‘het 
eiland’ zijn inmiddels een lokaal fenomeen. 
Menig Flakkeeënaar weet wel iets over de 
runderen te vertellen of heeft ze vastgelegd 
op de foto. Maar het verhaal gaat verder 
dan dat.

Oorsprong
Halverwege de vorige eeuw kwamen 
er twee Duitse dierentuineigenaren, de 
gebroeders Heck, met het plan om het 
oerrund terug te fokken. Op basis van oude 
tekeningen en beschrijvingen zochten zij 
de juiste rassen bij elkaar om met elkaar te 
laten kruisen. Het heckrund bevat dan ook 
bloedlijnen van onder andere Corsicaans 
bergrund, Spaanse vechtstier, Schotse 

Hooglander en Hongaarse stepperund. 
Hierdoor heeft het huidige heckrund dan 
ook zogenaamde ‘wildkenmerken’, ken-
merken die bij gedomesticeerde koeien zijn 
weggeselecteerd. 
Na de oorlog waren er naar schatting nog 
geen twintig heckrunderen meer in leven. 
Gelukkig werd er doorgefokt en werd dit 
‘nieuwe oerrund’ in stand gehouden. 

 Slikken van Flakkee
Na de afsluiting van de Grevelingen in 
1971 werd er in 1982 voor het eerst in de 
Nederlandse geschiedenis een begra-
zingsgebied ingericht voor heckrunderen. 
In totaal werden er door Staatsbosbeheer 
26 heckrunderen uit Duitsland gehaald en 
losgelaten op de Slikken van Flakkee Zuid. 
Zo ontstond de eerste Nederlandse kudde 
heckrunderen. Er werd gekozen voor deze 
runderen vanwege de robuuste uitstraling 
en de zelfredzaamheid. Een ideale soort 
voor dit gebied. 
Op de Slikken van Flakkee lopen zowel 
koeien als stieren in een fokkudde, jaarlijks 
worden er dan ook tientallen kalfjes gebo-

ren. Omdat het gebied geen oneindig aantal 
runderen aankan, wordt er ieder jaar door 
Staatsbosbeheer een selectie van dieren 
afgevoerd. Zo zijn er door de jaren heen 
runderen verhuisd naar andere natuurge-
bieden in Nederland, zoals de Hellegatspla-
ten en Oostvaardersplassen, en daar buiten 
naar gebieden in Duitsland, Polen, Letland, 
Spanje, België en Tsjechië. 

Sociale krachtpatsers 
De heckrunderen spreken tot de verbeel-
ding. Imposante horens, dikke spierbundels 
in de nek, snuivende stieren en charmante 
koeien. Maar naast al het uiterlijk vertoon 
zijn de stoere runderen ook enorm soci-
aal, bijvoorbeeld wanneer er veel kalfjes 
zijn geboren. Deze kalfjes zijn nog te jong 
om met de kudde mee te trekken door het 
gebied. Ze worden dan bij elkaar gelegd 
en één of meerdere koeien passen op 
deze ‘kindercrèche’ terwijl de rest van de 
kudde door het gebied trekt om te grazen. 
De ‘oppastantes’ wisselen zodat ook deze 
koeien voldoende voedsel krijgen. Ook bij 
het afscheid nemen zijn heckrunderen heel 
sociaal. Wanneer een rund sterft trekt het 
zich terug in de beschutting. De rest van de 
kudde komt dan langsgelopen, ieder rund 
legt kort de neus tegen het stervende beest 
en als iedereen is geweest trekt de kudde 
verder. 

Wild en gevaarlijk
Door het terugfokken naar het oorspronkelij-
ke oerrund zijn de wildkenmerken gebleven. 
Het natuurlijke instinct om te overleven 
is groot en precies dat is de reden dat de 
gebieden waar de heckrunderen leven zijn 
afgesloten voor publiek. Ze zien mensen 
veelal als bedreiging en schuwen een aan-
val niet. Deze confrontatie moet te allen tij-
de voorkomen worden. Dit zorgt er wel voor 
dat andere soorten zoals grutto, veldleeu-
werik en strandplevier van deze gebieden 
gebruik maken en weinig tot nooit verstoord 
worden. Dankzij de jaarrond begrazing zijn 
de gebieden ook botanisch van grote waar-
de. De begrazing zorgt voor verschaling van 
gebied, maar in tegenstelling tot beheer met 
een maaimachine blijft de vegetatie heel 
gevarieerd. Soorten als parnassia, bitterling, 
heelblaadjes, geelhartje, kattendoorn, rate-
laar en verschillende soorten orchideeën 
zijn in groten getale aanwezig. 
Wil je zelf de heckrunderen bekijken? De 
Slikken van Flakkee en Hellegatsplaten 
zijn perfect vanaf de rand te beleven. Ook 
zijn er (veilige) uitkijkpunten in het terrein. 
In de zomer organiseert Staatsbosbeheer 
huifkarexcursies door het begrazingsgebied 
op de Slikken van Flakkee. Meer informatie 
hierover vind je op www.staatsbosbeheer.nl/
grevelingen. 

Heckrunderen, Foto: Piet van Loon

Heckrunderen op de Slikken van Flakkee, Foto: Piet van Loon
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Monitoren van vlinderroutes op 
Goeree-Overflakkee.
Door: Rob Rossel

Door gebrek aan nieuwe mensen die vlin-
derroutes wilden lopen is er in 2016 door 
de KNNV/IVN een vlindercursus gegeven in 
het bezoekerscentrum Tenellaplas. Na het 
volgen van deze cursus kwam de aap uit de 
mouw en werd gevraagd of er ook cursisten 
waren die een vlinderroute wilden gaan 
lopen. Op Goeree-Overflakkee zijn vóór het 
jaar 2000 ooit twee vlinderroutes gelopen 
voor zover ik dit kon nagaan. Maar eigenlijk 
was het opmerkelijk dat een gebied, zo rijk 
aan natuur, maar met ook zoveel natuur-
liefhebbers, niet meedeed aan het vlinder-
meetnet. Na een aantal keer meegelopen 
te hebben met de ervaren vlinderaars Ria 
Mellegers en Tanja Eisvogel heb ik de stou-
te schoenen aangetrokken. 

Het begin
Samen met Wim Prins heb ik twee vlinder-
routes uitgezet. Om een idee te krijgen wat 
het monitoren inhoudt wil ik verwijzen naar 
het artikel van Wim van Vliet in de vorige 
uitgave van de In de Branding 2021 nr. 1, 
waarin uitstekend beschreven staat hoe dit 
in zijn werk gaat. 
Twee routes was een beetje mager op zo’n 
groot eiland; na een artikeltje in de plaat-
selijke krant meldden zich nog een aantal 
mensen om een route te lopen. Vanaf 2017 
hebben we 6 routes. 

Stabiliteit
Om wat continuïteit te garanderen is er 
gesproken met de vereniging Natuur- en 
Landschapsbescherming Goeree-Overflak-
kee (NLGO) om de vlinderwerkgroep hierin 
op te laten gaan. Zo konden we tijdens de 
jaarvergadering van het NLGO in 2018 Kars 
Veling van de Vlinderstichting uitnodigen 
om het verhaal van de vlinders te vertellen. 
Na zo’n begenadigd en ervaren spreker 
als Kars heb ik ook nog een verhaaltje 
afgedraaid over het monitoren van vlinders. 
Gelukkig, door het enthousiaste verhaal, 
meldden zich een redelijk aantal mensen 
aan om ook een route te gaan lopen. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 
viertal nieuwe routes. Gezamenlijk hebben 
we de routes uitgezet en er is, voor zover 
dit noodzakelijk was, een stukje begeleiding 
gegeven. Zowel in 2019 als in 2020 zijn er 
nog twee routes bijgekomen. Onze meeste 
vlinderroutes liggen op de kop van het 
eiland en het zou het mooi zijn wanneer er 
ook nog een aantal routes op Oost-Flakkee 
zouden komen. Door de COVID-19 perike-
len is het niet heel eenvoudig om nieuwe 
routes uit te zetten maar we hopen toch ook 
dit jaar weer op een aantal nieuwe routes. 
In ieder geval wordt er dit jaar uitgebreid 
met een route op Schouwen-Duivenland. 
Daar is nog geen enkele vlinderroute. 

