


Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe editie van In de 
Branding, die vooral is gewijd aan het werk 
dat we verrichten voor het boek Duinen en 
Mensen Voorne (DMV). De Natuurvereni-
ging brengt daar met name de kennis in 
die is gewijd aan vogels, planten, dagvlin-
ders en zoogdieren. Voordat er stukken 
geschreven kunnen worden, is er vaak heel 
veel leeswerk in archieven, tijdschriften en 
rapporten nodig. Dat mondt vervolgens met 
regelmaat uit in zogenaamde voorstudies, 
waarin bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
een specifieke soort of soortgroep wordt 
bestudeerd. Niet zelden halen die voorstu-
dies het boek zelf niet, maar liggen ze wel 
ten grondslag aan een passage of hoofd-
stuk in het boek. 
De redactie meende dat het jammer zou 
zijn om al dat voorwerk niet of nauwelijks 
zichtbaar te maken. Om die reden besteedt 
deze In de Branding aandacht aan een 
aantal voorstudies c.q. een beschrijving van 
een aantal zoogdiersoorten in historisch 
perspectief, zoals Martin Lok heeft gedaan. 

Van mijn hand komen twee bijdragen over 
de zeearend en de wielewaal. De zeearend 
werd in vroeger jaren door natuurliefheb-
bers bejaagd om aan hun collectie opge-
zette vogelsoorten te kunnen toevoegen. 
Tegenwoordig is de soort met een kleine 
twintig broedgevallen nog niet erg alge-
meen, maar rukt zij wel op in de richting van 
Goeree en Voorne. De wielewaal daaren-
tegen is nagenoeg verdwenen van Voorne, 
maar juist nog redelijk goed vertegenwoor-
digd op Goeree. Hoe is dat te verklaren? 
We doen een eerste poging in de voorstu-
die elders in het blad. 
Intussen gaat ons werk gewoon door. De 
eerste inventarisatierapporten rollen van de 
persen. Wim Prins deed een eerste poging 
om terug te blikken op de dagvlinderstand 
in het afgelopen jaar en dat stemt niet 
hoopvol. Sinds we monitoren zijn er zelden 
zo weinig vlinders geteld. Gewone soorten 
als de witjes halveerden in aantal. Later 
dit jaar hopen we de redenen daarvoor 
verder te doorgronden. Duidelijk is wel dat 
het natte en koude voorjaar van 2021 heeft 
meegespeeld. 

De werkgroep Natuur en Beleid heeft in 
2021 weer bergen werk verzet. De vele 
plannen rond nieuwe windturbines eisen 
onze aandacht op, waarbij opvalt dat deze 
vaak op de grens met Natura 2000-gebie-
den worden gepland. Plannen om nieuwe 
turbines nabij de Slikken van Voorne, het 
Oostvoornse Meer en het Quackjeswater te 
bouwen zijn onbegrijpelijk. De NHD zal zich 
moeten beraden of het niet tijd wordt deze 
plannen in procedures aan te vechten. 
Tot slot wijs ik er al op dat onze ALV voor 24 
februari is gepland. Het liefst in een fysieke 
bijeenkomst natuurlijk, maar anders per 
Zoom verbinding. De agendastukken wor-
den begin februari op de website geplaatst. 
 
Theo Briggeman
Voorzitter
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Over het voorkomen van de zeearend op 
Voorne in de vorige eeuw is weinig bekend. 
De eerste gedocumenteerde waarneming 
is bekend geworden door het opduiken 
van een foto van een opgezet exemplaar. 
Die foto dateert uit 1958 en bevindt zich in 
het archief van de familie van Hoey Smith. 
De vogel is opgezet door de toenmalige 
schoonvader van opzichter Meyvogel, de 
heer Koelewijn. 
Meyvogel is samen met de arend op de foto 
te zien. 
De arend is gevonden op het strand ten 
westen van het Breede Water. Volgens 
de familie zou de vogel zijn ver-
giftigd en niet zijn geschoten. 
Een schotwond werd niet 
aangetroffen. De opgezette 
arend bevindt zich tegenwoordig in het 
Pesthuys in Rockanje, de woning van 
Jacqueline van Hoey Smith.

Begin vorige eeuw was de zeearend geen 
veel voorkomende vogel. Artisdirecteur 
Kerbert schreef in 1912 in Ardea: “In de 
wintermaanden wordt de zeearend jaarlijks 
in ons land geobserveerd; zomerwaarne-
mingen beperkingen zich tot eenige weinige 
gevallen”. 
In het artikel “De broedvogels van Voorne’s 
Natuurmonumenten” van L. van ’t Sant in 
de Levende Natuur uit 1934 vermeldt de 
schrijver de zeearend als “alleen een win-
tervogel”. Een exemplaar werd die afgelo-
pen winter door diverse personen waarge-
nomen, waaronder Niko Tinbergen.
In het boekje “Voorne” van C. Sipkes (1950) 
wordt vermeld dat de zeearend in de winter 
een enkele keer op Voorne wordt waar-
genomen. In de dagboeken van Kees van 
Leeuwen (oud-secretaris van de KNNV 
afdeling Voorne) is ook een waarneming 

terug te vinden, die dateert van 29 decem-
ber 1950 in het Brielse Gat.
Eind 19e, begin 20e eeuw werd er in 
Nederland intensief gejaagd op roofvogels, 
ook op de zeearend. 

In het boek over de zeearend van 
Nienke Beintema (2021) wordt 
beschreven op welke wijze baron 
Snouckaert van Schauburg van 
Schauburg in 1902 een zeearend 
afschoot om aan zijn collec-
tie opgezette vogels toe te 
voegen. Zijn 

liefde voor het 
jagen ging ten koste van 
zijn vriendschap met Jac. P. 
Thijsse. Zij richtten ooit samen de Neder-
landse Ornithologische Vereniging (NOV) 
op. Snouckaert van Schauburg was het 
echter fundamenteel oneens met Thijsses 
benadering van natuurbescherming. Thijsse 
vocht voor bescherming van de natuur an 
sich. Snouckaert van Schauburg keek naar 
natuur in termen van het nut voor de mens. 
Het leidde tot een breuk tussen Thijsse en 
Snouckaert van Schauburg. Snouckaert van 
Schauburg richtte de Club van Nederland-
se Vogelkundigen op. Pas in 1957 gingen 
beide organisaties op in de Nederlandse 
Ornithologische Unie (NOU). 
Baron Snouckaert van Schauburg was 
in die tijd beslist niet de enige met een 
zeearend in zijn vitrinekast. Grote roof-
vogels maakten begin 20e eeuw een 
sterke verzameldrang in mensen wakker. 
Zeearenden waren toen in Nederland een 
zeldzaamheid. 

