


Voorwoord

Dit nummer van In de Branding staat in het 
teken van het thema “snelheid”. Het deed 
mij direct denken aan de snelle terugkeer 
van het aantal files dat na het opheffen 
van de lockdown weer op onze wegen is te 
zien. Dat is binnen de kortste keren weer op 
het niveau beland van voor de lockdown. 
Desastreus natuurlijk voor het klimaat. Het 
thuiswerken lijkt alweer van de baan.

Tom van Wanum beschrijft de effecten die 
de lockdown heeft gehad op de Canadese 
vogelwereld, en die zijn juist positief. Je 
vraagt je alleen af: hoe staat het er nu voor 
in Canada, zijn daar de effecten ook weer 
tenietgedaan of juist niet? 
Vorig jaar leidde de pandemie er overigens 
toe dat het beschermde Natura2000-gebied 
van het Groene Strand West in Oostvoorne 
door recreanten werd overlopen, bordjes 
met “verboden toegang” gewoon negerend. 
Menigeen liet daar ook zijn hond uit, alsof 
het de gewoonste zaak van de wereld was. 
De kolonies van visdief, stormmeeuw en 

kokmeeuw daarmee verjagend. Ze keerden 
ook dit broedseizoen niet terug. Het illus-
treerde vooral ook wat een tekortschietend 
toezicht in natuurgebieden voor gevolgen 
kan hebben. Meer financiële mogelijkheden 
voor een verbeterd toezicht zou welkom 
zijn. 

Wat ook erg snel gaat, is de verzanding van 
de Voordelta. Ik schreef er vorige keer al 
over. Het zou heel goed kunnen zijn dat het 
gebied voor de Groene Punt bij Rockanje 
binnen vijf jaar een grote strandvlakte is 
geworden. Voor onze kust tekent zich al 
veel langer een enorm gebied met schorren 
en slikken af. Een soort nieuw waddenge-
bied. Dat heeft ook gevolgen voor het huidi-
ge duingebied, dat veel verder van zee zal 
komen te liggen. Een stuk verder zeewaarts 
kan een nieuw duingebied met een nieuwe 
branding ontstaan. De natuurbeweging ziet 
zich voor de vraag gesteld hoe wij dan de 
toekomst van dit gebied zien. Op verzoek 
van het gemeentebestuur wordt daarover 
inmiddels gebrainstormd en worden er 
sessies met alle betrokken stakeholders 

bijgewoond. We denken inmiddels na over 
een soort inham waar de zee nog vrijelijk 
naar binnen kan (blijven) stromen, met plek-
ken waar de wind nog vrij spel heeft. Denk 
bijvoorbeeld aan de Slufter op Texel of de 
Kerf in Schoorl. Het volledig openzetten van 
de Haringvlietsluizen zou ook een alterna-
tief kunnen vormen. Er vallen kortom nog 
veel studies en berekeningen te maken. 
Maar niets doen is geen optie: de natuur 
doet ook dan zijn werk. 
Intussen draait onze vereniging weer op 
volle toeren. Er zijn weer cursussen georga-
niseerd, de ALV stelde een nieuw beleids-
plan voor de komende jaren vast en de 
werkgroepen kwamen als vanouds bijeen. 

De werkgroep excursies stelde voor vol-
gend jaar een dekkend excursieprogramma 
vast. In november en het komende eerste 
kwartaal zullen er lezingen worden verzorgd 
over de thema’s die in het boek Duinen en 
mensen Voorne aan bod komen. Zeer de 
moeite waard. Eind volgend jaar zou het 
boek er moeten liggen, als er tenminste 
niet iets als een nieuwe pandemie tussen-
komt. Doet u mee aan de voorintekenactie, 
verspreid de folder onder uw vrienden en 
kennissen. 
Al op 2 januari is de traditionele Nieuwjaar-
bijeenkomst gepland. Komt u allen!

Theo Briggeman
Voorzitter
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Haften, een razendsnel leven in 
één dag. 
Door: Tanja Eisvogel

Een razendsnel geleefd leven. In de volks-
mond ook wel ééndagsvlieg, niet zo vreemd 
voor de haften.
In de maand mei kun je grote wolken 
ééndagsvliegen bij een poel aantreffen. 
Deze maand is bij uitstek geschikt omdat 
de temperatuur overdag aangenaam is. 
Ieder insect heeft namelijk warmte van de 
omgeving nodig om te kunnen functioneren 
en bewegen. De nimfen die 2 jaar in het 
water geleefd hebben, sluipen dan massaal 
uit. Zij leven ongeveer één dag (het varieert 
van enkele uren tot enkele dagen). Ze 
eten dan niet en hebben ook vrijwel geen 
monddelen. Zij gaan naarstig op zoek naar 
een partner. Het enige doel is om te zorgen 
voor nageslacht. 
De wetenschappelijke naam van deze 
insectenorde is Ephemeroptera. Dit bete-
kent in het Grieks kortlevend. Zij behoren 
echter niet tot de insectenorde ‘vliegen’, 
daarom is de naam haft wellicht beter. 
Wereldwijd komen er ongeveer 2000 soor-
ten voor, in Midden- en Noordwest-Europa 
vinden we zo’n 70 en in Nederland zo’n 40 
soorten. Ze zijn meestal in groten getale 
vlak bij water te vinden. Erg groot hoeft 
dat water niet te zijn, een kleine vijver is al 
voldoende voor de aanwezigheid van dit 
tere insect. 

Kenmerken
Haften zijn kleine tot middelgrote insecten 
(vleugelspanwijdte 12-50mm). Ze hebben 
een slank en teer lichaam. In rust krommen 
ze hun achterlijf naar boven. De voorvleu-
gels zijn veel groter dan de achtervleugels 
en bij sommige soorten ontbreken de 
achtervleugels zelfs helemaal. De vleugels 
hebben netvormige aders en zijn glanzend 
en doorzichtig. In rust klappen haften de 
vleugels steil boven het lichaam omhoog 
maar er zijn enkele uitzonderingen. Doordat 
ze als enige van de insectenorden hun 
vleugels kaarsrecht naar boven strekken 
en niet samenvouwen zijn ze eenvoudig te 
herkennen. 
De poten zijn lang en dun, maar zijn bij 
de mannetjes verlengd. Hierdoor kunnen 
ze beter een vrouwtje uit de lucht grijpen. 
De kop is vrij klein met goed ontwikkelde 
en grote facetogen. Ook hier heeft het 
mannetje voordeel boven het vrouwtje: hij 
heeft grotere ogen omdat hij het vrouwtje 
goed moet kunnen zien in een zwerm met 

voornamelijk mannetjes (zie voortplan-
ting). De voelsprieten zijn heel kort. Aan 
hun achterlijf hebben ze zeer opvallende 
lange, draadvormige cerci (aanhangsels). 
De meeste soorten hebben er drie maar er 
zijn er ook die er maar twee hebben. Deze 
functioneren als staart bij het zwemmen en 
voortbewegen.
De kleur van een haft is overwegend bruin 
of bruingeel maar kan ook groenbruin of wit 
zijn. De ogen zijn vooral bij de mannetjes 
opvallend rood tot roodbruin. Hun mond-
delen zijn sterk gereduceerd, ze kunnen 
wel bijten maar niet kauwen of slikken. Ook 
steken ze niet. 

Voortplanting 
In het voorjaar en de zomer (meestal mei 
t/m augustus) begint de paringsdans van de 
volwassen haften vooral in de schemering. 
Vanuit hun schuilplaatsen verzamelen de 
mannetjes zich in grote zwermen boven 
het water of boven de oevervegetatie. De 
mannetjes stijgen daarbij tot een paar meter 
boven de grond en laten zich vervolgens 
weer vallen, waardoor die deinende bewe-
ging in een zwerm ontstaat. De zwermen 
hebben soortspecifieke patronen die door 
de vrouwtjes herkend worden. Een vrouwtje 
vliegt in een rechte lijn de zwerm binnen 
en wordt daar besprongen door meerdere 
mannetjes. Het snelste mannetje klemt 
zich met zijn lange voorpoten vast aan 
het vrouwtje en de paring vindt in de lucht 
plaats. Het mannetje heeft dan zijn taak 
volbracht en sterft. Het vrouwtje zet vrijwel 
direct na de paring (vaak binnen een uur) 
haar eitjes af door het achterlijf in het water 
te steken en daar de eitjes te laten vallen. 
Daarna is ook haar taak volbracht en zal 
ook zij sterven. 

Eitjes
Vrouwtjes kunnen honderden tot duizenden 
eitjes produceren die afgezet worden in het 
water. Ze kunnen zowel afzonderlijk afgezet 
worden als in groepjes. De eitjes zijn erg 
klein, hoogstens 0,5 mm. De ontwikkeling 
van ei tot nimf is afhankelijk van de soort 
maar is over het algemeen tussen de 10 
dagen en meerdere maanden. 

Nimfen
Haften zijn hemimetabool, wat betekent 
dat ze geen larve- of popstadium hebben. 
Vanuit het eitje ontstaat de nimf, die onder 
water leeft. De nimfen vervellen heel vaak, 
tot zo’n 45 keer. Dat is meer dan welke 
insectengroep ook. De groei is na iedere 

vervelling maar klein. Nimfen zijn vegeta-
riërs en eten algen en planten. Een paar 
soorten zijn carnivoor maar die komen in 
Nederland niet voor. Nimfen halen adem 
door tracheeën (buisvormig ademhalings-
systeem met een mondopening in de huid), 
deze kunnen zij ook bewegen wat handig is 
in stilstaand water om zo meer zuurstof uit 
water op te kunnen nemen. De nimf ontwik-
kelt zich bij (vrijwel) alle soorten in het water 
of op de waterbodem. De ideale leefomge-
ving voor een nimf heeft veel schuilplaatsen 
zoals bijv. snelstromende beken en rivieren 
met een kiezelbodem. Ook rotspartijen in 
een bergachtige omgeving werken goed, 
maar zelfs in stilstaand plantenrijk water 
komen zij goed tot hun recht. De ontwikke-
ling van de nimfen is uniek voor insecten. 
Als enige insectenorde kennen ze een ver-
velling in een gevleugeld stadium. De nim-
fen zijn erg gevoelig voor vervuiling, dus als 
je nimfen van de haften in water aantreft, 
dan duidt dat op een goede waterkwaliteit. 
Daarnaast zijn de nimfen ook belangrijk 
voor determinatie. Als volwassen imago 
zijn de soorten zeer moeilijk van elkaar te 
onderscheiden maar bij de nimfen is dat 
anders en is het verschil tussen de soorten 
voor een geoefend oog goed te zien.

Volwassen imago
Even na de vervelling tot subimago vindt de 
laatste vervelling plaats en dan pas spreken 
we van een volwassen imago. De soorten 
die aan het wateroppervlak uitsluipen doen 
deze laatste vervelling meestal al kort na 
de vervelling tot subimago. De soorten die 
als nimf op plantendelen kruipen en aldaar 
uitsluipen naar subimago, nemen vaak iets 
meer de tijd. 

Natuurlijke vijanden
De haften zijn voor vele dieren een welko-
me prooi en ze zijn het hoofdvoedsel van 
bijv. libellen, zwaluwen, vleermuizen maar 
ook vele soorten vissen. Deze laatste groep 
eten de (gestorven) exemplaren die op het 
watervlak terecht zijn gekomen. Miljoenen 
exemplaren belanden ook in spinnenweb-
ben.
Dit is het leven van de haften oftewel één-
dagsvliegen.

De eerste afbeelding is een haften imago.
De 2e en 3e tekening een nimf die in het water leeft
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Snel bij het hotel
Door: Marianne op den Dries

Deze gehoornde metselbijen 
zijn al direct begonnen met het 
leggen van eitjes, terwijl het 
insectenhotel nog maar net 
opgehangen en in aanbouw was. 
Hoe is het mogelijk dat die klei-
ne insecten zo snel doorhebben 
dat er een nieuwe nestgelegen-
heid in aanbouw is?
Aan het einde van het seizoen 
hadden we ongeveer 110 nesten 
van deze soort, ongeveer 35 
nesten van de pottenbakkers-
wesp, 5 nesten van een behan-
gersbij en ook de goudwesp 
en andere (bij ons) onbekende 
soorten hadden hun weg gevon-
den naar ons hotel.