Crossfietsers op de routes 
Door de toenemende recreatiedruk en 
de aanleg van BMX-routes is er in 2020 
helaas één route afgevallen. Het probleem 
van BMX-routes in de beperkte hoeveel-
heid natuur speelt op meerdere plekken in 

Nederland. Door zonering probeert men de 
kwetsbare stukken natuur te ontzien zodat 
de ecologische draagkracht niet wordt over-
schreden. Soms is die mogelijkheid er niet 
en moeten de verschillende gebruikersgroe-
pen gebruik maken van een en hetzelfde 
pad, wat aanleiding kan geven tot proble-
men wat op sommige routes ook speelt. 

Diversiteit in terreinen
We willen natuurlijk zoveel mogelijk routes 
krijgen in diverse biotopen maar dat is best 
lastig. Vaak willen mensen toch een route 
lopen in de buurt van hun huis. Overigens 
is dit uit praktische overweging ook beter, 
de reistijd wordt minimaal. De percelen 
waar we de routes lopen zijn eigendom van 
Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, het 
waterschap en een particulier.

Biotoop Aantal 
routes

Dijken 2

Duinen 6

Bos 5

Weiland 2

Totaal: 15

We hebben op dit moment twee dijken in 
de routes zitten. Dit zijn dijken waar zomers 
veel kruisdistels staan maar ook heel veel 
andere bloemen. Helaas wordt het maaien 
niet altijd op het juiste tijdstip gedaan. In 

het begin was dit een complete kaalslag en 
vloog er geen vlinder meer. Op verzoek is 
men overgegaan om bepaalde stukjes over 
te slaan met maaien. Dat is in ieder geval 
een stap in de goede richting. Omdat de 
meeste routes op de kop van Goeree liggen 
zal het niet verbazen dat de meeste hiervan 
in de duinen liggen. Toch zijn deze routes 
best verschillend qua biotoop. Sommige 
zijn erg droog met lage begroeiing, andere 
staan vol met bramen of het is een met 
duindoornstruiken en vlieren omzoomd pad. 
Voor wat betreft de “bossen”, dit zijn aan-
geplante bossen, zijn in de boszoom vaak 
leuke bloemrijke plekken te vinden. Ook 
hier worden best mooie aantallen vlinders 
gezien. Er zijn ook twee weilanden in de 
routes opgenomen. Het ene weiland is een 
zeer bloemrijke weide met rietorchis, kleve-
rige ogentroost, heelblaadjes, grote ratelaar 
en de mooiste soort: de moeraswespenor-
chis. Het andere weiland is arm en minder 
bloemrijk dan de eerste weide. Dit perceel 
ligt tegen de Oostduinen aan.

De resultaten
Soort dagvlinder 2017 2018 2019 2020 Totalen

bruin zandoogje 1254 1075 1387 502 4218

oranje zandoogje 792 674 1079 877 3422

klein koolwitje 203 239 607 1013 2062

icarusblauwtje 556 412 440 380 1788

atalanta 167 76 624 251 1118

klein geaderd witje 135 226 278 412 1051

bruin blauwtje 429 100 281 178 988

hooibeestje 161 211 164 183 719

distelvlinder 9 22 650 2 683

groot koolwitje 38 288 191 161 678

dagpauwoog 146 98 109 178 531

citroenvlinder 72 66 184 156 478

bont zandoogje 73 186 94 84 437

kleine vos 328 22 20 13 383

kleine vuurvlinder 61 47 89 55 252

oranjetipje 39 27 18 71 155

zwartsprietdikkopje 40 12 31 31 114

boomblauwtje 0 11 51 45 107

landkaartje 1 12 16 32 61

gehakkelde aurelia 21 8 20 7 56

koevinkje 3 20 25 5 53

oranje luzernevlinder 4 3 30 1 38

groot dikkopje 2 1 8 8 19

heivlinder 0 4 2 0 6

kleine parelmoervlinder 0 1 0 5 6

keizersmantel 0 1 0 0 1

grote vos 0 0 0 1 1

gele luzernevlinder 0 0 0 1 1

Totalen: 4534 3842 6398 4652 19426
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Het is duidelijk dat vooral in het eerste jaar 
(2017) heel veel vlinders geteld zijn. Dit had 
met name te maken met het warme weer 
dat werd afgewisseld met regenbuien; er 
waren dus veel bloemen. Op de Nieuwen-
dijk groeiden heel veel kruisdistels die niet 
gemaaid werden. Deze zaten tijdens de 
bloei dan ook vol met kroeglopers zoals 
atalanta, distelvlinder, dagpauwoog en klei-
ne vos. Kroeglopers stellen niet veel eisen 
aan de biotoop. Ook hommels maakten 
dankbaar gebruik van de bloemhoofdjes. 

Ook op andere routes waren de vlinders 
van de grazige percelen volop aanwezig. 
In sommige routes zitten ook plekken met 
droog schraal grasland waardoor ook de 
kleine vuurvlinder, icarusblauwtje, hooi-
beestje en bruin blauwtje goed vertegen-
woordigd zijn. De meer bosrand gebonden 
vlinders zoals het boomblauwtje, de gehak-
kelde aurelia, koevinkje, landkaartje en 
bont zandoogje werden ook daadwerkelijk 
het meest gezien op dit soort locaties. De 
keizersmantel was de welbekende kers op 
de taart, al was het er maar één. Datzelfde 
geldt voor de echte trekvlinders zoals de 
luzernevlinder en grote vos. 

Opmerkelijk was de invasie van de dis-
telvlinders in 2019. Normaal komen de 
distelvlinders uit het zuiden, maar vanwege 
een depressie in Zuid-Europa moesten ze 
omvliegen via Oost – en Noordoost-Europa. 
Ze kwamen een aantal weken later, maar 
door goede omstandigheden zijn er heel 
veel distelvlinders geteld. Opmerkelijk is 
ook de teruggang van de kleine vos. Stond 
deze normaal in de top 5 van de tuinvlinder-

telling, in 2020 kwam deze pas op de 11de 
plek. Waarschijnlijk heeft dit ook te maken 
met het verdrogen van de waardplant de 
grote brandnetel. Er zijn meer vlinders zoals 
atalanta en dagpauwoog die ook de brand-
netel als waardplant hebben, maar dan bij 
voorkeur op wat nattere plekken. Daarnaast 
kan ook de gevoeligheid van de rups mee-
spelen. Naar de werkelijke oorzaak wordt 
gezocht. 

De laatste 3 jaar zijn er op enkele routes 
ook dagactieve nachtvlinders geteld. Opval-
lend zijn de zuringspanners in 2020. 