Al met al 
is het niet 

uit te sluiten 
dat de zeea-

rend die bij het 
Breede Water is 

aangetroffen, is 
geschoten. Een ver-

giftiging kan evenmin 
worden uitgesloten. 

De zeearend rukt inmid-
dels op als broedvogel in 

Nederland, onder andere in de 
Biesbosch en de Holland-

se Delta. In 2020 
broedden er in heel 
het land 20 paartjes 
zeearenden. In 
2021 werden 17 

broe- dende paren vastge-
steld. (Cf. website Werkgroep Zeearend). In 
de Biesbosch broedden er 2 paar zeearen-
den. In 2021 broedde de zeearend voor 
het eerst ook op de Korendijkse Slikken 
(Hoeksche Waard). Een paartje bracht daar 
een jong groot. Op de Scheelhoek (Goe-
ree-Overflakkee) werd in het broedseizoen 
van 2021 een jong paartje gemeld dat daar 
voortdurend te zien was. Op basis van 
ervaringen elders met paartjes van dezelfde 
leeftijd en hetzelfde gedrag wordt verwacht 
dat dit paar in 2022 ergens in de regio zal 
gaan broeden. Op de Beningerslikken, het 
Quackgors en het Quackjeswater wordt de 
soort de hele winter door waargenomen. 
Ook op het Breede Water worden inciden-
teel zeearenden gemeld, onder andere in 
mei 2020 (KNNV excursie). Het wachten is 
op het eerste broedgeval op Voorne. 

De zeearend op Voorne 
Door: Theo Briggeman

Twee zeearenden bij het Quackgors. Foto: P.Vermaas

Detail opgezette zeearend. Foto: Peter Vermaas
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Nieuwe bedreigingen doen zich inmiddels 
voor. Door de komst van windmolenparken 
wordt de zeearend in toenemende mate het 
slachtoffer van windturbines. In Noorwegen, 
Duitsland (2021) maar ook in Nederland 
(Eemshaven) sneuvelden arenden bij aan-
varingen met de wieken van windturbines. 
Op Middelharnis en de Maasvlakte kwamen 
ook visarenden om het leven, terwijl in de 
Wieringermeer een lammergier sneuvelde. 
In het windpark Krammer heeft dat geleid 
tot proeven met een zgn. “stilstandvoor-
ziening”, waarbij de turbine in korte tijd tot 
stilstand wordt gebracht als een zeearend 
een turbine nadert. Ook op het nog te bou-
wen Windpark op de Maasvlakte2 zal met 
een dergelijke voorziening worden gewerkt. 
Het gaat daar om 22 windturbines met een 
hoogte van 220 meter. De effecten daarvan 
zullen na de ingebruikname van het park 
drie jaar lang worden gemonitord. 
Bij de Haringvlietdam c.q. het Quackjeswa-
ter, de Slikken van Voorne en het Oost-
voornse Meer is de bouw van enkele van 
soortgelijke windturbines ook in voorbe-
reiding. Ook hier gaat het om turbines van 
gelijke hoogte, die gemakkelijk tot aanva-
ringen met zeearenden aanleiding kunnen 
geven. 

Goed beschouwd lijkt het wel of de bouw 
van deze mega turbines telkens op de 
rand van belangrijke natuurgebieden wordt 
gepland. Meer slachtoffers zijn dan ook te 
verwachten. Naast de zeearend is immers 
ook de visarend tijdens de trekperiode in 
deze gebieden een regelmatige gast. Op de 
Slikken bijvoorbeeld verblijven dan regelma-
tige meerdere visarenden meerdere weken 
om daar te foerageren. 

De Natuurvereniging zal er alles aan doen 
de bouw van deze turbines c.q. de slachtof-
fers ervan te voorkomen. 

Met dank aan Gerrit Hijbeek voor zijn 
commentaar bij een eerder concept van dit 
artikel. 
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Zeearend bij de Haringvlietdam. Foto: P.Vermaas

Bunzing. Foto: Martin Lok
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In een artikel in De Levende Natuur doet 
Anton van Haperen (2017) verslag van 
waarnemingen van de das uit de acht-
tiende eeuw in de duinen van Oostvoorne 
en speculeert hij over een mogelijke (her)
vestiging van de das daar. In de achttiende 
eeuw kwamen blijkens een oud document 
op Voorne niet alleen de das maar ook 
nog de vos, de fluwyn (steenmarter) en de 
bonsem (bunzing) voor (Friso, 1750). Het 
Groot Placaetboeck van Friso geeft veel 
informatie over de stroperij op Voorne, maar 
ook over de bestrijding van roofdieren. 
Voor het doden van de bovengenoemde 3 
soorten op Voorne werd een forse premie 
uitgeloofd: 

“En om alle verdere ruïne van 
het Wild zoo veel moogelyk 
voor te koomen, zal voortaan 
tot een praemie gegeeven wor-
den, te weeten voor een oude 
Vos, het zy Reu of Teef, zes 
guldens, voor een Nest half-
wasse het stuk drie guldens 
en voor een Fluwyn, Weezel of 
Bonsem een daalder”.

Blijkbaar was deze bestrijding heel effectief 
want vos, en (steen)marter zouden voor 
eeuwen van het toneel verdwijnen, zowel 
op Voorne als ook in het hele Nederlandse 
duingebied (Verstrael et al. 1997). Deze 
soorten werden uitgeroeid ter bescherming 
van jachtwild en omdat zij als een gevaar 
voor de konijnenteelt werden beschouwd.