Verspreiding buxusmot
Door Peter Vermaas

De buxusmot is een nachtvlinder 
die rond 2007 in Duitsland geïn-
troduceerd is met de import van 
Buxus vanuit Azië. In 2008 werd 
de soort gemeld in Geertrui-
denberg (Noord-Brabant). Rond 
2009 zat een voor mij onbekend 
vlindertje op de schuifpui (Hel-
levoetsluis). De eerste melding 
in West Nederland. In 2015 
kwamen er meldingen uit alle 
provincies.

De krakeend komt en de 
wilde eend gaat?
Door: Tom van Wanum

In de jaren 70 waren er in 
Nederland zo’n 500 broedparen 
krakeenden en nu zijn er meer 
dan 30 duizend.
De populatie wilde eenden is 
sinds de jaren negentig met zo’n 
30% afgenomen. Voor beide 
eendensoorten dus een enorme 
verschuiving in 25 jaar.
Zo snel kan het gaan!

Grondels op pad.
Door: Tom van Wanum

De zwartbekgrondel kon zich 
naar Nederland uitbreiden vanuit 
de Kaspische zee via o.a. het 
Rijn-Donaukanaal dat de Donau 
met de Rijn verbindt.
In 1994 werd deze grondel voor 
het eerst in Nederland waar-
genomen en op dit moment 
wordt dit visje in heel Nederland 
aangetroffen.
Deze invasieve exoot kan 30 
kilometer riviergebied kolonise-
ren in 1 jaar.

Snelheid in de Zuiderdiepgorzen
Door: Marja de Lange-van Buren
aug. 2021

Snelheid … gerelateerd aan de Zuiderdiep-
gorzen? Ja, daar is wel iets over te zeggen.
De Zuiderdiepgorzen is het nieuwe natuur-
gebied langs het Zuiderdiep op Goe-
ree-Overflakkee, tegenover de Plaat van 
Scheelhoek.
In zijn korte bestaan heeft dit gebied al een 
paar keer een grote metamorfose onder-
gaan, waardoor het uiterlijk snel veranderd 
is. 
Allereerst was het water, veel water, dat 
‘Vlackee’ genoemd werd. Dat was het latere 
Haringvliet.
Pas toen de Zuiderdieppolder, als laatste 
polder van Goeree-Overflakkee, werd inge-
polderd, werd het grondgebied. Dat was in 
±1965. Ikzelf besta sinds 1966. Dan klinkt 
zo’n datum ineens erg dichtbij. Die polder is 
dus nog vrij jong, net als ik ;-) 
Vlak na de inpoldering bestond dit gebied 
uit rietveld met slikken. Diverse mensen 
hebben verteld dat ze hier een mooie tijd in 
hun jeugd beleefden door in dit gebied rond 
te struinen. 
Maar al snel, na ongeveer 5 jaar, is het 
omgezet naar bouwland. Al het riet werd 
platgereden, er werden greppels gegraven 
en er werd luzerne ingezaaid om de grond 
geschikt te maken voor akkerbouw. Van 
1970 tot 2018 hebben hier op ‘Blok de Wit’, 
genoemd naar de boer die deze grond 
bewerkte, gewassen gestaan als koolzaad, 
aardappels, suikerbieten en tarwe. 
In september 2018, slechts 48 jaar later, is 
Blok de Wit teruggegeven aan de natuur. 
Weer werd alles platgereden. Alleen deze 
keer werden er geen greppels voor de 
afwatering gegraven, maar werden er twee 
oude kreken in ere hersteld die voor ‘inwa-
tering’ zorgen. De dijk die eerst het water 
buiten moest houden werd hiervoor op twee 
plaatsen doorgebroken zodat water vanuit 
het Zuiderdiep weer naar binnen kan. 
In twee jaar tijd veranderde het gebied 
van dit:

2018 De laatste oogst, Blok de Wit. Foto Natuurmo-
numenten/Jan de Roon.

naar dit: 

2020 Nieuwe natuur, De Zuiderdiepgorzen. Foto 
Natuurmonumenten/Jan de Roon.

Hoe snel?
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Het thema ‘snelheid’ is ook toepasbaar op 
de manier waarop de natuur in 2019 in een 
paar maanden tijd bezit heeft genomen van 
dit terrein. Dit is het beste aan de hand van 
foto’s te zien, waarbij de eerste twee foto’s 
de groei in 2019 laten zien en de 3e foto het 
beeld van 2021 weergeeft. (hierboven)

De natuur in de Zuiderdiepgorzen op top-
snelheid!

In 2019 zijn er door Natuurmonumenten 
gedeeltes ingezaaid met een kruidenrijk 
grasmengsel, dat bestond uit ca. 5% Engels 
raaigras en algemene soorten als rood 
zwenkgras, struisgras, smalle weegbree 
etc. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen 
dat het gebied niet te veel verruigde en er 
overal dezelfde pioniersplanten zoals akker-
distel op zouden komen.
Langzaam maar zeker kwam er op het 
resterende deel ook meer begroeiing 
zoals watermunt, harig wilgenroosje, klein 
kruiskruid, heelblaadjes, akkerdistel, diverse 
soorten kamille, witte en rode klaver, pink-
sterbloem en klaproos. Maar ook raapzaad 
(of koolzaad), doornappel, tarwe- en aard-
appelopslag was er te vinden.

Dit jaar (2021) zagen we prachtige witte en 
gele velden met een zee aan margrieten, 
wilde peen en rolklaver. 
Populier en diverse soorten wilg staken al in 
2020 op veel plaatsen de kop op. 
Maar nu, 3 jaar na de opening van de Zui-
derdiepgorzen, groeien sommige wilgen al 
ver boven ons uit. 
En er gaat binnenkort nóg iets boven ons 
uitsteken. Langs de Zuiderdiepweg worden 
in 2022 vijf windmolens gebouwd met een 
tiphoogte van 150 meter. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan het leggen van 

de funderingen en de bekabeling. 
Amper 3 jaar na de omwenteling tot 
natuurgebied, treedt er dus wéér een grote 
metamorfose op.* 

De volgende vier foto’s geven de meest 
westelijke hoek weer, gezien vanaf de 
Zuiderdiepweg. Ze geven duidelijk aan 
wat er in korte tijd door menselijk ingrijpen 
veranderd is, maar ook hoe snel de natuur 
zich weer aanpast. 

Snelheid in de frequentie van menselijk 
ingrijpen. 

Snelheid in het tempo waarin de natuur dit 
gebied vanaf 2019 weer heeft overgenomen
Snelheid gerelateerd aan de Zuiderdiep-
gorzen? Ja, daar is dus wel iets over te 
zeggen.

* Blok de Wit/ De Zuiderdiepgorzen was 
al voor aankoop door Natuurmonumenten 
aangewezen als windlocatie. Hiervoor is 
een Milieu Effect Rapportage, MER, opge-
steld.
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Vogels in de stad tijdens de 
Covid-19 lockdown.
Door: Tom van Wanum

Hoewel de berichten op sociale media dat 
de dolfijnen door de kanalen van Venetië 
zwommen “fake news” waren, gold dat 
niet voor alle berichten betreffende het 
herstel van de natuur. Het verminderen van 
menselijke activiteiten in het voorjaar 2020, 
gevolgd door de uitbraak van COVID-19, 
hebben zeker geresulteerd in aanmerkelijke 
veranderingen in de verspreiding en het 
habitatgebruik door vogels in de Verenigde 
Staten van Amerika en Canada volgens een 
studie gepubliceerd in Science Advances

In het algemeen kan worden gesteld dat 
veel vogels voordeel hebben gehad bij de 
lockdown door meer tijd door te brengen in 
steden en rondom de steden zoals blijkt uit 
het onderzoek.
Soorten die het meest hebben geprofiteerd 
van de verminderde menselijke activiteiten, 
of tenminste dichter naar de bewoonde 
wereld trokken, waren sommige soorten 
zangvogels (warblers), mussen (sparrows), 
visarend, Amerikaanse zeearend en ver-
schillende eenden- en ganzensoorten.
De rust, de onderzoekers noemen het de 
“anthropause”, die plots ontstond gaf onder-
zoekers de onverwachte mogelijkheid te 
zien hoe dieren zich gaan gedragen als ze 
minder door ons gestoord worden.
“De pandemie creëerde een unieke, hoop-
volle kans om de effecten te bestuderen op 
hun verspreiding, ontdaan van de menselij-
ke invloed hierop, op een schaal die onder 
andere omstandigheden onmogelijk is” zegt 
Nicola Koper, professor aan de Universiteit 
van Manitoba. 
De resultaten laten zien dat veel soorten 
snel reageren op zelfs bescheiden verande-
ringen in het menselijk gedrag met belang-
rijke gevolgen voor hun bescherming.

Citizen science.
Om voldoende gegevens te kunnen verza-
melen om goed gefundeerde conclusies te 
kunnen trekken hadden de onderzoekers 
van het Cornell Lab of Ornithology en 
verschillende Canadese universiteiten hulp 
nodig van burgers. Ze gebruikten de gege-
vens van de populaire app eBird, waarop 
vogelaars hun meldingen doorgeven. Deze 
app is zo gemaakt dat de gegevens voor 
allerlei instanties en individuen makkelijk 
toegankelijk zijn.
Deze app, vergelijkbaar met onze Waarne-
ming.nl, zag trouwens bij het begin van de 
lockdown een toename van waarnemers 
van 29% in de periode januari tot septem-
ber 2020.
Om nu te voorkomen dat de onderzoekers 
gegevens gingen gebruiken van nieuw-
komers die onvoldoende kennis hebben 
van vogelsoorten gebruikten ze alleen de 
gegevens ingevoerd door vogelaars die dat 
in de voorgaande 3 jaar ook deden.

De onderzoekers verzamelden de gege-
vens van alle gemeenten in de US en 
Canada die aan 3 eisen voldeden. Ze 
moesten beschikken over een internatio-
naal vliegveld, minstens 50.000 inwoners 

hebben en minstens 200 gebruikers van 
de eBird app tussen maart en mei 2020 
hebben. Zelfs met deze beperkingen kregen 
zij de beschikking over bijna 89.000 waar-
nemingen via de eBird app en 4,3 miljoen 
waarnemingen van vogels uit de periode 
van 2017 tot 2020.
Al deze vogelbewegingen werden tegen 
de menselijke activiteiten afgezet. De 
gegevens hiervoor waren afkomstig van 
Google’s COVID-19 Community Mobility 
programma dat volgde hoe de menselijke 
activiteit werkelijk afnam. 

Stadsvogel, plattelandsvogel.
Van de 82 vogelsoorten die in deze studie 
werden gevolgd veranderden er 66 hun 
gedrag gedurende het voorjaar van 2020 in 
vergelijking met voorgaande jaren. 
De grootste “winnaars” van de pandemie, of 
anders gezegd, de grootste verliezers onder 
de gebruikelijke menselijke activiteit, waren 
“warblers” en de verschillende soorten mus-
sen. Deze soorten maakten meer gebruik 
van door mensen veranderde habitats 
over de hele linie, waagden zich dichter bij 
luchthavens en hoofdwegen toen vluchten 
werden geannuleerd en auto’s thuisbleven.
Dat is fascinerend omdat die twee groepen 
samen een enorm percentage vertegen-
woordigen in de afname van de vogelpopu-
latie, legt Koper uit. Bijna 50 procent van de 
3 miljard vogels die sinds de jaren zeventig 
in Noord-Amerika zijn verdwenen komen uit 
deze twee groepen. 
Aan de andere kant leken de gekende 
stadsvogels zoals de rotsduif en huismus 
niets te geven om de vermindering van 
de menselijke activiteit als gevolg van de 
pandemie. “Het leek ze op de een of andere 
manier niets te kunnen schelen”, zegt 
Koper. “Ze zijn duidelijk heel gelukkig in 
onze steden.”
Twee iconische roofvogels, de visarend en 
zeearend, lijken bewust gebieden met min-
der menselijke drukte te hebben gezocht. 
“Ze zijn eigenlijk verhuisd van provincies 
waar ze historisch gezien overvloediger zijn 
naar de provincies die sterkere lockdowns 

hadden”, zegt Koper. “ Ze reisden de hele 
VS door via de nu rustige en veiligere pro-
vincies, honderden of duizenden kilometers 
verwijderd van waar ze normaal verbleven”

De roodstaartbuizerd, een andere veel 
voorkomende roofvogel, waagde zich vaker 
in stedelijke gebieden tijdens lockdowns, 
maar werd minder vaak gespot in de buurt 
van grote wegen. 
Een van de meest dramatische verande-
ringen waren waarnemingen van de robijn-
keelkolibrie, die drie keer meer werd waar-

genomen in de nabijheid van luchthavens. 
Koper denkt dat de kolibries mogelijk van 
de gelegenheid gebruik hebben gemaakt 
om nectar te drinken uit nabijgelegen woon-
tuinen zonder de overlast van vliegtuigen. 