Soort dagactieve nacht-
vlinder

2018 2019 2020

gamma-uil 63 63 83

sint-jansvlinder 8 4 41

sint-jacobsvlinder 5 6 15

kolibrievlinder 1 1

bruine daguil 5

metaalvlinder 1

zuringspanner 16

Totalen: 77 79 156

Door de grote hoeveelheid bloeiende kruis-
distels in 2017 is er in 2018 gestart met het 
tellen van de hommels. Helaas werden dat 
eerste jaar de kruisdistels net voordat ze 
bloeiden gemaaid waardoor het tellen een 
beetje in het water viel. In 2020 werden de 
volgende aantallen geteld. De grashommel 
is daarbij een kwetsbare soort op de Rode 
Lijst.

Soort hommel 2020

akkerhommel 20

weidehommel 8 

gewone koekoekshommel 5

tuinhommel 1 

aardhommel complex 4 

boomhommel 1 

steenhommel 3

grashommel 1

vierkleurige of boomkoekoekshommel 1

waarschijnlijk grote koekoekshommel 1

Totalen: 45

Lijkt het je ook leuk om, na het lezen van dit 
artikel, ook een vlinderroute te gaan lopen, 
neem dan voor Goeree-Overflakkee contact 
op met Rob Rossel, e-mail: r.rossel@colo-
ribus.nl en voor Voorne-Putten met Willem 
Prins e-mail: prinswn@gmail.com.
Het is altijd mooi, zonnig weer en een aan-
gename temperatuur. Bovendien beweeg 
je lekker buiten in de natuur. We horen het 
graag!

De veel geziene distelvlinder in 2019. Foto: Rob Rossel
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Kent u het al? Het nieuwe natuurgebied 
aan de noordrand van Goeree-Overflakkee 
tegenover de Plaat van Scheelhoek, met 
echte deltanatuur van slikken en kreken?
In 2018 stond er nog tarwe, in 2019 broed-
den er kieviten. Zo snel kan het gaan. 
Officieel heet het de Zuiderdiepgorzen. Op 
het eiland staat het echter beter bekend 
onder de naam Blok de Wit. Waarom dat zo 
is, leest u verderop in dit artikel.
Tijdens de vogelwerkgroepvergadering 
van (toen nog) de KNNV afdeling Voorne 
van januari 2019 werd bekendgemaakt dat 
Natuurmonumenten iemand zocht om vanaf 
dat jaar broedvogels in dit nieuwe plot te 
tellen. Ger Maatkamp en ondergetekende 
zagen hier wel wat in. Starten in een com-
pleet nieuw natuurgebied, alle ontwikkelin-
gen van nabij meemaken en dat ook nog 
eens in onze eigen woonomgeving…. een 
perfecte uitdaging! 
Het gebied de Zuiderdiepgorzen is een 
open landschap van 80 hectare met twee 
kreken die in verbinding staan met het Zui-
derdiep. Door de aanleg van een fietspad in 
het zuiden en een laarzenpad met vissers-
plaats in het westen, is er ook ruimte voor 
recreatie. 

1750: Goeree en Overflakkee zijn twee 
aparte eilanden. Tussen deze eilanden 
ligt een slikkengebied met een klein stukje 
grond zonder dijken: Stellegors of de Stelle. 
In 1751 wordt er gestart met de aanleg 
van de vijf kilometer lange Statendam, de 
latere Damweg (N215). Deze dam verbindt 

de twee eilanden en maakt er één geheel 
van:Goeree-Overflakkee.

De broedvogeltelling zou in april 2019 
starten. Maar Ger en ik kregen toestemming 
van Natuurmonumenten om al in maart het 
terrein te verkennen. Zowel de veldkaart 
van Sovon als de kaart in Avimap, de app 
waarop je de waargenomen broedvogels 
kan invoeren, toonden nog het gebied 
zoals het er in de landbouwtijd uitzag. 
Over de op de veldkaart aangegeven oude 
sloten moesten wij dus zelf de twee nieuw 
aangelegde kreken en het nieuwe fietspad 
tekenen. In de app was de gelopen route 
in het nieuwe gebied zichtbaar op de oude 
landbouwkaart. Een unieke situatie!

12-04-’19 Gelopen route 
Een flink deel van het veld was in april een 
grote, kale-grond-vlakte. Alleen in een klein 
hoekje in het westen stonden graanstop-
pels van de laatste oogst en een brede 
strook langs het fietspad bij de oostelijke 
kreek was begroeid met voornamelijk 
koolzaad. Langzaam maar zeker kwam er 
meer begroeiing zoals watermunt, harig 
wilgenroosje, klein kruiskruid, akkerdistel, 
pinksterbloem en heelblaadjes. Als vanzelf 
kwamen ook enkele oude kenmerken vanuit 
de landbouwtijd weer tevoorschijn, zoals 

rietkragen op de plaats waar de sloten 
liepen en hier en daar wat aardappelen en 
tarwe.

Om ervoor te zorgen dat het gebied niet 
teveel verruigt en er overal dezelfde 
pioniersplanten zoals akkerdistel opko-
men, heeft Natuurmonumenten gedeeltes 
in het veld ingezaaid met een kruidenrijk 
grasmengsel. Door andere vormen van 
ontwikkelingsbeheer, zoals maaien en 
afvoeren, wil Natuurmonumenten de grond 
verarmen en daarmee een grotere diver-
siteit aan plantensoorten bewerkstelligen. 
Ook het tegengaan van successie is een 
van de onderliggende doelen. Er wordt hier-
bij wel op gelet dat er voldoende stukken 
met iets hogere begroeiing blijven staan 
om als broed- of schuilplaats voor vogels 
en zoogdieren te fungeren. In de toekomst 
wordt waarschijnlijk begrazing door vee als 
ontwikkelingsbeheer toegepast.
Na de aanleg van de Statendam werd 
er door aanslibbingen steeds meer land 
gewonnen. Zo ontstonden in 1769 de Adria-
na-polder en enkele jaren later de Een-
drachtspolder en de Kraaijenisse polder. In 
1780 is de Damdijk aangelegd, met medefi-
nanciering van particulieren die daaraan wel 
de voorwaarde verbonden dat de overige 
gebieden ook zouden worden ingepolderd, 
zoals de Hals-, Bos- en Kroningspolder. 
Deze polders ontstonden respectievelijk in 
1803, 1846 en 1897. 

Detail van een kaart van het eiland 
Goeree-Overflakkee in ca. 1842

Pas veel later, in ±1965, is de Zuider-
dieppolder, als laatste polder van Goe-
ree-Overflakkee, ingepolderd. De eerste 
jaren bestond deze polder uit rietveld met 
slikken. In ±1970 is deze polder omgezet in 
bouwland. Allereerst is het aanwezige riet 
platgereden. Vervolgens zijn er afwaterings-
greppels gegraven. Om de grond geschikt 
te maken voor akkerbouw is luzerne 
ingezaaid. Pas daarna konden er gewassen 
als koolzaad, aardappels en suikerbieten 
worden geteeld. 
Tot aan het moment dat de polder werd 

Geschiedenis van het nieuwe natuurgebied de Zuiderdiepgorzen 
Door: Marja de Lange-van Buren, maart 2021

Zuiderdiepgorzen Google-Earth

Detail van een kaart van de eilanden Goeree en 
Overflakkee in ca.1750

Zicht op oostelijke kreek op 12-04-2019 en met opkomende rietkragen op 04-07-2019
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teruggegeven aan de natuur, heeft de fami-
lie A.J. de Wit hier geboerd. Vandaar dat 
dit gebied op Goeree-Overflakkee bekend 
staat als ‘Blok de Wit’.  