De waarnemingen van de vos in Heemskerk 
en bij Bloemendaal in 1968 waren de eerste 
voorboden van de terugkeer van deze 
soort in de Nederlandse Duinen. Inmiddels 
wordt de vos sinds 2003/2004 ook weer op 
Voorne gesignaleerd en is deze daar nu 
een vaste bewoner geworden (Dijkhuizen, 
2020). De vos werd in 2020 zelfs de soort 
van het jaar! Op grond van Friso (1750) zou 
men de komst van de vos dus enigszins als 
een herstel van een oude situatie op Voorne 
kunnen beschouwen. 

Vogels en zoogdieren op Voorne in vroeger tijden.
Door: C. Martin Lok

Vos. Foto: Martin Lok

De boom- en steenmarter lijken sterk op elkaar. De boommarter heeft meestal 
een gele bef, terwijl de steenmarter een langere witte bef heeft die vaak door-
loopt tot op de voorpoten. De oren van de boommarter zijn groter en staan 
meer naar het midden van de kop; die van een steenmarter meer naar de zij-
kant. De neuspunt van een boommarter is zwart/bruin, die van de steenmarter 
roze. Ook heeft de boommarter vaak een lichte rand aan de oren.

Steenmarter. Foto: Martin Lok

Boommarter. Foto: Martin Lok
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In die tijd werd met Voorne een groter 
gebied dan nu bedoeld en omvatte Voorne 
toen ook nog Goeree en een stuk van 
Overflakkee. Het is echter aannemelijk dat 
de vos en de andere roofdieren tenminste 
op het huidige Voorne voorkwamen. 

Ook was het de verwachting dat uiteindelijk 
ook marters naar Voorne zouden terugke-
ren. Inderdaad werd op 11 juni 2021 door 
Jos en Debby Schreiner in de buurt van 
Hellevoetsluis de allereerste boommarter op 
Voorne Putten met een cameraval vastge-
legd (waarneming.nl). De boommarter komt 
boven de Waterweg al wel een aantal jaren 
voor net als in West-Brabant maar voor 
zover bekend niet dichter in de buurt dan 
dat. Eigenlijk werd er veel meer rekening 
gehouden met de komst van de steenmar-
ter, die al wel in Rotterdam en de Hoeksche 
Waard voorkomt (KNNV Hollandse Delta 
Nieuwsbrief, 9 november 2021). Op 19 
december 2021 werd dan ook de eerste 
steenmarter eveneens met een cameraval 
vastgelegd in Hellevoetsluis door Willem 
Dijkstra (waarneming.nl). Mooi is te zien 
hoe de steenmarter rondscharrelt in de 
buurt van een egelhuis.

In Het Groot Placaetboeck van Friso (1750) 
wordt geen melding gemaakt van de otter 
op Voorne hoewel deze daar in de IJzertijd 
wel aanwezig was en toen met de bever 
behoorde tot de algemeen gegeten soorten 
(Prummel, 1989). Vanaf 1878 zijn er in 
toenemende mate meldingen van otters 
op Voorne-Putten en wel op plaatsen vaak 

niet ver van bewoning o.a. bij Brielle en 
Rockanje (De Rijk, 2020). Vooral tijdens 
strenge winters moet het vrij gemakkelijk 
zijn geweest otters te doden. 
De volgende waarnemingen zijn rond die 
tijd bekend:

1890 Rockanje: 
 1 op ijs doodgeslagen.
1896 Rockanje: 
 1 aan riek geregen.
1898 Oostvoorne: 
 1 gevangen; zelden gezien.
1898 Spijkenisse: 
 1 geschoten.
1999 Rockanje, De Waal: 
 1 op ijs gedood.
1900 Rockanje, De Waal: 
 vangst van 7 in 1 winter.
1900 Brielle, vestinggracht: 
 in 3 weken 6 geschoten.
1901 Brielle, vestinggracht: 
 1.
1901 Rockanje, Zwarte Dijk: 
 3 gedood in winter.
1904 Rockanje, Goote: 
 1 gevangen.

Hierna worden de meldingen schaars maar 
in 1914 werden begin februari nog 5 ex. 
onder Spijkenisse bemachtigd en daarna 
resteert nog een 1 waarneming nabij Zwarte 
Waal in 1939 (Brouwer, 1940). 

In 2014 startte de ‘Otterchallenge’ met 
1000 otters in Nederland in 2020 als doel 

(De Vos, 2021). Op basis van de histo-
rische gegevens lijkt het niet onmogelijk 
dat de otter in de toekomst zich ook weer 
op Voorne-Putten zal vestigen. Een mooi 
vooruitzicht: weer otters in De Waal en in de 
stadsgrachten van Brielle!

Behalve gegevens over zoogdieren bevat 
Het Groot Placaetboeck van Friso (1750) 
ook nog informatie over vogels van Voorne 
in die tijd:

“Patrysen en Faisanten, Korhoenderen, wil-
de Zwaanen, Trapgansen, Reygers, Schol-
vaarts, Kraanen, en ander vliegend wild” 

Blijkbaar zag niet alleen de zoogdierbe-
volking rond 1750 er heel anders uit dan 
nu maar ook de vogelwereld! Van voor die 
tijd is maar weinig bekend maar met name 
oude jachtverordeningen kunnen zelfs tot 
1500 jaar terug interessante informatie 
opleveren over de vogelbevolking van toen. 
Oude informatie over de vogels van Voorne 
is te vinden in de verschillende archieven 
zoals o.a. de “Bestuursarchieven van het 
Land van Voorne“ en het “Streekarchief 
Voorne-Putten“. Een meer direct toegan-
kelijke bron is echter de recente dissertatie 
van J.H. de Rijk: Vogels en mensen in 
Nederland 1500-1920 (2015). Deze is gratis 
te laden via het web. Deze dissertatie bevat 
een schat van gegevens over de vogels van 
Voorne.

Zoals De Rijk aangeeft had Voorne vanaf 
1519 eigen jachtplakkaten. Later, in de 

Kwak. Foto: Tom van Wanum
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18de eeuw richtte Voorne zich weer naar 
Holland. De informatie beneden is vooral 
ontleend aan het proefschrift van De Rijk 
(2015).