Verschillende soorten eenden en ganzen 
leken ook aanzienlijk te profiteren van de 
lockdown, vooral toen die samenviel met 
de piek van hun trekperiode. “Dat hadden 
we niet per se verwacht”, zegt Koper. “Ik 
denk dat we de hele tijd ganzen en eenden 
in menselijke landschappen zien, dus we 
hebben de neiging om te denken dat ze 
volledig aangepast zijn aan de menselijke 
omgeving.” 

Pleisters en duurzame oplossin-
gen 

Koper zei dat ze de resultaten van het 
onderzoek bemoedigend vond vanuit het 
perspectief van behoud en beheer. “Het 
duurde heel kort voordat vogels hun gedrag 
veranderden”, legt ze uit. “Binnen een paar 
weken zie je deze trends.”
En hoewel het destijds zeker als een enorm 
verschil voelde, werd het verkeer op het 
hoogtepunt van de lockdown slechts met 
gemiddeld 8 tot 20 procent verminderd, 
een relatief bescheiden vermindering dus. 
“Als we als samenleving besluiten om ons 
gedrag te veranderen om onze verstoring 
van vogels in het landschap te verminderen, 
kunnen we daar bijna meteen resultaat mee 
hebben”, zegt Koper. 

Een roodstaartbuizerd zweeft boven de straten van New York.
Veel vogelsoorten pasten zich aan de rust aan binnen enkele weken.

Foto: Lincoln Karim, Nat Geo Image Collection
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John Swaddle, hoogleraar biologie en 
directeur van het Institute for Integrative 
Conservation aan het College of William 
and Mary, beschrijft de studie als een “mooi 
grootschalig voorbeeld” van de effecten van 
menselijke activiteit op landgebruik door 
vogels. Maar hij waarschuwt: “Lockdowns 
en grootschalige uitsluitingen van mensen 
uit het landschap zijn geen duurzame oplos-
singen voor de uitstervingscrisis waarin 
we de planeet brengen. “Inspanningen om 
lawaai te verminderen of technologie te 
verbeteren zijn pleisters die symptomen 
behandelen in plaats van de oorzaken”, 
zegt hij. 
Amber Roth, een universitair docent aan de 
Universiteit van Maine die conserveringsop-
lossingen onderzoekt, voegt eraan toe dat 
hoewel het heerlijk was om een mangro-
vezanger op de campus te spotten tijdens 
de lockdowns van 2020, “Het lawaai en de 
drukte van mensen in steden kunnen vogels 
ook waarschuwen voor risicovolle situaties 
die hun leven in gevaar kunnen brengen”.

De auteurs van de studie zijn het erover 
eens dat het te vroeg is om te zeggen of 
de “anthropause” heeft geresulteerd in 
substantiële instandhoudingswinsten voor 
vogels in het algemeen. In feite kan de 
plotselinge terugkeer naar normale men-
selijke activiteitsniveaus als de lockdowns 
zijn afgelopen, “ecologische vallen” hebben 
gecreëerd voor vogels die ervoor hebben 
gekozen om te nestelen in tijdelijk gastvrije 
gebieden voor het voorjaarsseizoen. 
“Botsingen met bouwramen, buitenkatten, 
een verhoogde overvloed aan roofdieren 
en andere factoren kunnen leiden tot een 
afname van de overleving van vogels in de 
steden,” legt Roth uit. “Er is meer onder-
zoek nodig om de gevolgen van onze ste-
delijke menselijke activiteiten te begrijpen 
en om te begrijpen of het aantrekken van 
meer vogels naar steden een goede zaak 
is of niet.”
Bron: National Geographic
https://www.nationalgeographic.com/ani-
mals/article/birds-moved-to-urban-areas-du-
ring-covid-lockdowns-anthropause

Doorgaans zijn er over de dagvlinderstand 
op onze eilanden zorgelijke ontwikkelingen 
te melden. Nog recent hebben we bijvoor-
beeld de resultaten van jarenlang onder-
zoek naar buiten gebracht waaruit blijkt 
dat op Voorne een vijfde deel van al onze 
dagvlindersoorten sinds de jaren zeventig is 
verdwenen. 
Des te aardiger is het als de komst van een 
nieuwe soort kan worden gemeld. En dat 
kan zelfs heel snel gaan. Tot 2008 kwam 
het scheefbloemwitje tot het noorden van 
de Alpen voor, maar sindsdien is het witje 
aan een snelle opmars bezig. In 2015 
werden de eerste waarnemingen in Limburg 
gedaan. In 2016 werd de soort op veel 
meer plaatsen in Limburg aangetroffen. In 
2018 en 2019 heeft de soort zich verder 
uitgebreid en is het waargenomen in het 
grootste deel van het land. Waarnemingen 
ontbraken nog uit het noordwesten inclusief 
de Wadden en ook uit Zeeland en de 
Zuid-Hollandse eilanden waren de meldin-
gen nog schaars. Op Voorne-Putten waren 
er tot vorig jaar nog geen waarnemingen 
gedaan. 

In de Hoeksche Waard werd het eerste 
scheefbloemwitje op 1 augustus 2019 in 
Mijnsheerenland ontdekt. Sindsdien gaat 
het daar heel snel. Dit jaar zijn er tientallen 
waarnemingen verspreid over het hele 
eiland gemeld (bron: Waarneming.nl). 
Vorig jaar werd het scheefbloemwitje voor 
het eerst op Voorne Putten Rozenburg 
gemeld. Dat gebeurde op 2 juli 2020 in 
Rozenburg. Daarna volgden waarnemingen 

uit Brielle en Heenvliet. In totaal werden er 
vorig jaar 5 exemplaren op Voorne Putten 
Rozenburg genoteerd. Daarmee kreeg 
het scheefbloemwitje in 2020 vaste voet 
aan wal op dit eiland. In 2021 zette deze 
groei zich door. Verspreid over het hele 
vlinderseizoen werden er 25 exemplaren op 
Voorne Putten Rozenburg waargenomen. 

Op Goeree-Overflakkee ontbrak de soort 
in 2020 nog volledig. In 2021 werden er 
12 scheefbloemwitjes in Waarneming.nl 
ingevoerd, de meeste in natuurgebieden, 
maar een exemplaar werd ook in een tuintje 
van een particulier in Middelharnis gespot. 
Daarmee staat vast dat het eiland dus ook 
door het scheefbloemwitje bereikt is. 

Al met al bereikte het scheefbloemwitje 
Nederland in 2015 in Limburg. In 2019 ver-
scheen het witje in de Hoeksche Waard en 
inmiddels op alle drie de eilanden. Opmer-
kelijk is overigens ook de verspreiding over 
heel Nederland. Binnen vijf jaar komt het 
scheefbloemwitje bijna in heel Nederland 
voor. Dankzij vier tot vijf generaties per jaar 
heeft de soort zich razendsnel noordwaarts 
uitgebreid. Uitgaande van vier genera-
ties per jaar heeft de soort haar areaal 
vanuit Zuid-Frankrijk via Zwitserland en 
West-Duitsland met een snelheid van 25 km 
per generatie naar het westen van Neder-
land uitgebreid. Dat is in het bovenstaande 
kaartje ook aardig in beeld gebracht. 

Literatuur:
Briggeman, Theo (2020), Negentig jaar 
dagvlinders op Voorne. In de Branding, 
2020/3, blz. 8-11.
Briggeman, Theo (2020), Trends in het 
voorkomen van dagvlinders op Voorne-Put-
ten. In: Jaarboek 2020, KNNV afdeling 
Voorne, Hellevoetsluis 2020. 
Briggeman, Theo (2021), Nieuwe dagvlin-
dersoort op Voorne-Putten Rozenburg, 
Jaarboek 2020 KNNV Hollandse Delta.
Mastrigt van, Jacques (2020), Het scheef-
bloemwitje: de eerste stadsvlinder in Neder-
land? Vlinders 2020/2, pag. 4-7.
Veling, Kars (2021), Komt het scheefbloem-
witje ook bij jou in de tuin?

De snelle komst van het scheefbloemwitje 
op de Zuid-Hollandse eilanden.
Door: Theo Briggeman

Scheefbloemwitje, Foto: Theo Briggeman

De waarnemingen van het scheefbloemwitje in Nederland (Bron: Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF))
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Bij het thema ‘snelheid’ hebben we al gauw 
de gang er in wanneer we dit in verband 
brengen met fauna. Vliegensvlugge vogels, 
rennende hazen, dravende paarden, trage 
slakken: we zien de diverse snelheden als 
vanzelf aan ons voorbij trekken. 
Anders ligt het wanneer je gevraagd wordt 
om in het kader van het thema snelheid dit 
in verband te brengen met planten. Planten 
rennen niet, vliegen niet. Er zit weinig bewe-
ging in. Dat heeft zo zijn voordelen. Daar-
door weet je vaak in welke tijd van het jaar 
je ze kunt vinden en meestal weet je ook 
waar je ze kunt vinden zodat je van ze kunt 
genieten, bestuderen of fotograferen. Er 
bestaat een uitdrukking dat iemand ‘luistert 
naar het groeien van gras’. Dit betekent dat 
degene die zich daar mee bezig houdt erg 
lui is. Helemaal terecht vind ik dit niet. Want 
luisteren naar het groeien van gras kan ook 
een heel ontspannen bezigheid zijn. Lekker 
op je rug in het gras liggen, naar de wolken 
kijken, de stilte beleven, heeft juist niets met 
luiheid te maken en alles met waarnemen.
Trouwens, we kunnen dan wel niet het gras 
horen groeien, er zijn wel degelijk planten 
waarvan je het groeien wellicht niet hoort, 
maar die je wel bijna kunt zien groeien. Er 
schijnt een bamboesoort te zijn (Phyllosta-
chus bambusoides) in het Japans ook wel 
Madake bamboe genoemd, die per dag 
91 cm kan groeien. Ofwel 4 cm per uur! 
Het zal niemand verbazen dat deze plant 
meer dan 20 m hoog kan worden. Op een 
heel andere schaal kennen we dichter bij 
huis ook wel veel snelle groeiers. Vooral 
kruiden kunnen er wat van. Bekend bij jong 
en oud is het uitzaaien van tuinkers op een 
vochtige ondergrond. Na 1 week kun je al 
oogsten en je boterham met kaas garneren 
met tuinkers.
Om terug te gaan naar een uitdrukking over 
de groeisnelheid van gras, dan hebben 
we er nog een: ‘Gras groeit niet sneller 
als je eraan trekt’. Naar de betekenis van 

deze uitdrukking hoef je niet lang te raden: 
“sommige dingen hebben gewoon tijd 
nodig”. Gras kan pas groeien als aan de 
basisbehoeften wordt voldaan: licht, water, 
voeding. En de tijd die nodig is om die 
basisbehoeften aan te wenden voor groei 
en (later) bloei. 
En ja, wat is snelheid? Onze tuin biedt aan 
het eind van de winter een vrij troosteloze 
aanblik met restanten van oude bloeisten-
gels, kale boomtakken en veel dor blad. 
Ik kan me er over verwonderen dat bij de 
eerste tekenen van het voorjaar er enkele 
blaadjes tevoorschijn komen en als je een 
paar dagen later weer kijkt ziet het ineens 
overal groen.
Ik wandel dan graag door het Milden-
burgbos, dat staat plotseling helemaal vol 
met bloeiende daslook, winterakonieten, 
speenkruid. En dat alles verschijnt met zo’n 
snelheid dat je zou denken dat ze haast 
hebben. En dat hebben ze in wezen ook, 
want ze moeten hun hoogtijdagen gehad 
hebben vóór de bomen in het blad komen 
en het licht op de grond door het bladerdek 
wordt gedempt.