Tijdens de eerste broedvogeltelling in 2019 
zagen we vogelsoorten waarop gerekend 
was dat ze in dit nieuwe natuurgebied 
zouden komen, zoals kievit, scholekster, 
tureluur, kluut, kleine plevier, veldleeuwe-
rik en graspieper. Vooral in het begin van 
het broedseizoen was duidelijk te zien dat 
vogels dit nieuwe gebied kwamen bekijken 
en ontdekken. Er werd bijvoorbeeld door de 
kievit veel heen en weer gevlogen tussen 
de Scheelhoek en de Zuiderdiepgorzen. 
Vaak zagen we hem in het telgebied eerst 
uitvoerig baltsen, om even later ver de 
Scheelhoek in te vliegen. 
Een jaar later bij de broedvogeltelling van 
2020 was goed merkbaar dat het nieuwe, 
onbekende, kale uiterlijk van de Zuider-
diepgorzen weg was. Over het algemeen 
was er nu vanaf het begin van het broed-
seizoen begroeiing om in te schuilen, om 
voedsel bij te zoeken of om in te broeden. 
Opvallend was dat vogels niet meer vlak na 
het baltsen ver weg vlogen. Het leek of ze 
meer vertrouwen hadden in een eventueel 
territorium. 

De laatste oogst, gefotografeerd met een drone 
(foto Natuurmonumenten/Jan de Roon). 

In 2016 kocht Natuurmonumenten dit stuk 
grond op. Dat gebeurde in het kader van 
het project gebiedsontwikkeling Noordrand 
Goeree-Overflakkee. 
Bij dit project werkten de gemeente Goe-
ree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland, 
Natuurmonumenten en Wereld Natuur 
Fonds samen aan het plan om de noord-
rand tot een interessante land- waterover-
gang te maken met ruimte voor natuur, 
recreatie, wonen, landbouw en het opwek-
ken van windenergie. (De Zuiderdiep- en 
Kroningspolders waren al voor het project 
Noordrand aangewezen als windlocatie. 
Hiervoor is een Milieu Effect Rapportage, 
MER, opgesteld.)

In 2018 is in Blok de Wit gestart met de 
inrichting ervan als natuurgebied, wat mede 
mogelijk is gemaakt door ‘het Droomfonds 
Haringvliet’. Toen de tarwe was geoogst, 
werd in september begonnen met de 
nieuwe inrichting. De landbouwgrond werd 
omgezet tot open, waterrijke natuur. Er 
werden sloten gedempt, nieuwe kreken met 
flauwe, slikkige oevers gegraven en een 
nieuwe secundaire waterkering aangelegd. 
Vanaf nu heet het gebied ‘Zuiderdiepgor-
zen’. 

2021. Dit jaar krijgt het gebied weer een 
metamorfose. Er gaan vijf windturbines aan 

de zuidrand gebouwd worden, welke onder-
deel uitmaken van windpark Kroningswind. 
Maar …. de natuur gaat gewoon door. 
Kieviten, veldleeuweriken en graspiepers 
zijn alweer aan het baltsen. Nog een paar 
weken en dan gaat het derde jaar van de 
broedvogelmonitoring van start. De voorbe-
reidingen zijn al in volle gang!

Bronnen:
Mededeling 292 BMP Zuiderdiepgorzen 
2019 - M. de Lange-van Buren, Ger Maat-
kamp
Mededeling 315 BMP Zuiderdiepgorzen 
2020 - M. de Lange-van Buren, Ger Maat-
kamp
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/
RP-P-OB-78.147
https://www.goeree-overflakkee.nl/streekar-
chief/tijdvak-1700-1800_45239/item/aan-
leg-statendam_133432.html

26-08-2019 De Zuiderdiepgorzen geopend!    

Zuiderdiepgorzen en Scheelhoek 2020. Foto Natuurmonumenten/Jan de Roon

Blok de Wit. Bron: Google Maps 2019
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Weeskinderen in de Bokkepolder
Door: Rob Rossel

Aanleiding
Na het volgen van een dagvlindercursus 
van het KNNV/IVN in 2016 werd ik al snel 
gegrepen door de bijzondere kleurenpracht 
van nachtvlinders. Ik inventariseer nu vier 
jaar nachtvlinders en sinds twee jaar doe ik 
ook mee met het nachtvlindermeetnet van 
de Vlinderstichting. Hier worden de waarne-
mingen op een gestandaardiseerde manier 
verzameld en doorgegeven. 

De Bokkepolder
In 1801 werd door de Bataafsche Republiek 
toestemming gegeven aan Mooses van 
der Bok c.s. om een stuk grond, grenzend 
aan de Rooklaaspolder, als strandpolder 
te bedijken. De polder is waarschijnlijk 
vernoemd naar deze Mooses van der Bok. 
De huidige oppervlakte beslaat ongeveer 25 
hectare en bestaat voor 40% uit akkerland. 
De overige 60% bestaat uit bewoning en 
onbemest grasland. De Bokkepolder ligt 
tegen de Kwade Hoek aan. Om de weilan-
den liggen windsingels met (ratel)populie-
ren, iepen en meidoornstruiken. Verder zijn 
er tuinen met tuinplanten, vruchtbomen en 
poelen. Tevens vindt er ook nog wat akker-
bouw plaats. Kortom een heel gevarieerd 
biotoop met de kans op veel verschillende 
soorten nachtvlinders. De 
polder ligt ten westen van 
Goeree-Havenhoofd en ligt 
ingeklemd tussen de Kwade 
Hoek en de Nieuwendijk. 

Nachtvlinders vangen

Naast een kleine 100 dagac-
tieve nachtvlinders vliegen de 
meeste van de ongeveer 900 
macronachtvlinders in het don-
ker. De waarnemingen voor 
het meetnet worden gedaan in 
een skinnerval met hierin een 
UV-A lamp. 
De mate waarin nachtvlin-
ders naar het licht vliegen is 
afhankelijk van de vlindersoort. 
Sommige soorten komen niet 
of nauwelijks op het licht af. 
Sommige soorten daarentegen 
reageren binnen enkele tot 
enkele tientallen meters op de 
lichtbron. De wat grotere, ster-
kere vliegers zoals pijlstaarten 
kunnen van wat verder komen. Maar ook 
dit is vaak niet meer dan zo’n 50 meter. 
De afstand waarop ze nog reageren is ook 
afhankelijk van de sterkte van de lichtbron. 
Wanneer het donker wordt zet je de lamp 
aan, de vlinders komen op het licht af en 
vallen door een gleuf in de bak. De meeste 
vlinders verstoppen zich in de eierdozen die 
in de val staan. Bij zonsopkomst haal je de 
val leeg en tel je de vlinders per soort. Door 
de val steeds op dezelfde plaats te zetten 
kunnen we na een aantal jaren een trend 
bepalen.
Een andere methode om nachtvlinders te 
vangen is met een gespannen wit laken met 
hiervoor één of meerdere lampen. De vlin-

ders, maar ook muggen, kevers, hoornaars 
en veel andere insecten komen op het licht 
af en gaan op het laken zitten. Verder wordt 
er ook nog gesmeerd met een mengsel van 
suiker, banaan, wijn en een beetje trappis-
tenbier, alhoewel iedere nachtvlinderaar 
hier zijn eigen “geheime” recept voor heeft. 
Zelf heb ik ook geëxperimenteerd met 
een feromoon van de wilgenwespvlinder 
(Synanthedon formicaeformis). Deze is ook 
gevangen, al was het maar één exemplaar.
Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt 
van de led-emmer. Deze, door de Vlin-
derstichting ontwikkelde val, kan een hele 
nacht branden op een powerbank. De 
lichtopbrengst is laag maar er worden toch 
wel leuke vangsten mee gedaan. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat er steeds meer mensen 
de vlinderval opzetten en meedoen aan 
het nachtvlindermeetnet. Daarnaast is er 
momenteel ook een app (ObsIdentify) waar-
mee je de vlinder kan fotograferen waarna 
de naam van de vlinder getoond wordt. 
Deze app werkt best goed. Dit werkt zeker 
drempelverlagend.