Het zal duidelijk zijn dat de informatie uit 
jachtverordeningen vooral jachtvogels 
en ook wel bedreigingen van jachtvogels 
betreft. In de jachtplakkaten over Voorne 
wordt vanaf 1627 het korhoen genoemd. 
Ook in plakkaten van gebieden als Katwijk, 
Leeuwenhorst en Voorne worden naast 
korhoen, ook nog kwartel en kievit vermeld.
De kwak werd rond 1520 genoemd maar 
niet meer na 1580 (figuur 22 in De Rijk, 
2015). Mogelijk kwam dit door het kouder 
worden van het klimaat. Voor de kwak is wel 
een verband gelegd tussen de warme late 
Middeleeuwen en de latere afname door de 
kou van de 17de eeuw. Voous (1960) geeft 
voor kwak en ook voor de grote zilverreiger 
de 20 graden juli-isotherm aan als noord-
grens voor de Europese verspreiding. Voor 
de andere soorten moerasvogels ligt deze 
enige graden lager. De koudere periode 
vanaf de late Middeleeuwen, de zogenaam-
de Kleine IJstijd, is dus mogelijk oorzaak 
van de afname en uiteindelijk het verdwij-
nen van de kwak. 

De Rijk (2015) vermeldt twee locaties voor 
de kwak op Voorne met als bron een jacht-
verordening van de Heerlijkheid Heenvliet 
uit 1536. Ook de roerdomp werd voor twee 
locaties tussen 1650 en 1675 in jachtplak-
katen genoemd. Naast kwak en roerdomp 
werd ook nog de blauwe reiger gemeld. In 
1623 was er een verbod reigers te van-
gen of hun eieren te roven. De lepelaar 
werd helemaal niet genoemd voor Voorne. 
Opvallend is ook het relatief late verschijnen 
van de aalscholver. Dit gebeurde pas vanaf 
1730. Andere bejaagde soorten waren: 
patrijs, fazant, kraanvogel, grote trap en 
zwanen.
In 1750 en 1770 werd het rapen, verkopen 
en kopen van eieren van kievit, grutto, wulp 
verboden; de boete was f 3,00. Ook werden 
soorten die een bedreiging waren voor 
jachtwild sterk bestreden. Zo werden op 
Voorne in 1784 voor 222 ”wouwen” (kieken-
dieven) ruim f 65,00 betaald; voor bunzing 
en wezel was dat f 225,00. Deze “wouwen” 
werden vooral in de winter gevangen maar 
waren op Voorne echter ook broedvogel. 

Ook was het rond 1700 verplicht nesten van 
kraaiachtigen te verwijderen. Een andere 
maatregel om het jachtwild te bescher-
men was dat honden een knuppel aan de 
hals moesten hebben (blokken). Hierdoor 
werd de mobiliteit van de hond beperkt en 
daarmee het risico voor jachtwild verkleind. 
Ongeblokte honden mochten worden 
doodgeschoten. In 1519 mochten personen 
die bij de duinen woonden maar één hond 
hebben.

Nu de kwak voor Voorne genoemd wordt 
kan men zich afvragen of het Quackjeswa-
ter toch genoemd is naar de kwak die 
destijds nog quack heette. Misschien een 
mooie opgave voor iemand die tijd en zin 
heeft de Voornse archieven van voor 1580 
door te spitten.
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Mijn jeugd heb ik in de jaren ’60 en 

‘70 doorgebracht op een tuinderij 

tegenover het landgoed Olaertsduyn 

aan de binnenduinrand van Voorne. 

Vanuit een kolossale beuk tegenover 

ons huis werd ik in de zomer vaak 

gewekt door de bekende zang van de 

wielewaal die daar jaar in jaar uit 

zijn jongen grootbracht. Halverwege 

mei keerden de vogels terug van hun 

reis uit hun overwinteringsgebied in 

Afrika. 

Mijn vader was minder blij met deze 

zomergast. Precies aan de overkant 

van het bos teelde hij namelijk een 

flink veld met rode bessen, die juist in 

de zomer rood kleurden en voor een 

deel in zijn inkomen voorzagen. Het 

wielewaalpaartje beschouwde deze 

bessen natuurlijk als een tafeltje-dek-

je en placht daar heel wat bessen van 

te verorberen. Dit tot grote frustratie 

van mijn vader. 

De wielewaal in Nederland en 
Europa

De wielewaal broedt al lang in Nederland. In 
de Ornithologica Neerlandica (1922-1935) 
noemt van Oort de wielewaal een echte 
zomervogel die plaatselijk vrij algemeen is 
en in wisselend aantal broedt. Hij verschijnt 
volgens van Oort gewoonlijk pas eind april, 
begin mei in ons land. Bij voorkeur bewoont 
hij oude parkbossen met veel loofhout, 
eiken en elzen maar ook in dennenbos 
komt hij voor. Verder ook in duinbosjes, in 
grienden langs de rivieren en in grote tuinen 
(pag. 146-148). 

Tegenwoordig broeden wielewalen vooral 
in het oosten en zuiden van het land. Ze 
prefereren open loofbossen in een vaak 
vochtige omgeving zoals rivier- en beek-
dalen en verlandend moeras. Op de hoge 
zandgronden zitten ze vaak in eiken- en 
berkenbos en in Zuid-Nederland ook in 
populieren. In Flevoland en het rivierenge-
bied wordt ook veel in schietwilgen, essen 
en populieren gebroed. 
Wielewalen broeden in loofbossen en leven 
hoog in de bomen. Ze foerageren in de 
hoogste kruinen en bouwen daar ook hun 
nesten, in vorken van takken. Het voedsel 
bestaat uit insecten, vaak rupsen en nacht-
vlinders. Ook bessen worden vaak gegeten 
(Vogelatlas 2018, Mason en Alsop). 
Sinds 1990 is de stand met 25% gedaald, 
op Zuidwest-Drenthe na waar de stand 
aanzienlijk is gestegen na habitat verbe-
teringen (meer loofhout, open kappen van 
bos, vernatting). 

De wielewaal bereikt in Nederland de 
noordwestgrens van zijn areaal in Euro-

pa. In Europa is de soort stabiel, met dien 
verstande dat er enige achteruitgang wordt 
gezien in Groot-Brittannië, Denemarken 
en Noorwegen maar ook een uitbreiding 
in Zweden en Finland (R.P.B. Foppen, 
Europese Broedatlas 2020). Ook deze 
atlas beschrijft een voorkeur voor bepaalde 
loofbomen, zoals eiken of populieren. Die 
geven vermoedelijk meer kans op uitbraken 
van insectenplagen.