Soms hebben planten echter alle tijd. En is 
er van snelheid helemaal niets te bespeu-
ren. Dan doen ze jaren niets. Ze laten hun 
zaden in de grond liggen en wachten af. 
En wachten af. En wachten net zolang af 
totdat de juiste omstandigheden daar zijn. 
We kennen voorbeelden in de woestijn (in 
Chili), waar het heet en droog is en op het 
moment van zeldzame en hevige regenval 
(slechts om de 5-7 jaar) een hele dorre dro-
ge vlakte in enkele dagen volkomen bedekt 
kan zijn met de meest fraaie bloemen. De 
zaden van deze meerjarige woestijnplan-
ten zijn al die jaren in rust en pas wanneer 
de regen een beschermende laag van de 
zaden spoelt gaan de zaden kiemen.
We zien een dergelijk fenomeen ook bij 
planten in onze eigen omgeving. Planten 

die je vrijwel nooit ziet, maar wanneer zich 
plotseling andere omstandigheden voor-
doen, blijkt dat ze daarop gewacht hebben. 
De zomer van 2019 was warm, erg warm en 
het werd overal kurkdroog. Voor het eerst in 
jaren viel zelfs het Breede Water hele-
maal droog. Binnen de kortste keren zag 
moerasandijvie zijn kans schoon en was de 
hele vallei een groot moerasandijvieveld. 
Alsof de zaden op de loer hadden gelegen 
om het gebied te veroveren. Moerasandijvie 
(Tephroseris palustris, synoniem: Senecio 
congestus) is een typische pioniersplant 
van droogvallende terreinen en best wel 
zeldzaam. 

Er zijn vele planten kampioen in het snel 
verspreiden van zaden. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de reuze- of springbalsemien 
(Impatiens glandulifera). Als de zaden rijp 
zijn en je raakt de doosvrucht aan, schrik je 
je wezenloos. Dan rollen de vijf vruchtdelen 
zich met zo’n kracht op, dat de zaden met 
grote snelheid worden weggeschoten. De 
springbalsemien is overigens een invasieve 
exoot, die hier niet thuishoort en op plekken 
waar hij zich thuis voelt kunnen deze 
planten zich met een behoorlijke snelheid 
uitbreiden waardoor ze andere natuurlijk 
aanwezige planten verdringen. Dit is een 
dergelijke vorm van snelheid waar we niet 
op zitten te wachten.

Van andere plantensoorten daarentegen 
zouden we graag zien dat ze zich wat 
assertiever gedragen waarbij ze met wat 
meer vaart aan hun voortplanting mogen 
werken. Daar zijn tientallen voorbeelden 
van, maar een wil ik niet ongenoemd laten: 
de moerasgamander. Bij tellingen door de 
jaren heen schommelen de aantallen sterk. 
Ze zijn zeer kieskeurig in de omstandighe-
den waaronder ze willen/kunnen groeien. 
De omstandigheden variëren van jaar tot 
jaar en het is niet altijd even duidelijk welke 
factoren doorslaggevend zijn voor die 
wisselende aantallen. Wel mooi dat sinds 
ze op een tweede locatie in het duingebied 
zijn gevonden ze blijk hebben gegeven van 
enige overlevingsdrang en dat ze zich daar 
in korte tijd best snel hebben vermeerderd. 
Aan het beheer de taak om te zorgen dat 
er voldoende open, nat, schraal, moerassig 
terrein aanwezig blijft.
Snelheid is bij nader inzien in de planten-
wereld een factor die er wel toe doet. Maar 
het is goed dat planten hun eigen tempo 
bepalen. En gelukkig is er geen plant die 
sneller groeit als je eraan trekt!

Bronnen: bambooimport.com; lonelyplanet.
nl; Wikipedia

Gras groeit niet sneller als je er aan trekt ...
Door: Herma Enthoven

Bamboe

ReuzenbalsemienMoerasandijvie Moerasgamander
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Iedere boomvalk vliegt zoals hij 
gebouwd is (of niet?)
Door: Peter Ganzenboom

In het algemeen hebben snelle dieren een 
daaraan aangepaste bouw. Om zo min 
mogelijk weerstand van water of lucht te 
ondervinden zijn ze slank, gestroomlijnd 
en gespierd. Een simpel voorbeeld van 
onder water: de langwerpige snoek die op 
vissen jaagt versus de dikbuikige karper, 
die op zijn gemak, stil hangend of langzaam 
zwemmend over de bodem foerageert. 
Bij roofvogels zien we soortgelijke verschil-
len. De soorten die een min of meer pas-
sieve jachttechniek hanteren zijn gemiddeld 
wat plomper gebouwd, met brede en afge-
ronde vleugels, dan de soorten die het met 
snelheid doen. In de uitersten kun je hierbij 
denken aan de ‘logge’ buizerd versus de 
superslanke en gestroomlijnde boomvalk.

Exacte wetenschap is het niet. Roofvogels 
met een ‘snel’ lijf zijn niet altijd snel aan 
het vliegen en vogels met een traag lijf niet 
altijd langzaam. Niet voor niets schrijf ik het 
woord ‘logge’ tussen aanhalingstekens bij 
de buizerd, want hoewel deze grote roofvo-
gels meestal vanaf een paaltje of biddend 
op muizen en mollen jagen, zag ik ze in 
Schotland tegen berghellingen in snelle 
stootvluchten op hazen jagen, en in de 
polder heb ik ook wel eens gezien dat een 
buizerd verbazingwekkend snel over een 
akker stoof om een duif te verrassen (met 
succes). Een boomvalk zag ik op zijn beurt 
in de kroon van een kastanje over takken 
klauteren, jagend op jonge zwaluwen die in 
die boom uitrustten; op dat moment was het 
allesbehalve een razendsnelle sikkel die de 
lucht doorklieft.

Dat postuur niet alles zegt, toont ook de 
kolossale zeearend aan, die zo groot als 
een deur door de lucht cirkelt (en hoe snel 
kan een deur nou zijn?). Nou, wacht dan 
maar eens tot hij op jacht gaat, versnelt en 
zijn vleugels samenvouwt. Alle vogels in 
een straal van ruim een kilometer gaan uit 
voorzorg de lucht in, want zij weten als de 
beste dat de schijn van zijn lompe uiterlijk 
enorm bedriegt; dit onderschatten kan fataal 
zijn. 

Individuen van dezelfde soort gedragen zich 
ook niet altijd identiek. Niet elke sperwer 
neemt het risico om zijn kostbare verenpak 
te ruïneren met een achtervolgingstocht 
door stekelige struiken (maar sommige 
wel). Niet elke havik jaagt op zwemmende 
watervogels en verdrinkt ze op zijn gemak-
je in de oeverzone (maar sommige wel). 
Plaatselijke omstandigheden, zoals land-
schapstype of het aanbod van prooisoorten, 
bepalen mee welke jachtmethode het meest 
lucratief is, maar ook individuele verschillen 
in vaardigheid of voorkeur. 
Hoewel de meeste soorten dus een bouw 
hebben die ideaal is voor een bepaalde 
jachtmethode, staat die bouw niet in de weg 
om eens op een andere manier te jagen. 

Boomvalken en snelheid.
Ook boomvalken zijn van meerdere mark-
ten thuis. Zij leiden iedereen om de tuin 
met hun slanke postuur en lange, spitse 
vleugels. Die moeten wel gebouwd zijn om 
hun kostje in pijlsnelle vluchten te vergaren, 
toch? En zo wordt hij ook in de meeste 
boeken beschreven. 
De boomvalk kan inderdaad razendsnel 
achter kleine vogels en insecten aanjagen. 

Enkele getallen: 
• hellende stootvlucht over korte afstand 

over 201 km/uur (gemiddeld 141).
• steile stootvlucht over langere afstand tot 

maximaal 216 km/uur (gemiddeld 163). 

Mij zeggen zulke getallen echter niet zo 
veel. Liever illustreer ik aan de hand van 
sprekende voorbeelden uit de praktijk hoe 
snel het gaat. 
Zo snel bijvoorbeeld dat, terwijl ik al de 
hele tijd een boomvalk in de verte door de 
verrekijker volg, hij bij zijn laatste versnel-
ling richting topsnelheid ineens uit mijn 
verrekijkerbeeld vliegt en letterlijk uit het 
oog verloren is (meestal roep ik net voor dat 
moment in groot ontzag: zóóóóó! en staat 
het kippenvel hoog als ijsbergen op mijn 
armen, want een vogel die zo snel door de 
lucht snijdt, is een waar spektakel). 
Zo snel bijvoorbeeld ook, dat als hij vanuit 
een hoogspanningsmast 150 meter verder-
op recht op mij af komt in half-steile duik-
vlucht, hij al bij mij is voordat ik mijn kijker 
voor mijn ogen kan zetten, laat staan mijn 
cameralens, en dat ik dan een snorrende 
schicht in mijn ooghoek zie voorbijschieten, 
en dan paniekerig gekwetter hoor zo’n 50 
meter achter mij tussen de knotwilgen, en 
twee seconden later een doodkalm langs 
mij terug fladderende boomvalk waarneem 
met een vers gedode huismus in zijn klau-
wen. Een actie die niet meer 30 seconden 
in beslag nam (inclusief de bedaarde vlucht 
terug naar de mast).
Hieronder beschrijf ik een paar jachtmetho-
den van de boomvalk waarbij snelheid een 
grote rol speelt. 

Adult (boven) en juveniel (onder) na overdragen van 
een libel. Traag vliegen dus gespreide vleugels en 

staart. Foto: Peter Ganzenboom

Directe aanvalsvlucht.
Met afgemeten, krachtige vleugelslagen 
maakt de boomvalk vaart, steeds sneller, 
vaak in een schuine lijn naar boven. Zodra 
een doelwit is geselecteerd zet de valk 
een duikvlucht in. De zwaartekracht geeft 
hem extra snelheid. Zijn er objecten, zoals 
huizen, bomenrijen en dijken, dan maakt hij 
daarvan gebruik door er laag achterlangs 
of tussendoor te flitsen. Op het laatste 
moment, met intussen duizelingwekkende 
vaart, doet de valk vervolgens een haakse 
uitval, steil omhoog, waarna, als dat nog 
nodig is, een korte en heftige achtervolging 
volgt, in scherpe bochten.
In deze achtervolgingsvlucht draait de 
boomvalk soms wat verder van zijn prooi 
vandaan, als is het om deze te laten denken 
dat het gevaar voorbij is. In werkelijkheid 
benut de valk deze afstand om met extra 
vaart de achtervolging te kunnen voortzet-
ten. Ook bij zijn volgende vangpogingen 

Jonge boomvalk in ontspannen zweefvlucht met gevangen atalanta. Foto: Peter Ganzenboom
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probeert de valk meestal de prooi van 
onderaf met een van zijn klauwen te grijpen.

Cirkelen naar hoogte (opschroeven) met 
vervolgens directe aanvalsvlucht.

Net als bovenstaande methode, maar dan 
voorafgegaan door, met ontspannen vleu-
gelslag en zweven, opschroeven naar grote 
hoogte (soms zo hoog, dat de valk met 
het blote oog niet meer zichtbaar is). In de 
valkerij noemt men dit aanwachten. Daarna, 
door steile of glooiende, lange duikvlucht 
en vleugelslagen vaart maken. Verder als 
bovenstaand, dus eerst laag vliegen en 
naar boven uitvallen, of direct van bovenaf 
toeslaan.

Cirkelen naar hoogte met ‘baksteen’vlucht.
Net als hiervoor beschreven schroeft de 
boomvalk op naar grote hoogte. Nu echter 
vouwt hij de vleugels strak langs zijn lijf en 
laat zich als een baksteen naar beneden 
vallen. Tijdens deze baksteenvlucht stelt 
de boomvalk met subtiele bewegingen van 
staart, vleugels en lijf zijn koers bij om in 
ideale lijn te komen met de beoogde prooi. 
Deze jachtmethode is zeer spectaculair. 
Vooral het moment dat de vrije val overgaat 
in een strakke aanvalsvlucht met onvoor-
stelbaar hoge snelheid. 

Horizontale achtervolgingsvlucht.
Horizontaal vliegend, slaand met de vleu-
gels, loopt een boomvalk elke seconde 1,5 
meter in op een vliegende gierzwaluw. Hij 
bereikt dan snelheden tot zo’n 85 km/uur. 
Zowel bij het overrompelen van een prooi, 
als bij het langer achtervolgen daarvan, 
komen de grote snelheden waartoe boom-
valken in staat zijn van pas. Ondanks zijn 
lange vleugels, blijkt de boomvalk zeer 
wendbaar bij de achtervolgingsvluchten, 
zelfs tussen huizen, parkjes en plantsoenen 
in woonwijken. Dat komt mede door een 
efficiënt gebruik van de staart (als rem, als 
roer) en van zijn alula, de duimvleugels, die 
helpen bij het precies kunnen manoeuvre-
ren. 
 