Resultaten
Op locaties waar er veel invloed is van 
externe verlichting moet men concurreren 
met deze lichtbronnen. De wegen rondom 
de Bokkepolder zijn niet verlicht en er is dus 
weinig lichtvervuiling. 

Tabel 1: Aantal meetpunten per jaar binnen een 
aantalsklasse. Bron: Vlinderstichting

Opmerkelijk is de toename van het aantal 
meetpunten in Nederland vanaf 2018. De 
lichtgroene kolommen zijn het aantal meet-
punten per aantal waargenomen soorten 
(aantalsklasse)
In 2019 zijn er bijvoorbeeld 290 meetpunten 
in Nederland geweest; dat jaar heb ik 168 
soorten macronachtvlinders gevangen. 
Ik val dan in de klasse 151-200. In 2020 
waren er 579 meetpunten en ving ik er 142 
en zat dus in de klasse 101-150.
Vlinders vliegen, afhankelijk van de soort, 
soms maar een korte periode. Wanneer je, 
in deze korte periode, de val niet aanzet zal 
je deze soort ook niet vangen. Hoe vaker je 

de val aanzet hoe meer kans je hebt om de 
desbetreffende soort te vangen. Sommige 
vlindersoorten vang je ieder jaar weer, 
andere vang je incidenteel. In beide jaren 
opgeteld zit ik nu op een totaal aantal van 
209 verschillende soorten nachtvlinders. 
Het tweede jaar heb ik dus 41 nieuwe soor-
ten gevangen. Door ook dit jaar weer de val 
regelmatig aan te zetten zal ik hopelijk weer 
een aantal nieuwe soorten vangen. Dat is 
ook het spannende! In 2020 ben ik meer 
met het laken bezig geweest en heb dus 
minder vaak de skinnerval aangezet waar-
door de resultaten mogelijk achterbleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar.
De grootste groep waarnemers zit in de 
klasse 1-50. Op de vangstlocatie moeten 
natuurlijk ook daadwerkelijk veel soorten 
rondvliegen; in steden zullen dat er aanmer-
kelijk minder zijn dan in natuurgebieden. 
Daarnaast heeft het waarschijnlijk ook te 
maken met de waarnemingsfrequentie en 
de sterkte van de lichtbron. In de Bok-
kepolder heb ik tot nu toe ongeveer 290 
macrosoorten gevangen, dit is inclusief de 
vlinders die op het laken of op de smeer 
afkomen. Deze tellen niet mee voor het 
meetnet maar worden, in de meeste geval-
len, wel op waarneming.nl gezet. Dit draagt 
bij tot inzicht waar de verschillende soorten 
nachtvlinders vliegen. 

We kunnen alle nachtvlinders in dit artikel 
natuurlijk nalopen maar 
ik denk dat ik zelfs u, als 
geïnteresseerde lezer, snel 
kwijt ben. Vandaar dat ik me 
beperk tot een aantal grotere 
vlinders, de weeskinderen.

De weeskinderen

Weeskinderen vinden we in 
twee families, de nog jonge 
familie van de spinneruilen 
(Erebidae) en de uilen (Noc-
tuidae). De geslachtsnaam 
Catocala betekent “mooi 
van onderen”. Hierbij wordt 
gedoeld op de mooi gekleur-
de en getekende ondervleu-
gel. Er zijn verschillende 
weeskinderen in Nederland, 
maar slechts een beperkt 
aantal is er tot nu toe gevon-
den op Goeree-Overflakkee.
De naam rood weeskind 
(Catocala nupta) is niet 

toevallig gekozen. Het refereert aan het 
uniform dat de weeskinderen in Amsterdam 
verplicht moesten dragen. Het wapen van 
Amsterdam is rood met een zwarte baan. 
De kleur van het uniform was dan ook rood 
met zwart. Daaraan waren ze buiten op 
straat makkelijk te herkennen als wezen. 
Dat kwam orde en tucht ten goede, want 
weglopers konden zo makkelijk in de kraag 
worden gevat. Ook was het verboden aan 
wezen alcoholische dranken te verkopen 
of te schenken; het verplichte uniform 
voorkwam overtreding van dat verbod. Mis-
schien dat ze het gebrek aan alcohol willen 
inhalen. De rode weeskinderen worden 
namelijk meestal gevonden op smeer. De 
voorvleugels van het rood weeskind zijn 

Houten nachtval. Foto: Vermandel Led-emmer. Foto: Vlinderstichting

Jaar Aantal meet-
punten in NL

Aantal gevangen soorten per meetpunt (aantalsklasse)

1 - 50 51-100 101-150 151-200 201-250 250+

2013 17 3 6 3 3 2 0

2014 69 23 16 19 8 3 0

2015 52 15 15 13 6 3 0

2016 56 21 15 11 6 3 0

2017 56 19 17 10 6 4 0

2018 159 108 22 19 5 5 0

2019 290 230 37 13 8 1 1

2020 579 468 70 27 11 3 0
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bruin en zodanig getekend dat de vlinder 
niet opvalt wanneer deze op een boom zit. 
Op het moment dat er een dreiging is dan 
spreidt de vlinder de voorvleugels en komt 
er een felrode achtervleugel tevoorschijn 
met hierop een zwarte band met als doel de 
belager af te schikken. Proeven met vogels 
geven aan dat vooral gele en rode kleuren 
afschrikken. Het rode weeskind vliegt van 
begin juli tot begin november en legt haar 
eitjes op de (ratel)populier of wilg. De soort 
overwintert als ei, in het voorjaar ontwikkelt 
het ei zich tot rups en pop. 

Ook het karmozijn weeskind (Catocalaspon-
sa) is gek op smeer. Deze aanvankelijk 
zeldzame nachtvlinder leeft op eiken in uit-
gestrekte bossen maar wordt steeds vaker 
gezien. Het karmozijn weeskind overwintert 
als ei en komt een paar weken later als het 
rood weeskind. De vlinder zou voornamelijk 
voorkomen in uitgestrekte oude eikenbos-
sen, maar ook in de Bokkepolder wordt 
deze dus gezien.

Het zeer zeldzame blauw weeskind (Cato-
cala fraxini) is een echte trekvlinder en 
wordt af en toe langs de kust en in Limburg 
gezien. Op waarneming.nl zie je vanaf 2014 
de aantallen oplopen. Voor deze tijd waren 
er jaren met slechts kleine aantallen of 
zelfs helemaal geen blauwe weeskinderen. 
Het kan zijn dat de aantallen toenemen als 
gevolg van de popularisering van het nacht-
vlinderen. Zeker heeft de digitalisering en 
de komst van een uitgebreide Nederlandse 
nachtvlindergids hierbij geholpen. Echter 
ook de invloed van de klimaatverandering 
kan hierin meespelen. 