Overwinteringsgebied
De wielewaal overwintert zeer waarschijnlijk 
in de bossen van Centraal-Afrika en volgt 
daartoe de Oost-Europese trekroute. Er 
wordt tot nu toe nog geen logger- of zen-
deronderzoek naar de wielewaal gedaan. 
Van een kleine 500 geringde vogels werd 
er slechts één uit Kongo teruggemeld en 
vier uit Italië. Over de condities waaron-
der de soort in Afrika overwintert is nog 
weinig specifiek onderzoek bekend (Both 
en Klaassen, Sahel nummer Limosa 
2019). Bekend is wel dat in Afrika over-
winterende zangvogels (Van Oosten et al. 
2014, Zwarts, 2009; Wybenga et al. 2019) 
verschillen in trekstrategieën. Soorten die 
in de Sahel overwinteren zijn de afgelopen 
jaren flink toegenomen. Door ”De Grote 
Droogte” namen hun aantallen tussen 1969 
en 1993 behoorlijk af. Het gaat daarbij om 
zangvogelsoorten als grasmus, nachtegaal, 
gekraagde roodstaart, rietzanger en sprink-
haanzanger. Hun aantallen hangen voor 
een belangrijk deel samen met regenval. 
Soorten die in zuidelijker gelegen vochtiger 
habitats overwinteren (in bos-savanne en 
bos) nemen in Nederland gestaag af. Van 
deze soorten weten we echter nog slecht 
of dit komt door de condities in Afrika en zo 

De teloorgang van de wielewaal op Voorne
Door: Theo Briggeman

Wielewaal. Foto: Tom van Wanum
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ja welke condities dit zijn. Het heeft er dus 
alle schijn van dat de wielewaal met deze 
condities in Afrika te maken heeft en daar-
door mogelijkerwijs in aantal afneemt. Met 
andere woorden: het zou heel goed kunnen 
zijn dat de omstandigheden in Afrika (mede) 
ten grondslag liggen aan de achteruitgang 
in Nederland. Opmerkelijk is ook dat in 
Nederland de wielewaal in een aantal 
regio’s niet achteruitgaat, ja zelfs toeneemt 
(in Drenthe bijvoorbeeld, cf. Broedvoge-
latlas 2018). Dat zou er juist op wijzen dat 
de omstandigheden in Afrika geen invloed 
hebben in het broedgebied in Nederland. 
Of zouden de vogels uit Drenthe ergens 
anders overwinteren? 

De wielewaal als broedvogel op 
Voorne aan het begin van de 20e 
eeuw

Al in een verslag van een excursie op 15 en 
16 mei 1926 naar het Quackjeswater (toen 
nog: ’t Kwakjeswater) wordt het voorkomen 
van de wielewaal beschreven (De Leven-
de Natuur 1926). Uit een verslag van een 
bezoek aan ditzelfde gebied op 10 en 11 
juni 1939 wordt melding gemaakt van een 
nest van de wielewaal in elzen (Ardea 28). 
In het artikel “De broedvogels van Voorne’s 
Natuurmonumenten” uit 1934 noemt L. 
van ’t Sant de wielewaal als een algeme-
ne soort, vermoedelijk ook broedend. (De 
Levende Natuur 39 (6), pag. 194-198). 

De ontwikkeling van de wielewaal 
vanaf medio 20e eeuw

Voor de terreinen van ZHL vermeldt Ouwe-
neel een aantal van 5 exemplaren voor het 
gebied rond het Brielse Gat in 1954, daar-
mee vooral het Mildenburgbos en omgeving 
bedoelend. In 1974 vermeldt hij nog 1 
waarneming (Ouweneel 1974, 1976). 
Uit de dagboeken van opzichter Meijvogel 
van Natuurmonumenten over de periode 
1958-1976 blijkt dat de soort in die periode 
in Voornes Duin van 2 tot 7 paar fluctu-
eerde, waarbij wordt opgemerkt dat het 
broeden buiten het terrein van Natuurmo-
numenten gebeurde. Hij duidt de wielewaal 
als een schaarse broedvogel aan (Meijvogel 
-1977- in Lichthart & Slotboom 1980). 

Eind jaren zeventig begin jaren tachtig 
inventariseerde ik zelf de broedvogels van 
Strypemonde waar de wielewaal met 5-6 
paartjes broedden (Briggeman 1977). Ook 
elders op Voorne was de soort toen een 
redelijk algemene broedvogel, meestal van 
natte, hoog opgaande loofbossen. Uit een 
KNNV-inventarisatie van een deel van Voor-
nes Duin (1978-1980) blijkt bijvoorbeeld 
dat hier in die jaren 7 paar wielewaal in dit 
gebied broedde (5 bij het Quackjeswater en 
2 bij het Breede Water) (Bakker et al. 1981), 
naast de broedparen die bijvoorbeeld op 
Strypemonde, Olaertsduyn en het Quack-
jeswater Zuid voorkwamen. 

Uit een KNNV- inventarisatie over de perio-
de 1984-1988 (van Dijk et al. 1992) blijkt dat 
in het westelijk duingebied (alle terreinen 
in beheer van het ZHL) 13 broedparen zijn 
gekarteerd. Alleen al in het Mildenburg 
broedden toen 4 paar wielewalen, het-

geen goed overeenkomt met de notities 
die Ouweneel hier destijds maakte. Van 
Dijk et al. merken in hun rapport op dat de 
wielewaal een voorkeur heeft voor goed 
ontwikkelde populieren in het Voornes Duin 
(nu: de Duinen van Oostvoorne) en ook wel 
werd aangetroffen in wilgen, eiken en beu-
ken. In vergelijking met een inventarisatie in 
1974-1975 is er sprake van een groei van 7 
naar 12 paar. In het Mildenburg worden in 
juni en juli voedselvluchten naar het Groene 
Strand gezien. 

Marquenie en Velthuizen meldden voor het 
kustgebied van Voorne (Duinen van Voorne, 
Voornes Duin en een aantal landgoederen) 
voor de periode medio 1970-1982 een 
aantal van 19 broedparen.