Maar het gaat dus niet altijd snel. 
Zo het uitkomt, past de boomvalk een reper-
toire aan andere jachttechnieken toe, waar 
het niet zozeer zijn snelheid is, maar de 
beheersing van zijn motoriek, in combinatie 
met een perfect ontwikkelde oog-klauwcoör-
dinatie, die hem van pas komen. 
Zij kunnen ontspannen zwevend, rustig glij-

dend en minimaal versnellend op insecten 
jagen (libellen, vlinders, vliegende mieren, 
termieten, kevers). Als er één activiteit is 
waarbij zij hun bijna feilloze oog-klauwcoör-
dinatie demonstreren, dan is deze het wel. 
Ook doen zij aan kleptoparasitisme (stelen 
van prooien, meest muizen van torenval-
ken). Ook hier komt het eerder aan op 
behendigheid, om onder de torenvalk te 
komen en de muis uit diens poten of snavel 
te grissen, dan op snelheid, of soms, als 
de torenvalk ervandoor wil gaan, op een 
combinatie van beide.
Soms bidden boomvalken korte tijd boven 
een weggedoken vogel of een insect; dan 
hangen zij bijna stil in de lucht. Dat doen zij 
trouwens nooit erg lang, omdat hun slanke, 
spitse vleugels er te weinig draagvermogen 
voor hebben en het anders te veel kostbare 
energie zou kosten. 
Ook plukken zij in soepele glijvluchten 
insecten en vogels van toppen van struiken 
en rietstengels. Zij jagen tot diep in de 
schemering op vleermuizen (dan weer wel 
op snelheid).
Het is tot slot niet ongebruikelijk dat pas 
uitgevlogen boomvalken op stoppelvelden 
zitten en lopend op insecten jagen. Spora-
disch doen ook volwassen vogels dit. 

Overigens zag ik dit jaar een eerstejaars 
slechtvalk (ja, een slechtvalk) bij Abben-
broek laag boven een grasveld fladderen en 
om de zoveel tijd, net als toren-, of rood-
pootvalk op de grond duiken. Blijkbaar was 
er een overvloed aan een bepaald soort 
insecten, waarmee de jonge slechtvalk op 
simpele wijze zijn proteïnebehoefte kon 
bevredigen. Over opportunisme gesproken!

Om snel te kunnen 
vliegen zijn niet alleen 
de bouw (vorm, omvang 
en gewicht) en het pos-
tuur van belang, maar 
ook hoe die worden 
gebruikt. Door tijdens 
een glij- of stootvlucht 
het lichaam, de kop 
en de vleugels in een 
bepaalde vorm en posi-
tie te houden, kan een 
(roof)vogel zijn snelheid 
en zijn stabiliteit beïn-
vloeden. Een valk die 
opschroeft en zweeft, 
houdt zijn vleugels en 

staart wijd gespreid om liftvermogen te 
creëren, maar als hij duikt, dan wil hij zo 
gestroomlijnd mogelijk zijn. Hij hoekt zijn 
vleugels en in het uiterste geval vouwt hij ze 
samen, en hij lijnt zijn kop, romp, poten en 
staart zo uit dat hij zo min mogelijk lucht-
weerstand of turbulentie ondervindt. 
Bij valken die zich goed laten africhten (niet 
boomvalken, die zijn hiervoor te wild en 
eigengereid; wel slechtvalken) is hier veel 
onderzoek naar gedaan in windtunnels, 
waar de luchtweerstand in de vlucht werd 
nagebootst met een door die tunnel gebla-
zen luchtstroom. Afhankelijk van de sterkte 
en de richting van de luchtstroom pasten de 
valken hun lichaamsvorm en vleugelhou-
ding aan. Door te onderzoeken welke baan 
vloeistoffen onder dezelfde omstandighe-
den over een nagebootst model van zo’n 
vogel aflegden, werd inzichtelijk dat niet 
alleen vorm van lijf en vleugels, en de posi-
tie daarvan, maar zelfs de rangschikking 
van individuele veren van invloed is op de 
aerodynamische eigenschappen. Zelfs het 
opzetten van piepkleine veertjes in de stuit-
regio leidde tot het reduceren van inefficiën-
te luchtstromen en dus tot het vliegen met 
minder weerstand en grotere snelheid. Ook 
de vorm van de kop, en kaken en de positie 
van de kop ten opzichte van de schouders 
blijkt van invloed. 
 
Onder dit artikel staat een verwijzing naar 
een onderzoek over de simulatie van de 
glijvlucht van slechtvalken (Engelstalig). 
Het is hier en daar taai, door alle formules 
en grafieken, maar niettemin interessant, 
al is het maar om te beseffen dat vliegef-
ficiëntie en snelheid worden bepaald door 
vele factoren. Ik verwijs ook naar mijn eigen 
website, waarop veel meer te lezen is over 
de interessante en veelzijdige boomvalk. 
Tot slot zomaar nog een weetje: de maxi-
mumsnelheid van de slechtvalk bedraagt 
320 km/uur. Dat is nog eens 100 km/uur 
sneller dan de boomvalk. 

Peterdestadsvogelaar@gmail.com 
Bronnen:
https://boomvalken.nl
https://journals.plos.org/plosone/arti-
cle?id=10.1371/journal.pone.0086506

Typisch vliegbeeld van en actief vliegende boomvalk. Foto: Peter Ganzenboom

De snelle boomvalk heeft ruzie met een logge buizerd. Foto: Peter Ganzenboom
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Al sinds mensenheugenis leeft Nederland 
met een machtsstrijd tussen land en water. 
Land winnen uit water, en de verdediging 
ervan, heeft Nederland haar huidige con-
touren gegeven en daarmee de kennis over 
watermanagement tot belangrijk exportpro-
duct gemaakt. Nederlandse deskundigen op 
het gebied van watermanagement werken 
wereldwijd aan kustbescherming op basis 
van plannen die in Nederland zijn ontwik-
keld en uitgerold. Toch staat Nederland 
tegenwoordig opnieuw voor een uitdaging: 
klimaatverandering. Is de “traditionele” kust-
bescherming zoals we die uit het Deltaplan 
kennen wel voldoende om onze droge voe-
ten te behouden? Gaan hoge asfaltdijken 
en sluiscomplexen ons land beschermen 
tegen de krachten van de natuur, of wordt 
ook “Moeder Natuur” onze bondgenote? In 
Springertduin op Goeree-Overflakkee slaan 
Natuurmonumenten en het waterschap 
Hollandse Delta de handen ineen voor een 
nieuwe aanpak: dynamisch duinbeheer. 
Want een goed ontwikkeld, dynamisch duin-
gebied heeft meer te bieden dan biodiver-
siteit, natuurpracht en recreatiemogelijkhe-
den. Het blijkt een uitstekend middel te zijn 
voor kustbescherming.

De term viel al even: dynamisch duinbe-
heer. Een term die eigenlijk tegen de haren 
instrijkt van het traditionele duinbeheer dat 
in Nederland de norm vormde, en vaak 
nog steeds vormt. Om duinen te beheren 
is eigenlijk altijd gekozen voor vastlegging. 
Een vorm van beheer die altijd prima heeft 

gewerkt en ons sterke en solide duinen 
heeft opgeleverd. Echter heeft het één 
belangrijk nadeel. Het maakt natuurlijke 
groei van duinen onmogelijk. Door (of 
dankzij) het helmgras, dat keurig in rijen 
is aangeplant, blijft het zand netjes liggen. 
Geen natuurlijk zandtransport of verstuiving 
van strand tot achter de zeereep. Het zand 
stagneert en vormt hooguit aan de zeekant 
embryonaal tot jong duin. Het kalkrijke 
zand, waar we in Zuid-Holland mee te 
maken hebben, weet het achterliggende 
duingebied niet meer te bereiken. 

Dat veroorzaakt meerdere problemen. 
Dat kalkrijke zand is belangrijk, want onze 
duinen in het zuiden van Nederland zien 
er anders uit dan de duinen in het noorden 
van het land. De grens ligt, om precies te 
zijn, bij Bergen aan Zee in Noord-Holland. 
Het noorden bevat kalkarm zand, afkom-
stig uit zee. Het zuiden kent kalkrijk zand, 
grotendeels afkomstig uit de rivieren. Dit 
is natuurlijk te danken aan de delta waarin 
de rivieren met water en zand vanuit het 
Europese binnenland uitmonden. Door de 
verschillende soorten zand ontwikkelen zich 
verschillende soorten natuur. In de kalkar-
me noordelijke duinen zien we veel heide; 
in het kalkrijke zuiden juist veel “grijs duin”. 
Nederland heeft de internationale verant-
woordelijkheid voor de ontwikkeling en 
het behoud van het doelhabitat “Grijze 
duinen”. Eén van de plekken waar aan dit 
doel gewerkt wordt is Springertduin, deel 
van de Duinen van Goeree en gelegen 

tegen de Brouwersdam aan. Dit deel van 
de Duinen van Goeree is een stuk minder 
dynamisch dan bijvoorbeeld de Kwade 
Hoek, gelegen nabij de Haringvlietsluizen. 
Natuurmonumenten beheert duinen als 
geheel en streeft naar een mozaïek van 
onder andere hoogdynamische aangroei 
en duingraslanden. In Springertduin wordt 
gewerkt aan grijs duin en een open duin-
landschap. Maar door stikstofdepositie, 
een afgenomen graasdruk, het vastleggen 
van de zeereep en successie groeiden de 
duinen van Springertduin langzaam dicht. 
Om het landschap te herstellen werd in 
2016 gestart met een duinherstelproject, 
dit in het kader van het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS). Tijdens dit project werd 30 
hectare aan duindoorn, meidoorn, braam 
en ander struweel verwijderd om grijs duin 
en halfopen duinlandschap te realiseren. 
Dit project was echter slechts stap één. 
Voor een goede ontwikkeling en duurzame 
instandhouding is doorstuiving van kalkrijk 
zand noodzakelijk. Kalkrijk zand vanuit de 
zee kan Springertduin weer doen veran-
deren in het typische grijs duinlandschap 
met de terugkeer van soorten als de kleine 
parelmoervlinder, blauwvleugelsprinkhaan, 
nachtsilene, grote tijm, wondklaver en het 
kleurrijke duinviooltje.

De duinen van Springertduin groeien niet 
meer van nature in de breedte en zijn 
daarmee mogelijk niet toekomstbestendig. 
In Springertduin zien we, net als in veel 
andere gebieden, een smalle hoge zeewe-

Springertduin. Foto: Natuurmonumenten, Jan de Roon

Stuifzand als kustverdediging in Springertduin
Door: Mathieu Ogay, boswachter Natuurmonumenten
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rende strook, met daarachter een veel lager 
gelegen duinlandschap. De hoogte van de 
zeewerende strook is ruim boven zeeni-
veau, maar de breedte maakt het duin als 
zeewering in de toekomst wellicht kwets-
baar. Om de zeewering ook in de breedte te 
verstevigen is groei van het achterliggende 
duin noodzakelijk. Op natuurlijke wijze kan 
dit alleen plaatsvinden als het zand ook 
vanuit zee achter de zeewering terecht 
kan komen. Om dit mogelijk te maken zijn 
kerven in het duin de oplossing. Kerven 
die met een schanseffect het kalkrijke zand 
over de zeewering heen sturen. Nieuwe 
kerven worden aangelegd en een bestaan-
de natuurlijke kerf en natuurlijke stuifkuilen 
zullen worden gerevitaliseerd om de door-
stuiving van zand te bevorderen. 