De noordgrens van deze soort lag in 
Noord-Frankrijk. Het blauwe weeskind dat 
22 september op het laken van een bezoe-
kende collega (Guus Dekkers) kwam, was 
daarom een niet alledaagse gebeurtenis. 
Fraxini zou erop wijzen dat de waardplant 
een gewone es zou zijn, dit klopt echter 
niet. De soort overwintert als ei in een 
schorsspleet van de voedselplant de (ratel)
populier.
Het zwart weeskind (Mormo maura) is ook 
geen alledaagse verschijning. Dit is een 
soort in de familie van de uilen. De weten-
schappelijke naam Mormo maura duidt op 
een afschuwelijk vrouwelijk monster dat uit 
Maurtanië zou komen. Het is een mooie, 
grote zwartgekleurde vlinder waarin ik zelf 
niet iets monsterlijks in zie. De vlinders rus-
ten overdag in fietstunneltjes, gebouwen en 
nestkasten. De soort overwintert als jonge 
rups, laag in de vegetatie. In het voorjaar 
eet de rups vooral kardinaalsmuts, klimop, 
berk en meidoorn. In het najaar eten de jon-
ge rupsen kruiden zoals zuring, vogelmuur 
en dovenetel.

Als laatste een nachtvlinder, niet omdat 
deze zeldzaam is maar gewoon vanwege 
de heel mooie wetenschappelijke naam 
Scoliopterix libatrix. Eerlijk is eerlijk dat 
klinkt toch mooier dan de Nederlandse 
naam roesje.

Karmozijnroodweeskind. Foto: Mary van Steeg

Blauw weeskind. Foto: Rob Rossel

Zwart weeskind. Foto: Rob Rossel

Roesje. Foto: Rob Rossel
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De Middel- en Oostduinen (205 ha) zijn zogenaamde vroongronden: 
lage binnenduinen (kopjesduinen) die eeuwenlang met vee zijn 
beweid door boeren van Goeree. Veel van de 540 soorten planten zijn 
hier gebonden aan het grondwater dat in valleien en in graslanden 
vocht, mineralen en voedingsstoffen levert. Er groeien in dit duin 
anno 2018 ongeveer zeventig plantensoorten van de Rode Lijst (van 
bedreigde soorten), terwijl dat rond 1990 maar de helft was. Heel 
kenmerkend voor duinen van dit deltagebied zijn vele klaversoorten, 
waaronder draadklaver, gestreepte en ruwe klaver, en een ongekende 
weelde aan bloemen. 

Vanaf juni begrazen charolais- en roodbonte koeien het terrein tot laat in de win-
ter. In het voorjaar, als de bloemen uitlopen, is er geen begrazing. De vegetatie is 

bloemrijk met bevertjes en liggende klaver. 

Waterwinning 

Waterleidingbedrijf Evides heeft in dit gebied sinds 1934 een 
waterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening van 
Goeree-Overflakkee. Omdat de voorraad duinwater in de Oost- en 
Middelduinen te beperkt bleek en het duin verdroogde, wordt sinds 
1972 water uit het Haringvliet geïnfiltreerd. Bij deze zogenaam-
de open infiltratie met behulp van gegraven infiltratiekanalen en 
plassen zakt het water de grond in om in het duinzand te worden 
gereinigd. 

Het grondwater wordt mede aangevuld met voorgezuiverd rivierwater via infil-
tratiekanalen (links). De hoogte van de grondwaterstand wordt bepaald door de 
hoeveelheid grondwater, die via drains wordt opgepompt (rechts). In de periode 

tot 2007 was de gemiddelde grondwaterstand te laag voor een goed ontwikkelde 
duinvallei. Door de onttrekking te verminderen steeg in de periode vanaf 2009 de 

grondwaterstand met circa twintig centimeter. Dat lijkt weinig maar is voldoende 
voor herstel van de natuur in de valleitjes. 

In Middel- en Oostduinen keerde de rijke flora terug 
door Marten Annema en Rolf Roos

Gezicht op de Oostduinen, 2001. De te voedselrijke humuslaag langs de infiltra-
tiekanalen is verwijderd. Dat zijn de lichte, zandige vlakken langs de kanalen, die 

inmiddels weer zijn begroeid. De kanalen zelf werden bochtig, de oevers zacht 
glooiend en drassig. 

Tussen de kanalen, op een diepte van ongeveer vier meter, wordt 
het water weer teruggewonnen met ondergrondse, poreuze buizen 
(‘drains’) en naar het pompstation gepompt voor verdere zuivering 
en distributie. Het geïnfiltreerde water was voedselrijk, wat zijn 
sporen achterliet in de van oorsprong voedselarme duinbodem, en 
bovendien kwam er te veel slib in de kanalen. Vanaf 1996 wordt 
het Haringvlietwater voorgezuiverd vóór het in de infiltratiekanalen 
wordt gepompt. 

Maatregelen voor de natuur 

Rond 1990 bleek dat veel duinplanten verdwenen waren door 
verdroging, de aanvoer van vervuild rivierwater en ook door te 
weinig begrazing, mede omdat konijnen door ziektes verdwenen. 
In 2001 ging het roer om. Het waterleidingbedrijf concentreerde de 
drinkwaterproductie in de Oostduinen, waar de grondwaterhuis-
houding werd aangepast aan de natuurwaarden. In de Middel-
duinen verdween de infiltratie en winning en werd de natuurlijke 
grondwaterhuishouding zoveel mogelijk hersteld. Hier wordt nog 
wel (beperkt) grondwater uit diepere bodemlagen gewonnen. In het 
hele gebied werd vanaf 1990 beweiding met vee in ere hersteld 
om te sterke plantengroei en bosontwikkeling tegen te gaan. Veel 
kwetsbare planten zijn gebaat bij lage voedselrijkdom en een korte, 
open vegetatie. Een groot deel van de valleien, graslanden en stru-
welen wordt gemaaid en wordt soms ook geplagd om voedselarme 
duinvalleien en duingraslanden te herstellen. De achterliggende 
filosofie van de herinrichting en het verbeterde natuurbeheer was 
om de begroeiing van vóór de waterwinning zoveel mogelijk te 
herstellen. In de ’s winters vaak zeer natte Middelduinen is te zien 
hoe het landschap met kopjesduinen eruit ‘hoort’ te zien. Vochtige 
duinvalleien staan dan onder water. 

HOTSPOT	Oostduinen-infiltratiekanaal	
Op een korte route nabij het pompsta-
tion zijn vanaf de paden de wateren, 
valleien en duingraslanden goed te 
overzien.
Zie de wandeling online opduinenen-
mensen.nl. 
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Terugkeer van de natuur in drie biotopen 

In wateren, duinvalleien en duingraslanden keerden een groot 
aantal kenmerkende (en vaak veeleisende) planten en dieren 
terug. Andere, zoals voorjaarszegge en vleugeltjesbloem, 
namen sterk toe. Slechts enkele soorten verdwenen in de loop 
der jaren, waaronder liggende asperge, bilzekruid en kleine 
ruit.	Per	biotoop	staan	enkele	voorbeelden	van	teruggekeerde	
soorten van de Rode Lijst met vermelding van het jaartal waar-
in de soort opnieuw gevonden is. 

Duinherstel is maatwerk 

Evides koos niet voor één enkele maatregel, maar voor een heel 
programma dat 35 jaar in beslag nam. Het begon met het weer 
instellen van zomerbeweiding en kleinschalig maaien en plaggen. 
Maar vooral het herstel van de waterhuishouding van het gehele 
waterwingebied (met in de winteren voorjaarsperiode relatief hoge 
grondwaterstanden) is van grote positieve invloed. Groeide in 1989 
één laatste rietorchis in een verruigde duinvallei, nu staan er veer-
tien soorten orchideeën verspreid door het hele duingebied. 