Klemann (1996) beschrijft dat de wielewaal 
op Voorne met 24 territoria voorkomt, en 
dat de soort de voorbije periode van 10 
jaar stabiel is gebleven (zie kaartje waar 20 
territoria worden weergegeven). Tot slot is 
bekend dat ook aan het Brielse Meer enkele 
paartjes in populieren hebben gebroed. In 
totaal broedden er dus in de laatste decen-
nia van de vorige eeuw al gauw zo’n 25-30 
paar wielewalen op Voorne. 

In de telling van 2003 van Klemann blijven 
daar nog maar 8 territoria in Voornes Duin 
van over, waarbij moet worden aangete-
kend dat de terreinen van ZHL niet zijn 
meegenomen. Uit een inventarisatie van de 
KNNV VWG afd. Voorne in 2001 en 2002 
blijkt dat de wielewaal nog wel met een 
paar in het Mildenburg broedt (de Boer et 
al. 2003). In 2007 is de soort hier verdwe-
nen en ook in 2019 ontbreekt de wielewaal 
(Adriaanse 2019). Vermoedelijk is de wie-
lewaal na 2002 al uit de terreinen van het 
ZHL als broedvogel verdwenen. 

Voor 2009 vermeldt Klemann nog een paar 
voor Voornes Duin. Hoekstein meldt bij de 
telling van 2015 dat de soort uit Voornes 
Duin is verdwenen. Tot 2021 blijft dit het 
geval. In dit laatste jaar stelt Tanis twee ter-
ritoria vast, bij de Pan en in de Puntduinen 
(Tanis in prep). Uit inventarisaties in de Dui-
nen van Voorne in 2016 en 2019 blijkt tot 
slot dat ook hier de wielewaal in zijn geheel 
is verdwenen (Langbroek 2017 en 2020). 

Het habitat op Voorne
Wielewalen foerageren doorgaans in de 
kruin van bomen, waar ze ook graag hun 
nesten plegen te bouwen. Ze hebben een 
uitgesproken voorkeur voor populieren, en 
minder vaak voor essen, zomereiken en 
elzen. 
Op Voorne broedden ze vaak in elzen, 
zwarte elzen, populieren en een enkele keer 
in beuken, zoals het paartje in Olaertsduyn. 
In het Quackjeswater en het Breede Water 
broedden ze in elzen en zwarte elzen. In 
het Mildenburgbos meer in zomereiken. In 
het Brielse Maas gebied broedden ze vooral 
in populieren. 

Op Strypemonde broedde de wielewaal 
in gemengd loofbos, dat hoofdzakelijk 
uit eiken, esdoorns, abelen en beuken 
bestond. Anno 2021 is het biotoop daar nog 

steeds uit dezelfde boomsoorten samen-
gesteld, getuige ook mijn bezoek aan dit 
landgoed op 28 juli 2021. 
In het gebied van het Brielse Meer betrof 
het destijds een jong bosgebied dat 
hoofdzakelijk uit populieren bestond. Veel 
populieren zijn daar recentelijk gerooid. 
Ook elders geeft de soort de voorkeur aan 
populieren, zoals in de Flevopolders waar 
een hele nieuwe populatie werd opgebouwd 
(Bijlsma 1995). In het Mildenburgbos werd 
in eikenbos gebroed. 

Uit Randstad en broedvogels (1981) blijkt 
dat de wielewaal in die jaren in West-Ne-
derland een vrij schaarse broedvogel was 
(125-160 paar). Ook daarin wordt gewag 
gemaakt van goed ontwikkeld loofhout 
met een open structuur. De auteurs wijzen 
ook op landgoederen en buitenplaatsen 
als in het oog springende broedgebieden. 
Populieren en wilgen zijn volgens hen 
geliefde houtsoorten. Voor Voorne worden 
het Brielse Meer, het Quackjeswater en het 
landgoed Mildenburg als broedgebieden 
vermeld.

Klemann tenslotte merkt op dat de soort op 
Voorne de vochtige bossen bewoont (1996). 
Hij stelt ook dat de populatie in de tien jaar 
daarvoor hetzelfde is gebleven. 

Verspreiding wielewaal naar Klemann 1996 op 
Voorne (Strypemonde en een groot deel van de Vallei 

ontbreken). 
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Marquenie en Velthuizen merken de soort 
als een vrij schaarse broedvogel van bos-
sen en parken aan. (Het Vogeljaar 1984). 
Lok meldt dat hij in de periode 1974-1987 
op de Dirk van Voornelaan in Rockanje 
regelmatig wielewalen in de aldaar gelegen 
tuinen zag. Hij woonde daar in de buurt. 
Hij weet niet meer in welke soort bomen 
zij daar broedden (schriftelijke mededeling 
23-07-2021). In mijn herinnering stonden 
daar toen populieren.
 

Achteruitgang in NW-Europa
Mason en Allsop onderscheiden als moge-
lijke oorzaken voor de achteruitgang van de 
broedpopulatie de volgende vier redenen: 

1. De veranderingen in agrarische activi-
teiten (waaronder bestrijdingsmiddelen) 
die ten koste is gegaan van de voedsel-
situatie. De grote achteruitgang in het 
voorkomen van insecten is inmiddels 
meer en meer zichtbaar geworden, ook 
in Nederland. 

2. Het verdwijnen van habitat. Het verdwij-
nen van hoogstamboomgaarden was 
in het verleden daarvan een sprekend 
voorbeeld. Daartegenover staat dat in 
Nederland de populierenbossen in de 
nieuwe Flevopolders leidden tot een 
enorme uitbreiding van het aantal paren 
(Bijlsma). 

3. Klimaatverandering. Een warmer 
wordend klimaat zou er bijvoorbeeld 
oorzaak van kunnen zijn dat het aanbod 
aan insecten vroeger beschikbaar komt 
en niet aansluit bij het arriveren van de 

vogels in NW-Europa, zoals dat bijvoor-
beeld bekend is van de bonte vliegen-
vanger. Sommige insecten zouden 
kunnen verdwijnen met als gevolg dat er 
minder voedselaanbod is. 

4. Voedselaanbod. Het is inmiddels duide-
lijk dat het aanbod aan insecten substan-
tieel is gedaald. Hoe dat zich verhoudt 
tot een stijgende populatie in sommige 
delen van NW-Europa (waaronder delen 
van Nederland) is onduidelijk. 