Maar kerven in de duinen, is dat wel veilig? 
We hebben duinen immers niet voor niets 
hoog gemaakt en vastgelegd met helmgras. 
Het korte antwoord is: ja. De kerven in de 
duinen zijn superveilig. De kerven vor-
men namelijk geen gaten. Het zijn flauwe 
hellingen die oplopen tot een veilige hoogte. 
Water krijgt dan ook nooit de kans om het 
achterland te bereiken. Sterker nog: de 
kerven maken de duinen nog steviger. Dit 
omdat de golfslag op een flauw talud van-
zelf uitdooft. Dit in tegenstelling tot een steil 
duin, waar de golfslag sneller erosie ver-
oorzaakt. Daarnaast groeit het duin achter 
de zeewering verder dankzij het inkomende 
zand, waardoor de zeewering aanzienlijk 
sterker wordt.
Naast het belang voor de natuur en kust-

bescherming hebben onze duinen natuur-
lijk ook een andere belangrijke functie: 
recreatie. In de coronatijd bleek nog eens 
extra hoe belangrijk de natuurgebieden in 
Nederland zijn voor het vinden van rust, 
ontspanning en vermaak. Ook onze duinen 
werden druk bezocht door bezoekers die 
maar al te graag door de duinen struinen 
om even uit te waaien. Maar hoe combi-
neer je dat met primaire kustverdediging en 
kwetsbare natuur? Ook op dit punt blijken 
verschillende doelen mooi samen te kunnen 
komen. Want zoals het er nu naar uitziet 
kunnen wij recreanten in zeker één van de 
kerven laten struinen. Dit biedt meer recre-
atiemogelijkheid en zorgt er bovendien voor 
dat de kerf open blijft en het zand door kan 
stuiven richting het achterliggende gebied. 
Wat dan weer goed is voor de stevigheid 
van de kustverdediging en de natuurontwik-
keling. Een mooie win-win-win situatie zou 
je dus kunnen stellen.

Behalen van het beoogde natuurdoeltype, 
sterkere kustverdediging, recreatiemoge-
lijkheden. Dat allemaal hand in hand met 
natuurlijke processen. Een project dat nog 
in de steigers staat, maar zeer waarschijn-
lijk komend jaar van start zal gaan. Voor 
meer informatie over dit project kunt u 
de mini-documentaire bekijken op www.
wshd.nl/springertduinen. Heeft u vragen 
over natuur- en recreatievraagstukken in 
dit project? Neem contact op met Mathieu 
Ogay, boswachter bij Natuurmonumenten, 
via m.ogay@natuurmonumenten.nl. Wilt 
u meer weten over de bescherming tegen 
hoogwater? Neem dan contact op met 
waterschap Hollandse Delta via media@
wshd.nl.

Natuurlijke kerf in Springertduin. Foto: Waterschap Hollandse Delta

Natuurvereniging Hollandse Delta – Samen ontdekken, beleven en beschermen

Samen genieten, en samen informatie delen
Samen ontdekken, beleven en beschermen. Dat staat voorop bij Natuurvereniging Hollandse Delta. Samen willen we ook mensen zo 
goed mogelijk op de hoogte houden van alles wat we als natuurvereniging doen. Op verschillende manieren delen we informatie over 
onze activiteiten, over onze werkgroepen en bijvoorbeeld waar we onderzoek naar doen. 
Via de website, onze nieuwsbrief en ook social media bereiken we steeds meer mensen: niet alleen jullie (onze leden), maar ook geïn-
teresseerde natuurliefhebbers en bijvoorbeeld overheidsinstellingen.

Wie helpt ons?
Om informatie vanuit de vereniging te kunnen delen, is het belangrijk dat we daarvoor zo veel mogelijk nieuws, berichten, onderzoe-
ken, etc. ‘ophalen’ bij de werkgroepen. We starten nu een webredactie op die dit vol enthousiasme gaat doen en ervoor zorgt dat alles 
verspreid wordt via website, nieuwsbrief en andere kanalen.
Help jij ons mee? Het verzamelen, juist verpakken én verspreiden van de informatie over de vereniging kunnen we namelijk alleen 
maar samen met jullie. 

Wat zoeken we?
Wie helpt ons om berichten, nieuws, onderzoek, etc. vanuit de werkgroepen op te halen en te delen met onze leden en andere geïnte-
resseerden? 
We zoeken enthousiastelingen die dit vanuit de werkgroepen willen doen.
-  Heb jij altijd wel iets te delen over het werk van de vereniging? 
-  Vind je het leuk om dat te doen in tekst of met beeld? 
-  Wil jij meehelpen informatie, nieuws of onderzoek vanuit jouw werkgroep te 

delen met de webredactie?
-  Of wil jij wellicht de webmaster ondersteunen om de website te vullen?

Meld je aan!
We hebben meerdere mensen nodig, dus ben je enthousiast geworden? Wil jij vanuit jouw werkgroep informatie maken, verzamelen of 
delen? Stuur dan een mail naar secretaris@hollandsedelta.knnv.nl om je aan te melden of voor meer informatie.

Natuurvereniging Hollandse Delta – natuurbeleving, natuureducatie en natuuronderzoek
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Snelle uitbreiding soorten zoog-
dieren op Voorne en Goeree sinds 
1990
Door: Jan Alewijn Dijkhuizen

De zoogdierwerkgroep van onze afdeling 
is opgericht op 2-2-2000, eerst als vleer-
muiswerkgroep maar deze is na een jaar 
omgevormd tot zoogdierwerkgroep. 
We hebben sinds de oprichting van de 
zoogdierwerkgroep enkele nieuwe soorten 
mogen verwelkomen maar we hebben ook 
proberen te achterhalen wanneer andere 
soorten voor het eerst op Voorne en Goe-
ree zijn waargenomen die kort voor onze 
oprichting op de eilanden zijn gearriveerd.
Zo blijken zich sinds 1990 wel 10 van de 
37 soorten op Voorne en Goeree gevestigd 
te hebben. Er is ook een soort verdwe-
nen. Daar moet wel een kanttekening bij 
gemaakt worden, zoogdieren worden veel 
minder gemeld dan bijvoorbeeld vogels, het 
“waarnemers effect” is dan ook behoorlijk 
groot. Een tweede kanttekening is dat klei-
nere zoogdieren niet zo heel gemakkelijk 
op het oog gedetermineerd kunnen worden 
en er dus best al individuen van een soort 
aanwezig waren zonder dat er aandacht 

aan besteed is. De jaartallen die ik hieron-
der noem zijn dan ook vooral een indicatie 
en zeker geen vaststaand feit.

De huisspitsmuis
Diegene die wel eens meegedaan heeft met 
braakbalpluizen weet dat de huisspitsmuis 
een wittandspitsmuis is. De andere drie 
voorkomende spitsmuizen zijn roodtand-
spitsmuizen ...

De huisspitsmuis is een soort die zich sinds 
de jaren ’70 door heel Nederland verspreid 
heeft met pas heel late kolonisatie van 
de Waddeneilanden, de duingebieden en 
Voorne. Een deel van de verklaring van 
deze gemeten uitbreiding is dat er meer 
onderzoek is gedaan naar zoogdieren en er 
pas in 1962 een goede determinatietabel is 
verschenen waardoor schedels in braakbal-
len op naam gebracht konden worden. 

Toch heeft er wel degelijk een snelle kolo-
nisatie van Nederland plaatsgevonden wat 
vooral verklaard kan worden door de ver-
stedelijking van ons land. Huisspitsmuizen 
leven graag in de omgeving van bebouwing 
en in drogere gebieden. Op Voorne is de 
huisspitsmuis in het jaar 2000 in 1 uurhok 
aanwezig (5x5km) nabij Hellevoetsluis. In 
2004 zijn dat twee uurhokken waarvan 1 
nabij Rockanje. In 2006 is er een uurhok 
nabij Spijkenisse bezet en dan gaat het 
snel. In 2007 is de gehele zuidzijde van 
Voorne-Putten bezet en in 2010 was de 
kolonisatie van Voorne-Putten gereed!
2007 is overigens ook het jaar waarin we 
begonnen zijn met het verzamelen van 
kerkuilbraakballen, dat zal zeker bijgedra-
gen hebben aan de verzamelde data. 

De rosse vleermuis
Hoewel er van meerdere soorten vleer-
muizen weinig data bekend zijn, zoals de 
meervleermuis en de tweekleurige vleer-
muis, hebben we als werkgroep de rosse 
vleermuis als zoeksoort gebombardeerd. 
De rosse vleermuis komt namelijk langs de 
kust boven de Waterweg en ook in Rotter-
dam in landgoederen in oude laanbomen 
voor, dus waarom niet in Mildenburg of 
Olaertsduin?
Daarbij werden ook jaarlijks langstrekken-
de rosse vleermuizen waargenomen; we 
hebben regelmatig bij de Tenellaplas staan 
kijken en luisteren naar enkele jagende 
rosse vleermuizen rond zonsondergang. In 
2011 werden rond landgoed Mildenburg ook 
in de kraamtijd (juni, juli) regelmatig jagende 
rosse vleermuizen waargenomen, ook na 
zoekwerk is een kolonie niet gevonden. 
Pas in 2013 werd vlak bij het kantoortje van 

Vastgestelde zoogdiersoorten op Voorne en Goeree:
Orde: Insecteneters  familie egels  1: egel
   familie mollen  1: mol
   familie spitsmuizen 4: gewone bosspitsmuis
       dwergspitsmuis
       waterspitsmuis
       huisspitsmuis
Orde: Vleermuizen familie gladneuzen 9: watervleermuis
       meervleermuis
       baardvleermuis
       laatvlieger
       tweekleurige vleermuis
       rosse vleermuis
       gewone dwergvleermuis
       ruige dwergvleermuis
       gewone grootoorvleermuis
Orde: Haasachtigen  familie hazen  2: haas
    en konijnen  konijn
Orde: Knaagdieren familie eekhoorns 1: eekhoorn
   familie woelmuizen 6: rosse woelmuis
       woelrat
       muskusrat
       veldmuis
       aardmuis
       noordse woelmuis
   familie beverratten 1: beverrat
   familie  bevers  1: bever
   familie muizen 4: dwergmuis
    en ratten  bosmuis
       huismuis
       bruine rat  
Orde: Roofdieren  familie marterachtigen 4: wezel
       hermelijn
       bunzing
       boommarter
   familie honden 1: vos
   familie  zeehonden 2: gewone zeehond
       grijze zeehond
Orde: Evenhoevigen  familie herten  1: ree
     totaal  38 - 1 = 37

Huisspitsmuis
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het ZHL de eerste kolonie van rond de 24 
uitvliegende rosse vleermuizen ontdekt. We 
horen deze soort nu ook regelmatig tijdens 
excursies rond de vestingen van Brielle en 
Hellevoetsluis, dus we kunnen er wel van 
uitgaan dat de rosse vleermuis zich ook op 
andere plekken op Voorne gevestigd heeft.

De eekhoorn
De meeste mensen denken er niet over na 
maar de eekhoorn is op Voorne uitgezet. 
Tot 1993 kwam deze soort helemaal niet 
voor maar een particulier heeft in dat jaar 
drie soorten eekhoorns losgelaten waarvan 
de rode zich heeft gevestigd. In feite is dit 
een vorm van faunavervalsing waarbij de 
gevolgen van het uitzetten niet zijn door-
dacht. Eekhoorns eten naast zaden name-
lijk ook eieren en jonge vogels en kunnen 
daarmee ongewenste invloed hebben op 
broedsucces van onze inheemse vogelfau-
na. In al die jaren heb ik niemand gehoord 
die het plan heeft opgevat om deze nieuwe 
diersoort te vangen of te bejagen, kennelijk 
omdat het voor Nederland wel een inheem-
se diersoort is. We zullen het er dus mee 
moeten doen.
Ik heb eens gekeken hoe vaak eekhoorns 
op Waarneming.nl gemeld zijn, schrik niet, 
welgeteld 1x! Overigens zag ik daar ook 
een melding van juli 2021 uit Ouddorp. 
Dit roept de vraag op of er daar ook een 
exemplaar is losgelaten. Op Telmee is meer 
informatie over de eekhoorn te vinden, in 
1996 werden in twee uurhokken eekhoorns 
gemeld tussen Rockanje en de Duinen 
van Oostvoorne. In 1998 komen daar het 
Quackgors en landgoed Mildenburg bij. Pas 
in 2020 worden eekhoorns gemeld rond 
Kranenhout, dus buiten de duinen. Dit alles 
is bij elkaar maar een zwakke afspiegeling 
van de verspreiding van de eekhoorn op 
Voorne. Nu ik deze summiere informatie 
bekijk is dat wel een stimulans om wat 
vaker zoogdieren door te geven.