Herstel wateren 

In de Oostduinen hebben in 2000 en 2001 de infiltratiekanalen een 
natuurlijker inrichting gekregen met flauwere en grillig gevormde 
oevers. Het slib werd verwijderd. In de schone infiltratiekanalen 
groeien anno 2018 vijf soorten kranswieren en voor het eerst in het 
deltagebied verscheen groot nimfkruid. De duinmeertjes en poelen 
zijn rijk aan kranswieren en libellen. Drie paar roerdompen laten 
zich horen vanuit het riet. 

   Jaar van terugkeer 
Groot nimfkruid    2008 
Stijve moerasweegbree   1994 
Ongelijkbladig fonteinkruid  1994 

Herstel duinvalleien 

Belangrijke maatregel in duinvalleien is plaggen, waarmee drie 
vliegen in één klap worden geslagen: het terrein wordt opener, 
vochtiger en voedselarmer. Laaggelegen terreindelen kregen 
bovendien een hogere grondwaterstand waardoor het hier nat 
genoeg werd voor duinvalleiplanten als knopbies, parnassia en 
teer guichelheil. Vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis en 
diverse andere soorten orchideeën, waaronder groenknolorchis, 
kwamen terug. 

Teer guichelheil    1990 
Moeraswespenorchis   1995 
Rond wintergroen   2003 
Parnassia    2008 
Groenknolorchis    2013 

Herstel duingraslanden 

Juist in deze biotoop is beweiding met runderen en aanvullend 
maaien heel effectief gebleken. De met te veel gras verruigde 
droge duingraslanden, waarin van oudsher bevertjes, grote tijm, 
nachtsilene, wondklaver, gewone vleugeltjesbloem en voor-
jaarszegge voorkwamen, werden door begrazing en maaien 
opnieuw bloemrijk. Het oppervlak van het soortenrijke, ‘heischrale’ 
duingrasland van licht vochtige bodems nam toe van minder dan 
één tot zeven hectare. 

Gestreepte klaver   1980 
Veldgentiaan    1990 
Ruig viooltje    1994 
Beemdkroon    1996 
Bijenorchis    2004 

Ontleend aan: Bloeiende duinen (Rolf Roos, red.); 2019; beschik-
baar gesteld door Uitgeverij Natuurmedia, Goedereede
In 2020 verscheen ‘Het vroon ontrafeld’ van Marten Annema e.a. 
over Middel- en Oostduinen. met een schitterend overzicht van 
deze duinen.
‘Bloeiende duinen’ en ‘Het vroon ontrafeld’ zijn te bestellen op.na-
tuurmedia.nl/winkel
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De ijsvogel  Alcedo atthis  17 cm
Door: Gerda Hos   illustratie: Eveline van der Jagt

Afgelopen winter werden we thuis verrast 
door het bezoek van een ijsvogel. Deze 
exotische vogel, formaat spreeuw, had de 
vijver op de kippenwei ontdekt en kwam 
zich bijna elke dag tegoed doen aan een 
paar stekelbaarsjes. Met verbazing volgden 
wij vanuit het keukenraam hoe dit felblauwe 
vogeltje met grote kop en forse dolkvormige 
snavel, roerloos zittend op een tak boven 
het water of op het dak van ons houthok, 
ineens in het water plonst en even snel 
weer uit het water komt met vaak een visje 
in de snavel. Terug op de tak slaat hij het 
visje dood en draait het zo dat het met de 
kop zijn keel in glijdt. 
Tijdens het duiken worden de ogen 
beschermd door een speciaal transparant 
vlies, zeg maar een soort duikbrilletje. En 
onder water gebruikt hij zijn vleugels als 
vinnen. Hoe vernuftig! Buiten visjes eten ze 
ook waterinsecten, salamanders, kikkertjes 
en zelf garnalen (brak water). Ze hebben 
hierdoor wel helder, niet te diep en soms 
een beetje stromend water nodig. Verder 
valt dit fraaie vogeltje op door de korte 
staart, oranje poten en oranje buik. De vleu-
gels zijn eigenlijk meer groen-blauw. 
Deze mooie kleuren zijn zeer functioneel. 
Ze beschermen de ijsvogel tegen aanval-
lers, want deze weten dat een vogel met 
zulke kleuren niet erg smakelijk is. Door de 
naam ijsvogel zou je denken dat ze goed 
tegen vorst kunnen, maar het tegendeel is 
echter waar. Gedurende strenge winters 
sterven er veel van deze vogels, omdat ze 
door het ijs niet bij de visjes kunnen komen. 
In een vorstperiode zie je ze dan ook wel 
bij brak- of zoutwater, want dat blijft langer 
ijsvrij. Maar de naam komt waarschijnlijk 
door de glans van het verenkleed dat wel 
wat op de schittering van ijs en ijzer lijkt. In 
het Germaans heten ze namelijk Eisenvo-
gel wat “ijzervogel” betekent. Tijdens een 
vorstperiode (met ijs) zien we ze ook meer, 
want dan concentreren ze zich bij een 
wak. Daar zou de naam ook nog vandaan 
kunnen komen. Hoe dan ook het is één van 
de fraaiste vogels van de Benelux en dat die 
nou net bij ons in de tuin komt is natuurlijk 
een groot cadeau. Ik denk trouwens dat de 
stekelbaarsjes daar anders over denken! 
In onze woonomgeving hebben altijd wel 
ijsvogeltjes gezeten en jaren terug was er 
zelfs een broedgeval in een slootkant aan 
de Rietdijk. Dat was heel bijzonder, want het 
zijn zeldzame broedvogels in Nederland. 
Al in maart gaan de hormonen kriebelen bij 
deze vogels en gaan ze op zoek naar een 
partner. Als het vrouwtje het door het man-
netje aangeboden visje accepteert, vertelt 
ze hem hiermee dat ze bereid is met hem te 
paren. Met de poten en de snavel wordt er 
nu in een steile oever bij een schone sloot 
door man en vrouw een nestgang uitge-
graven van 50 tot 100 cm lang met aan het 
eind een nestkamer. Hierin legt het vrouwtje 
6-7 witte, ronde eitjes. Beide ouders nemen 

de broedzorg van 19-20 dagen op zich en 
als de jongen uit het ei zijn gekropen zorgen 
pa en ma voor de nodige visjes, die in z’n 
geheel gevoerd worden. De onverteerbare 
graten worden uitgebraakt in het nest en er 
wordt ook flink gepoept. Na verloop van tijd 
wordt de nestkamer een grote smeerboel. 
De vogels poetsen zich wel 6x/dag, zeker in 
de broedtijd en dat is geen overbodige luxe! 
Na ongeveer 26 dagen verlaten de jongen 
het nest en na een paar dagen zijn ze al 
in staat zelfstandig visjes te vangen. Dit is 
het signaal voor de ouders om de jongen 
uit hun omgeving te verjagen en weer aan 
een nieuw broedsel te beginnen. Daarvoor 
krabben ze gelukkig wel eerst de nestka-
mer schoon. Na een jaar zijn de kleintjes 
geslachtsrijp en zijn de mannetjes te her-
kennen aan de zwarte en de vrouwtjes aan 
de zwart met oranje (onderkant) snavel. 
Het zijn jaarvogels en strenge winters zijn 
echt funest voor ze. Gelukkig compense-

ren ze dit door per jaar veel jongen voort 
te brengen. Ook waterverontreiniging en 
predatie door nerts, bunzing en wezel heeft 
ze parten gespeeld. En vroeger werden ze 
zelfs gevangen. In die tijd was het hét top-
punt van mode om een hoed met ijsvogel 
of een opgezet exemplaar in de huiskamer 
te hebben. Gelukkig is dit allemaal verleden 
tijd en gaat het nu stukken beter met het 
aantal ijsvogels. Want iedereen wordt toch 
helemaal opgewonden als ze het harde 
roepje ”tsjie” horen en dan ook de ijsvogel 
als “blauwe flits” over het wateroppervlak 
zien scheren. Hij kan wel 80 km/uur halen. 
Na de broedtijd leven ze voornamelijk 
solitair en zijn dan niet meer zo territoriaal. 
Verder kunnen ze de respectabele leeftijd 
van wel 7 jaar bereiken. Niet gek voor zo’n 
klein vogeltje. Ze staan trouwens symbool 
voor onvoorwaardelijke trouw, macht, rijk-
dom, vrede en schoonheid. En daar kan ik 
me helemaal in vinden!
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bron NDFF, 2018