Trekroute
Toegevoegd dient verder te worden dat 
ook de condities op de trekroutes nog van 
invloed kunnen zijn. Ook daarvan is weinig 
bekend, alleen al omdat we nog geen 
goed beeld hebben van die trekroute, die 
zich waarschijnlijk over de oostelijke route 
voltrekt. 

Jacht 
Een andere mogelijke oorzaak van de 
achteruitgang van de soort wordt gevormd 
door de jacht tijdens de voor- en najaarstrek 
in het oostelijke Middellandse Zeegebied. 
Libanon en Egypte zijn de twee ‘dodelijkste’ 
barrières voor Noord-Europese trekvogels, 
zonder daarbij oorden als Cyprus, Grie-
kenland, Malta en ook Syrië te vergeten. 
En omdat onze wielewalen (waarschijnlijk) 
de Oost-Europese flyway nemen, heeft 
onze broedpopulatie flink te lijden van de 
catastrofale vervolging daar. De komst van 
SUV’s en 4 WD-auto heeft in Egypte de 
in de woestijn gelegen oases bereikbaar 
gemaakt voor trekvogelschieters. Er worden 
nu vanuit de Nijlzone weekendjachtpartijen 
georganiseerd naar die oases, waar de 
trekvogels op hun verhaal moeten komen. 
Daarbij komt dat de Egyptenaren het 
speciaal hebben voorzien op wielewalen. 
Ze dichten deze soort potentie verhogende 
eigenschappen toe. Google: ‘Bird Killing in 
the Mediterranean en huiver! 

Gemengd loofbos Strypemonde 28 juli 2021. Foto: Theo Briggeman

In het Midden-Oosten vindt nog hevige jacht op de 
wielewaal plaats. Bron: RDS Conservation.
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De vraag is wel of dit de huidige neergang 
in Nederland (Voorne) mede verklaart. Ook 
toen het de soort wel goed verging, werd 
er immers op de trekroute stevig gejaagd. 
De slachtpartijen in Egypte waren toen 
echter niet van de omvang als tegenwoor-
dig het geval is. Invloed zullen ze dus zeker 
hebben. 

Het zo goed als verdwijnen van 
de wielewaal op Voorne in breder 
perspectief

In 1996 en 2003 werden er nog respectie-
velijk 13 en 8 territoria in Voornes Duin (NM) 
gekarteerd. In 1996 broedde er daarnaast 
nog 7 paar in de Duinen van Oostvoorne 
(ZHL). In totaal is er op heel Voorne nog 
sprake van 24 territoria. Tien jaar daarvoor 
is dat eveneens zo. 
In 2009 werd er nog een territorium vast-
gesteld. Daarna verdween de soort als 
broedvogel (Hoekstein 2015). De afname 
houdt volgens hem vrijwel zeker verband 
met factoren in zowel de broedgebieden 
(verdroging van de bossen, voedselarmoe-
de in agrarisch cultuurland) als de trek- en 
overwinteringsgebieden (ontbossing, jacht). 

Verloop aantal territoria van de wielewaal in de perio-
de 1980-2021 in Voornes Duin (NM)

Tot voor kort is de soort niet meer als broed-
vogel op Voorne vastgesteld. In mei worden 
er ieder jaar nog wel incidentele waarne-
mingen gedaan van (ook zingende) vogels 
nabij het Breede Water en Strypemonde 
(Briggeman, Op den Dries e.a.in 2020). 
Vermoedelijk zijn dat doortrekkende vogels. 
In Zweden en Finland neemt de wielewaal 
zelfs als broedvogel toe. Een broedvogelin-
ventarisatie van geheel Voornes Duin (het 
eigendom van NM) in 2021 leverde zoals 
we zagen voor het eerst sinds jaren twee 
paartjes op, één in de Pan, en één in de 
Puntduinen. 

De Avifauna van de Biesbosch (2020) 
vermeldt voor 2019 nog 42 territoria voor 
dit gebied. De verspreiding in de Biesbosch 
weerspiegelt bijna één op één de stukken 
waar oude populieren staan. Tussen 1985 
en 1994 nam de stand hier door onver-
klaarbare oorzaken dramatisch af tot 20-30 
territoria. De stand is nu enigszins hersteld. 

Ook in landelijk opzicht gaat de stand van 
de wielewaal snel achteruit. De laatste vijf 
jaar nam het aantal bezette atlasblokken 
met 55% af. In de periode 2013-2015 
omvatte de Nederlandse populatie nog 
1700-2900 paar. Hun voedsel bestaat in 
hoofdzaak uit (nacht-)vlinders, rupsen, 
kevers, wantsen, spinnen en later in de 
zomer ook bessen (Vogelatlas 2018). 
Bessen worden vaak gegeten als de jongen 
zijn uitgevlogen (Mason & Allsop). Voordien 
dienen nagenoeg alleen insecten en rupsen 
als voedsel. Opmerkelijk is echter wel dat 
er ook gebieden in Nederland zijn waar de 
wielewaal nog steeds stabiel is, ja zelfs nog 

in aantal toeneemt. Dat is bijvoorbeeld in 
Drenthe het geval (Broedvogelatlas 2018). 
Ook de Europese broedvogelatlas (2020) 
meldt over het algemeen een stabiele 
populatie. 

Goeree-Overflakkee
De wielewaal heeft zich hier in de jaren 
1978-1983 gevestigd. In 1996 werden er 
vier territoria vastgesteld (Klemann, 1996).
Tanis meldt dat de wielewaal tegenwoordig 
op Goeree een broedvogel van oude popu-
lierenbossen is. Naar schatting komen er 
max. 10 paartjes op Goeree voor. Bekende 
locaties op Goeree zijn het Stellebos met 
circa 5 paar, Scheelhoekbos 1 paar, De 
Punt ca 1 à 2 paar en Kabbelaarsbank circa 
1 à 2 paar. Ook in de Grevelingen wordt de 
soort regelmatig gehoord in de relatief jonge 
bossen van de Hompelvoet en de Veer-
mansplaat (schriftelijke mededeling Tanis 1 
oktober 2021). 
In het verleden werd ook in de Oostdijk en 
Bokkepolder gebroed. Door het kappen van 
verschillende populierenbossen verdween 
de soort. In de Bokkepolder is de soort in 
2021 weer voor het eerst sinds jaren terug, 
waarschijnlijk ook door het ouder worden 
van de bomen. 
Op het hele eiland Goeree-Overflakkee is 
het dus een toenemende broedvogel. In 
de jaren 70 kende men hier 3 tot 4 paar. 
Rond 2000 waren er 10 tot 15 paar en 
waarschijnlijk is de stand sindsdien stabiel. 
Dat in tegenstelling dus tot de landelijke 
trend welke afnemend is. De toename op 
Goeree-Overflakkee lijkt vooral te maken 
hebben met de flinke toename van bomen 
en het ouder worden hiervan. 