De rosse woelmuis
De verspreiding van deze woelmuissoort 
over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilan-
den is redelijk gedocumenteerd. (Lutra, vol. 
40, 1998 J.P. Bekker en K. Mostert) Deze 
onderzoekers hebben met inloopvallen en 
braakbalonderzoek de verspreiding vanuit 
Brabant naar Zuid-Beveland begin jaren ‘90 
en vandaar uit naar Walcheren vastgelegd. 
Vermoed wordt dat vooral de begroeiing 
langs de spoorbaan en de snelweg over de 
dammen een bijdrage aan de verspreiding 
hebben geleverd. Rosse woelmuizen hou-
den van een parkachtig landschap. 
In 1994 werd een rosse woelmuis op 
Schouwen aangetroffen. De eerste rosse 
woelmuizen op Voorne zijn in oktober 2001 
door leden van de NJN gevangen bij het 
Meertje de Waal en langs het Gorzenpad 
onder Rockanje. In maart 2005 ving ik mijn 
eerste rosse woelmuis vlak achter mijn huis 
nabij het bezoekerscentrum. Datzelfde jaar 

bleek dat de rosse woelmuis het gehele 
duingebied al had gekoloniseerd. In 2006 
worden er in 4 uurhokken rosse woelmuizen 
gemeld, tot 2009 komt er ieder jaar een uur-
hok bij tot 2011, dan is heel Voorne-Putten 
gekoloniseerd. 
En dan is Goeree aan de beurt, in 2010 
werden door Kees de Kraker bij de Punt 
van Ouddorp de eerste rosse woelmuizen 
gevangen, direct daarna pluist Ger Maat-
kamp uit een kerkuilbraakbal ook een rosse 
woelmuis uit dezelfde omgeving. In 2011 
worden vlakbij Ouddorp ook op een andere 
locatie rosse woelmuizen in braakballen 
aangetroffen. In 2012 was de rosse woel-
muis opgerukt tot Middelharnis. In 2014 
worden ook in het oosten van Flakkee rosse 
woelmuizen aangetroffen, dus in vier jaar 
tijd is het gehele eiland bezet. Het bijzonde-
re van deze kolonisatie is dat in die tijd heel 
veel braakballen van kerkuilen zijn geplozen 
door Ger Maatkamp waarin tot die tijd geen 
rosse woelmuizen zijn aangetroffen. 

De aardmuis
Op Voorne komt de aardmuis hoogst-
waarschijnlijk nog niet voor, ik heb een-
maal een schedel in 2011 in een braakbal 
gevonden maar daarna nooit meer. Op 
Goeree-Overflakkee daarentegen rukt deze 
soort zienderogen op. In 1998 werden daar 
op twee adressen op Flakkee aardmuizen 
in braakballen aangetroffen, en sinds 2019 
wordt met het analyseren van keutels op 
DNA de aanwezigheid van aardmuizen 
vastgesteld aan de noordrand van Flakkee 
tot aan Stad aan ’t Haringvliet. Overigens 
blijkt uit braakbalonderzoek niet dat de ver-
spreiding van deze soort heel erg snel gaat 
maar we pluizen rustig door, dus binnenkort 
valt er meer over te zeggen. Ger Maatkamp 
maakt zich overigens wel zorgen over de 
komst van de aardmuis; naast de veldmuis 
is de aardmuis een geduchte concurrent 
voor de noordse woelmuis, zeker omdat 
aardmuizen in tegenstelling tot veldmuizen 
ook goed in zeer natte omstandigheden 
overleven net als de daarheen verdreven 
noordse woelmuizen.Eekhoorn

Rosse woelmuis
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De beverrat
Deze uit Amerika ingevoerde soort heeft 
zich door heel Nederland verspreid en 
kwam tot voor kort ook op Voorne en Goe-
ree voor. De soort wordt vanuit het Water-
schap en provincie fel bestreden. Deze 
soort kunnen we dus voorlopig schrappen 
van de lijst.

De bever
Wie kent niet het succesverhaal van de 
herintroductie van de bever in Nederland? 
Eerst uitgeroeid en daarna verheven tot 
knuffeldier. Dat laatste wordt overigens 
allengs minder nu blijkt dat bevers ook 
schade aan kunnen richten. Afgelopen 
maand las ik een artikel dat er in een jaar 
tijd 80 bevers zijn geschoten in Limburg 
vanwege overlast en schade. Bevers zijn 
in 1988 in de Biesbosch uitgezet, later ook 
in andere delen van Nederland en er zijn 
er ook nog “ontsnapt” in de Flevopolder. 
In 1995 worden de eerste bevers gespot 
bij het Spui, zowel bij de monding in het 
Haringvliet als bij de Beerenplaat. Vanaf 
2011 rukt de bever op naar het westen. 
In 2014 bereikt de bever de grens bij de 
Haringvlietsluizen en het jaar erna de grens 
bij de Brielse Gatdam. Afgelopen jaren 
worden er regelmatig bevers in Spijkenisse 
en in Brielle gespot en ook evenwijdig aan 
de Rijksstraatweg richting Hellevoetsluis. 
Omdat de grens aan de westkant bereikt is 
worden nu de binnenwateren bevolkt.

De boommarter
De eerste waarneming in 2021 door Jos en 
Debby Schreiner in de buurt van Hellevoet-
sluis was een daverende verrassing. De 
boommarter komt boven de Waterweg in 
het Westland en in de duinen wel al een 
aantal jaar voor, net als in West-Brabant, 
maar voor zover wij weten niet dichter in 
de buurt dan dat. Boommarters zijn echte 
roofdieren dus kunnen net als andere 
marterachtigen en vossen invloed hebben 
op de verspreiding van vogels en kleine 
zoogdieren. Hoewel de soort liefhebber is 
van holen in dikke bomen kan hij ook goed 

overleven onder houtstapels en dergelijke. 
We volgen de verspreiding van de boom-
marter met spanning.

De vos
Over de verspreiding van de vos doen veel 
verhalen de ronde. Vooral omdat het een 
zwaar bejaagd dier is kunnen de eerste 
vossen gemist zijn. We horen eigenlijk al 
decennia van enkele losse waarnemingen 
wat dan waarschijnlijk rondtrekkende man-
netjes waren. Vanaf 2007 zijn de waarne-
mingen in ieder geval betrouwbaar. Pas in 
2017 hoorde ik van Jacqueline van Hoey 
Smith dat ze net onder Rockanje een eerste 
nest had gevonden. Daarna ging het snel. 
Vossen worden nu overal aan de randen 
van Voorne en Putten waargenomen. Uit 
de polder komen minder meldingen maar 
dat komt omdat er daar zodra er een vos 
gemeld wordt ook een jager actief achter-
aangaat. Ook deze soort heeft invloed op 
de vogelstand en de kleine zoogdieren; 
het hoofdvoedsel is woelmuis maar vossen 
eten letterlijk alles. Ik hoor Henk Walbroek 
in ieder geval wel opmerkingen maken over 
strandbroedvogels in relatie met vossen op 
de Westplaat onder de Maasvlakte. 
Op Goeree komen nog maar zeer spora-
disch vossen voor, er zijn enkele meldingen 
uit de buurt van Achthuizen en de Kwade 
hoek maar ook op dat eiland is de jachtdruk 
groot.

De gewone zeehond
Deze soort zeehond was vroeger wel 
bekend op de zandplaten van Voorne; op 
oudere wandelkaarten staat een “zeehon-
denplaat” waar nu de Slikken van Voorne 
zijn. Door vervuild water en overbejaging 
was de gewone zeehond uit de voordel-
ta verdwenen. Vanaf 1994 komt hij weer 
regelmatig voor op de Hinderplaat en laat 
zich vanuit Rockanje steeds beter zien 
omdat de zandplaten snel richting Rockanje 
uitbreiden. 

De grijze zeehond
Deze soort zeehond is echt een nieuwe 

soort voor Voorne, pas vanaf 2002 komt 
deze soort regelmatig voor op de zandban-
ken voor de kust. Je kunt nu ook gezonde 
jongen en soms huilers op het strand aan-
treffen. Waarom deze soort nu ineens naar 
onze wateren is gekomen is niet zeker; rond 
Engeland en Schotland komt hij veel voor 
maar kennelijk zijn de omstandigheden daar 
minder gunstig of is er te weinig voedsel 
in de noordelijke Noordzee waardoor de 
grijze zeehond naar het zuiden is afgezakt. 
Gezien de almaar stijgende aantallen die 
geteld worden voelt de grijze zeehond zich 
hier goed thuis.

Conclusie
Veranderingen in verspreiding van zoogdie-
ren kunnen snel gaan. Tot nu toe kunnen 
we op Voorne en Goeree alleen maar 
spreken over uitbreiding van de soortenrijk-
dom. De verbinding van de eilanden met 
het vaste land heeft hiertoe bijgedragen 
maar ook het vervoer van grote hoeveel-
heden landbouwgewassen over de weg 
zal bijgedragen hebben. Dat dit gevolgen 
heeft voor reeds voorkomende zoogdieren 
en voor andere levende organismen mag 
duidelijk zijn. Als je nagaat dat er de laatste 
30 jaar 10 soorten bijgekomen zijn vraag je 
je af hoe dit verder gaat. 
Graag wil ik hierbij de oproep doen om 
meer zoogdieren te melden via Waarne-
ming of Telmee.nl; er staan echt opvallend 
weinig zoogdieren op deze pagina’s.
Ik sluit af met de opmerking die iedere 
goede onderzoeker in zijn eindverslag zet: 
ik adviseer vervolgonderzoek!

Bronnen:
Diverse artikelen van Ger Maatkamp
Mededeling van Jos en Debby Schreiner
Lutra, vol. 40, 1998 J.P. Bekker en K. 
Mostert
Atlas van de Nederlandse Zoogdieren - 
Broekhuizen et al (Natuur van Nederland 
12)
Waarneming.nl
Telmee.nl
Diverse artikelen van auteur zelf

Boommarter, foto gemaakt met een wildcamera. Foto: Jos Schreiner
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Voor de tweede keer in mijn 66-jarig 
bestaan heb ik een roerdomp gezien. De 
eerste keer was jaren terug tijdens een 
fietstocht met mijn vader langs de Ber-
nisse tussen Zuidland en Abbenbroek. 
Deze reigerachtige moerasvogel werd 
opgeschrikt door een hond, vloog zonder 
geluid te maken weg en werd zo door ons 
gespot. Hij lijkt op een kleine reiger, maar 
dan met een korte dikke hals, zwarte kruin 
en achterhoofd, wittige keel, brede ronde 
vleugels en is bruinachtig (rietkleur) met 
veel strepen en vlekken. Verder vallen de 
geelgroene poten met opvallend lange 
tenen op. Door zijn goede camouflage zie 
je hem zelden. Wij waren dan ook helemaal 
van slag bij het zien van deze wegvliegende 
roerdomp. Hij vluchtte het riet weer in en 
was door ons niet meer te vinden. Hij kan 
zich super goed voordoen als een riets-
tengel. Hij neemt gewoon de zogenaamde 
“paalhouding” aan en zie hem dan maar 
eens te vinden. Ik kan je verzekeren dat dat 

echt niet lukt. Hij (man en vrouw verschillen 
qua uiterlijk niet van elkaar, althans voor 
ons dan!) leeft goed verborgen in rietvelden 
en moerassen. Daar klautert hij met gemak 
tussen de rietstengels door op zoek naar 
voedsel (vissen, amfibieën, waterinsecten, 
wormen, bloedzuigers, muizen, woelratten 
en spitsmuizen). Hij jaagt als een reiger, 
wandelt bedaard door het water of staat 
doodstil tot er een prooi in de buurt komt 
en pakt deze dan met de vlijmscherpe 
snavel. De prooi wordt in z’n geheel naar 
binnen gewerkt. Zelfs palingen en snoeken 
van meer dan 40 cm lengte. Tijdens het 
foerageren wordt de snavelpunt vaak in het 
water gehouden. Zo ziet hij de prooi waar-
schijnlijk beter of eerder. In de winter leeft 
de roerdomp hoofdzakelijk van muizen en in 
zeer strenge winters gaan er dan ook veel 
van deze geheimzinnige en mysterieuze 
vogels dood door voedselgebrek. Hij staat 
op de “Rode lijst”, maar in het westelijk deel 
van het “Groene Hart” doet hij het gelukkig 

erg goed. Dit komt vooral door de aanleg 
van waterbergingen. Zo zie je maar weer 
dat de klimaatverandering met de hevige 
regenbuien toch ook een voordeel heeft. 
De tweede keer dat ik een roerdomp zag 
was op 10 juli jl. toen ik met ons hondje 
langs de Tintese Strypse Wetering (ook een 
waterberging) liep. De hond ging water drin-
ken en de roerdomp vloog weg. Mij jube-
lend achterlatend. Ik had niet verwacht deze 
“bruine kluizenaar der rietvelden” nog een 
keer te zullen zien in mijn leven. Wat een 
geluk kan een mens toch hebben! Hij leeft 
solitair en is hoofdzakelijk in de schemering 
en ’s nachts actief, dus de kans dat je hem 
ziet is daardoor heel gering. Toen ik een 
buurman enthousiast vertelde over deze bij-
zondere waarneming vroeg hij mij wat voor 
geluid deze vogel maakt. De merkwaardige 
roep van het mannetjes is vooral te horen 
in de broedtijd (februari tot juni) en klinkt als 
een zacht, maar ver dragend “hoe-oemp”. 
Het lijkt op het geluid dat je krijgt als je kort 