Hotspotwandelingen

Een groeiend aantal wandelingen langs steeds minimaal 10 
kenmerkende soorten staat op www.duinenenmensen.nl/
hotspots. Zie ook pagina 58.
Een klein deel is openbaar. Lezers van Bloeiende duinen 
kunnen het wachtwoord Duinloper2019 gebruiken als 
toegangscode voor alle routes. Reacties altijd welkom.

Korting voor KNNV-leden via www.natuurmedia/winkel: gebruik code ‘ledenkorting’ en ontvang 10 euro.

www.duinenenmensen.nl met artikelen, recensies en nieuws over al onze duinenboeken en aankondiging van nieuwe titels en excursies.

Redactie: Rolf Roos  Foto’s: Theo Baas, Gerard Oostermeijer, Ronald van Wijk e.v.a. 

Natuurboeken voor elk seizoen bij Uitgeverij Natuurmedia, Goedereede

De Nederlandse duinen zijn een waar bloemenparadijs. ‘BLOEIENDE DUINEN’ toont die rijkdom in haar 
volle glorie, in een reis langs de Nederlandse kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog in het 
hoge noorden. Met honderden prachtige foto’s en botanische tekeningen. 
Kenmerkende duinbloemen (de top 100) en bijzondere fauna staan centraal. Net als bij het leren van een 
taal, krijgt de lezer met deze ‘woordenschat’ aan duinbloemen het ABC van het duinlandschap onder de 
knie. Wie op pad gaat om de duinen te ontdekken, kan kiezen uit 50 begeleidende wandelroutes door 
bijzondere duingebieden (hotspots).  Met veel aandacht voor wat Voorne nu zo bijzonder maakt!

Realisatie: Uitgeverij Natuurmedia 
m.m.v. natuurorganisaties, Cultuurfonds, 

waterleidingbedrijven, e.v.a. 

Info: info@duinenenmensen.nl

Bloeiende duinen

€ 39,50 Voor leden* € 29,50
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bouwkundige brandpreventie: advisering, 

inspectie, ontwikkeling, levering, montage,
service en onderhoud. Applicom is VCA**- en

al meer dan tien jaar ISO 9001-gecertificeerd.

• Advisering
• Producten

• Montage
• Onderhoud

Wilt u ook adverteren in dit blad, neem dan contact op met Tom van Wanum: tomvanwanum@xs4all.nl
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In de BRANDING
tijdschrift van de 
Natuurvereniging Hollandse Delta
(een afdeling van de KNNV)
In de BRANDING bevat mededelingen van de 
Natuurvereniging Hollandse Delta en verschijnt 
viermaal per jaar: 
1 februari, 1 mei, 1 september en 15 november.
Kopij inleveren bij Tom van Wanum in Word-formaat 
en foto’s separaat naar e-mail: tomvanwanum@
xs4all.nl 
Inleveren vóór 1 januari, 1 april, 1 augustus en 15 
oktober
Redactie: 
Theo Briggeman, Marianne op den Dries, John van der 
Knaap, Peter Vermaas, Tom van Wanum, Katie van der 
Wende
Lidmaatschap en contributie:
Jaarcontributie 2021
met automatische incasso:  € 34,50
huisgenootleden:  € 10,00
jeugdleden (tot 26 jaar):  € 16,25
donateurs:  € 20,00
Bank: Triodos rekening nummer:  
NL18 TRIO 0254 6500 31 
t.n.v. KNNV afd. Hollandse Delta te Hellevoetsluis.
Opzeggen lidmaatschap: Altijd twee maanden voor 
het einde van het verenigingsjaar, dat is dus vóór 1 
november.
Werkgroepen: 
Insecten: Jaap van Elst
insectenwerkgroephd@gmail.com 06-25066984
Natuur & Beleid: Piet Mout
knnvnatuurenbeleid@gmail.com 06-51607503
Paddenstoelen: Els Jonkers
paddenstoelenwerkgroepHD@gmail.com
Planten: Theo Hagendoorn 
plantenwerkgroepHD@gmail.com 0181-404 362
Vogels: Peter Vermaas
vogelwerkgroepHD@gmail.com 0181-324 058
Zoogdieren: Jan Alewijn Dijkhuizen
janalewijndijkhuizen@kpnmail.nl 0181-484 098

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Theo Briggeman
tbriggeman@upcmail.nl 06-21283666 
Secretaris: Peter Vermaas 
secretaris@hollandsedelta.knnv.nl 0181-324 058
Officiële stukken, verzoeken aan werkgroepen etc. 
naar het adres: 
Schudegge 17, 3224 BP Hellevoetsluis
Penningmeester: Marianne op den Dries 
penningmeester@hollandsedelta.knnv.nl 
0181-318 329
Bestuursleden
Ledenadministratie: Marianne op den Dries 
ledenadministratie@hollandsedelta.knnv.nl 
0181-318 329
Nieuwe leden, adreswijzigingen en alle andere leden-
mutaties naar het adres:
Witte de Withplein 5, 3223 SM Hellevoetsluis
PR aanspreekpunt: 
Hans op den Dries
lunde06540@upcmail.nl 0181-318 329
Erik Ketting
e.ketting6@upcmail.nl 06-53366611
Jos Schreiner
j.schreiner@upcmail.nl 06-37310760
Tom van Wanum
tomvanwanum@xs4all.nl 06-44694497

Internetsite KNNV afd. Hollandse Delta (Voorne)
http://www.knnv.nl/hollandsedelta
Webmaster: John van der Knaap 
webmaster@hollandsedelta.knnv.nl 0187-470 047
© Natuurvereniging Hollandse Delta
Voorpagina: gewone koekoekshommel 
(Foto: P.Vermaas)
Het thema voor IdB nr. 3 in 2021 is 
Natuurinclusieve landbouw


	Voorwoord
	Natuurschoon op binnendijken en enkele praktijkvoorbeelden op Goeree-Overflakkee.
	Wild port of Europe 
	- De nieuwe wildernis 2.0 -
	Fotoboekwedstrijd
	De grote karekiet bij Dirksland
	De aardmuis 
	KNNV Hollandse Delta bereikt akkoord over gevolgen Windpark Maasvlakte 2
	Zeer zeldzame paddenstoelen op strand Stellendam, Goeree-Overflakkee
	Oer-gevoel op Flakkee
	Monitoren van vlinderroutes op Goeree-Overflakkee.
	Geschiedenis van het nieuwe natuurgebied de Zuiderdiepgorzen 
	Weeskinderen in de Bokkepolder
	In Middel- en Oostduinen keerde de rijke flora terug 
	De ijsvogel		Alcedo atthis	 17 cm
	In de BRANDING