De roerdomp Botaurus stellaris, 75 cm lang
Door: Gerda Hos   illustratie: Eveline van der Jagt
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in een flesje blaast volgens Nico de Haan. 
Tijdens dit “hoempen” wordt de keelzak 
gebruikt als een soort blaasbalg. Vroeger 
dacht men trouwens dat dit geheimzinnige 
geluid afkomstig was van de duivel of dat 
de roerdomp om dit geluid te produceren 
de snavel in het water stak en dan een 
luidruchtige boer liet. Hoe dan ook, zelf heb 
ik het geluid alleen op cd gehoord en het 
klinkt wel een beetje angstaanjagend. Mijn 
buurman beaamde dit, want hij laat altijd 
tegen schemer zijn hond uit en heeft in het 
voorjaar inderdaad regelmatig dit geluid 
gehoord en tot nu toe dus niet thuis kunnen 
brengen. Weer een mysterie opgelost. Of 
de roerdomp ook in Tinte broedt is zeer 
onwaarschijnlijk, want de meest bekende 
broedgevallen vinden plaats in de Oostvaar-
ders Plassen, Noordwest-Overijssel, Fries-
land en Noord-Holland. Maar vandaag hoor-
de ik van een heuse vogelaar dat er in de 
omgeving 2 broedgevallen bekend zijn van 
deze moerasreiger. Geweldig toch! Als er 
gebroed wordt dan gebeurt dit tussen april 
en juni. Het nest wordt gebouwd op een 
onbereikbare plaats in het riet en gemaakt 
van stukjes riet, zegge en andere plantjes. 
Alles opgestapeld tot een soort platform 
boven het water. Hierin legt het vrouwtje 4-6 
olijfgroene eieren met een interval van 2-3 
dagen. Ze broedt 3 weken en als de jongen 
uit het ei gekropen zijn voedt moederlief 
ze met voedsel dat ze uit haar krop in het 
nest braakt. Eet smakelijk! Na 2-3 weken 
verlaten de jonge roerdompjes het nest, 
maar ze kunnen pas na 8 weken vliegen 
en een eigen territorium opzoeken. Manlief 
zorgt dus alleen voor de paring en meestal 
is er maar 1 legsel per jaar. Hij heeft dus 
niet echt een heel zwaar leven. 
Al met al een groot cadeau om deze “rietrei-
ger” al 2 keer te hebben mogen aanschou-
wen. Nu is het wachten nog op het horen 
van z’n “gehoemp”, want dat heb ik helaas 
tot nu toe nog niet gehoord. Ook niet in de 
waterberging (landgoed Stuyvesante) te 
Rockanje, want daar schijnt al een paar jaar 
een roerdomp gezien te worden. Dubbele 
kans voor mij, want ook daar fiets ik regel-
matig. Dus ik blijf luisteren en kijken, want 
ooit moet het me toch lukken ook het geluid 
van deze schuwe moerasvogel te horen te 
krijgen. Ik heb er in elk geval vertrouwen in.

Vliegende vleermuis verbreekt 
snelheidsrecord vogels 
Door: Tom van Wanum

Door deskundigen werd altijd gedacht dat 
vogels sneller kunnen vliegen dan vleer-
muizen. Onderzoeker Gary McCracken 
van de Tennessee Universiteit in Knoxville 
claimt nu dat vleermuizen het snelheidsre-
cord van vogels hebben verbroken. Uit het 
onderzoek, gepubliceerd in Royal Society 
Open Science, blijkt dat de guanovleermuis 
(Tadarida brasiliensis ) die leeft in Zuid- en 
Noord-Amerika tijdens het vliegen een 
snelheid van wel 160 km per uur haalt. Met 
deze snelheid stoot de vleermuis de gier-
zwaluw van de troon, zijn snelheidsrecord 
staat op 112 km/uur.
De recordsnelheden van de guanovleermuis 
zijn verrassend, al stonden ze wel bekend 
als snelle vliegers, zegt Gary McCracken. 
Het team bepaalde de afgelegde afstand 
van zeven guanovleermuizen uit de Frio Bat 
Cave in Texas, met behulp van vliegtuig vol-
gapparatuur. Alle vleermuizen haalden een 
snelheid van 100 km/uur en één haalde de 
recordsnelheid. De hoge snelheden werden 
voor maar een korte periode aangehouden.

Niet iedereen is overtuigd.
Expert Graham Taylor van de Universi-
teit van Oxford meent dat de resultaten 
voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd, 
aangezien het bepalen van de snelheid van 
een vliegend voorwerp grote fouten met 
zich mee kan brengen. Ook kan de aanwe-
zigheid van rugwind een verklaring vormen 
voor het behaalde record volgens sommige 
experts. Als reactie zegt McCracken dat 
het onmogelijk is om de wind precies te 
bepalen, maar dat de gegevens suggereren 
dat het windstil was op de avond van de 
metingen en dat de wind dus niet de metin-
gen kan hebben beïnvloed.

Weinig bekend over de snelheids-
duivels

Waarom de insecteneters zo rap vliegen 
is nog onduidelijk. Er moet wel een goede 
reden voor zijn zeggen de wetenschappers 
aangezien vliegen de meeste energie ver-
bruikende vorm van dierlijke voortbeweging 
is. Van de zoogdieren is bekend dat ze lan-
ge afstanden afleggen zowel op hun migra-
tie en ook tijdens het nachtelijk foerageren. 
Tevens zijn ze goed uitgerust voor lang en 
snel vliegen. Zo bezitten ze lange, smalle 
en hoekige vleugels. Deze zijn bespannen 
met een huid vol met spieren waardoor ze 
gemakkelijk de stijfheid van hun vleugels 
kunnen aanpassen en zo optimaal in kun-
nen spelen op specifieke omstandigheden 
tijdens het vliegen. Doordat de vleermuizen 
vooral in de nacht actief zijn is er verder 
nog maar weinig bekend en kan er nog veel 
worden geleerd over deze nachtelijke snel-
heidsduivels, aldus de wetenschappers.
Bron: BNN Vara Vroege Vogels Bron: New 
Scientist & Royal Society Open Science

Activiteiten 

De Woensdagtellers
Een groep enthousiaste vogelaars gaat elke 
woensdag om 08:30 uur met de auto op 
pad om vogels te kijken. Belangstellenden 
kunnen gewoon aansluiten bij het verza-
melpunt even ten noorden van de rotonde 
Molendijk/Westvoorneweg bij de Strypse 
Wetering.

Zeetrektellen
Er wordt altijd gestart vanaf zonsopkomst, 
daarna duurt het zeetrektellen meestal 3 tot 
4 uren (afhankelijk van actuele trek en het 
weer). Belangstellenden kunnen gewoon 
naar de trektelpost Maasvlakte2 komen. 
Een verrekijker en/of telescoop zijn onmis-
baar. Stel je kleding goed af op het weer en 
houdt er rekening mee dat je lang stil zit. 
Bij grote drukte is een klapstoeltje handig. 
Koffie of thee zijn ook niet onverstandig om 
mee te nemen.
Ook op de telpost moeten we de coronare-
gels respecteren. Hou daar dan rekening 
mee alsjeblieft.

KNNV-IVN lezing: Dick Slagter
Op 1 december houdt Dick Slagter een 
lezing over zijn nieuwe boek, De menselijke 
evolutie in 400.000 generaties. Aanvang: 
19.30 uur. Plaats: Bezoekerscentrum 
Tenellaplas Rockanje, opgave verplicht via 
het emailadres lezingen.knnv.ivn@gmail.
com. Maximaal 30 aanmeldingen. Bij meer 
aanmeldingen zal Dick de lezing op 15 
december nogmaals verzorgen.
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Activiteitenkalender
datum wie wat tijd verzamelen
Woensdag 
1-12

KNNV 
IVN

Lezing Dick Slagter: De menselijke evolutie in 400.000 generaties 19.30 BC Tenellaplas

Vrijdag 
10-12

VWG Lezing invasieve exoten door Wilfred Reinhold 19.45 BC Tenellaplas

Zaterdag 
11-12

VWG Vogelexcursie Brouwersdam o.l.v Theo Briggeman 13.30 Carpool N57/ Zwartedijk

Zondag 
2-1-2022

allen Nieuwjaarswandeling 10.00 BC Tenellaplas

Vrijdag 
14-1

VWG Leden van de VWG presenteren zelfgeschoten vogelfoto’s 19.45 BC Tenellaplas

Zaterdag 
22-1

VWG Ganzenexcursie door Theo Briggeman en Tom van Wanum 09.30 Pont Hekelingen

Vrijdag 
11-2

VWG Lezing over de bontbekplevier en de strandloper door Floor Aarts 19.45 BC Tenellaplas

Zaterdag 
26-2

allen Vuilruimen Beningerslikken info volgt

Vrijdag 
11-3

VWG Oefening in het herkennen van vogelgeluiden, gepresenteerd door 
Hans op den Dries en Marja de Lange

19.45 BC Tenellaplas

Zaterdag 
19-3

VWG Excursie Plan Tureluur 08.00 Carpool N57/ Zwartedijk

Vrijdag  
8-4

VWG Presentatie van Petra de Goeij van werkgroep lepelaar 19.45 BC Tenellaplas

Zaterdag 
07-5

VWG Vroege-vogelexcursie 05.00 P NM Kreekpad

Zaterdag 
21-5

VWG Vogelexcursie Groene Jonker 07.00 P MacDonald Hoogvliet

Zaterdag 
02-7

IWG Vlinders en Libellen Dordtsche Aveling 08.00 P MacDonald Hoogvliet

Bij het ter perse gaan van dit nummer gold voor alle bijeenkomsten in het bezoekerscentrum de QR code verplichting. Voor alle activiteiten 
geldt dat we rekening houden met de voorschriften en adviezen rond corona. Het kan dus zijn dat er aanvullende voorwaarden komen voor 
deelname aan deze activiteiten.
Kijkt u voor de zekerheid even op onze internetsite of een activiteit doorgaat zoals die hierboven aangegeven staat. 
Dit voorkomt tevergeefs reizen en teleurstelling. https://hollandsedelta.knnv.nl/
Alle activiteiten georganiseerd door het IVN Voorne-Putten-Rozenburg vindt u op hun website 
https://www.ivn.nl/afdeling/voorne-putten-rozenburg

IJsvogel, Foto: Robert Roode
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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

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!



www.editoo.nl

Natuurvereniging Hollandse Delta
Ledenadministratie : Marianne op den Dries, Witte de Withplein 5, 3223 SM Hellevoetsluis
 0181 – 318 329    ledenadministratie@hollandsedelta.knnv.nl

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: 
Jan Alewijn Dijkhuizen, Marianne op den Dries, John van 
der Knaap, Peter Vermaas, Tom van Wanum, Katie van 
der Wende
Lidmaatschap en contributie:
Jaarcontributie 2022
met automatische incasso:  € 34,75
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: 
penningmeester@hollandsedelta.knnv.nl

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
Ad Wennekes 
wennekes.ad@planet.nl 06-51354290

Internetsite KNNV afd. Hollandse Delta
http://www.knnv.nl/hollandsedelta
Webmaster: John van der Knaap 
webmaster@hollandsedelta.knnv.nl 0187-470 047
© Natuurvereniging Hollandse Delta
Voorpagina: zwartgerande tuinslak  
(Foto: Peter Vermaas)