Wielewaal. Foto: Peter Vermaas
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Discussie
Bij de teloorgang van de wielewaal op 
Voorne lijkt de bomensoort geen factor van 
betekenis. Soorten als populier, wilg en eik 
komen ook nu nog in voldoende mate voor 
in de gebieden waar destijds werd gebroed. 
Op Voorne is er geen sprake van bossen 
die maar uit één soort loofhout bestaan. 
Insectenplagen komen dan ook niet of 
nauwelijks voor. 

Wellicht zal de oorzaak van het verdwijnen 
eerder zijn gelegen in de voedselsituatie. 
Nog afgezien van het ontbreken van insec-
tenplagen is ook op Voorne vermoedelijk 
sprake van een snelle en verregaande 
achteruitgang van de insectenwereld. Dat 
wordt in ieder geval duidelijk uit de achter-
uitgang van de dagvlinderstand. Binnen 
enkele decennia verdween een vijfde deel 
van de soorten dagvlinders van Voorne. 
Het doet vermoeden dat het ontbreken 
van voldoende voedsel mede leidt tot het 
verdwijnen van de wielewaal als broedvogel 
van Voorne. Over het verlies aan biomassa 
is evenwel niet veel bekend, zodat ook in dit 
opzicht geen overhaaste conclusies getrok-
ken kunnen worden. 

Over andere insecten is weinig tot geen 
informatie voorhanden. Professor Menno 
Schilthuizen (Universiteit van Leiden) doet 
momenteel onderzoek naar de keversoor-
ten die nu op het eiland voorkomen, in 
relatie tot door hem op Voorne uitgevoerd 
keveronderzoek van 40 jaar geleden. Uit 
de eerste resultaten van zijn onderzoek 
is nog geen werkelijke negatieve trend te 
destilleren. Alleen de soorten van het open 
duingebied lijken achteruit te zijn gegaan. 
Ook op Schouwen is de populatie wielewa-
len achteruitgegaan. In 2020 broedde er 
nog hooguit 1 paartje op dit eiland (Vergeer 
2020). In 2021 lijkt de soort ook hier te 
zijn verdwenen. Alleen begin mei was er 
nog sprake van een enkele waarneming, 
maar dat is waarschijnlijk doortrek geweest 
(mededeling Hugo van der Wal). 

Daartegenover staat de situatie op Goe-
ree-Overflakkee waar de wielewaal als 
broedvogel toeneemt. De soort broedt hier 
vooral in populieren, die na de waternood-
ramp in 1953 in de jaren zestig zijn aange-
plant. Mogelijkerwijs is hier de voedselsitu-
atie beter. Ook in de Biesbosch broedt de 
soort immers bijna uitsluitend in populieren. 
Ook de Europese Broedvogelatlas ver-
meldt dat elders in Europa de soort stabiel 
is c.q. het goed doet omdat daar vooral in 
loofbossen wordt gebroed die maar uit één 
soort bestaan. Dat veroorzaakt vaak insec-
tenplagen, waarvan de wielewaal profiteert. 
Onbekend is of een dergelijke situatie zich 
op Goeree-Overflakkee voordoet. 

Broedvogel inventarisaties in de Hoeksche 
Waard van een kwart eeuw geleden kwa-
men uit op een aantal van 10 tot 20 paren. 
Dat aantal ligt momenteel op maximaal 10 
paar. Uit een broedvogelinventarisatie van 
de Esscheplaat in 2021, een doorgegroeide 
griend à la de Biesbosch, met vroeger soms 
vier paren, worden de laatste vier jaar geen 
broedgevallen meer vastgesteld. Er zou wel 

sprake zijn van in de bij de ruilverkaveling 
vrijgehouden stukken grond die werden vol 
geplant met populieren die nu op hoogte 
zijn (schriftelijke mededeling G. Ouweneel 
d.d. 16 oktober 2021).
Zoals gezegd is op Voorne eerder sprake 
van gemengde loofbossen. Hier werd ook 
zeker niet alleen in populieren gebroed. 

Tenslotte kan met enige terughoudendheid 
worden aangenomen dat de situatie tijdens 
de trek (jacht) en in het overwinteringsge-
bied de wielewaal parten speelt. Daarvoor 
zal verder onderzoek uitsluitsel moeten 
geven. 

Het zou tot slot goed zijn op Voorne verder 
onderzoek te doen naar de voedselsituatie, 
bijvoorbeeld door de insectenstand gede-
tailleerd in kaart te brengen. Onderzoek 
naar het eventueel verlies aan biomassa 
is op zijn plaats. Omdat bekend is dat de 
wielewaal veel rupsen en nachtvlinders 
eet, zou nieuw onderzoek zich daarop 
kunnen richten, temeer nu het onderzoek 
naar kevers al in volle gang is. Tot slot is 
het goed de verdere ontwikkeling van het 
aantal broedpaartjes op Voorne in relatie 
tot zijn habitat nauwgezet te volgen en 
die af te zetten tegen de ontwikkeling op 
Goeree-Overflakkee. Op dit laatste eiland 
zou het goed zijn ook de voedselsituatie 
gedetailleerd in kaart te brengen. 

De auteur dankt Bert van Dijk, Martin Lok, 
Hans op den Dries en Gerard Ouweneel 
voor hun commentaar op eerdere versies 
van dit artikel. 
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Natuurvereniging en Waterschap 
zijn het eens over herinrichting 
van de Drieëndijk na bomenkap

De NHD heeft met het Waterschap Holland-
se Delta een akkoord bereikt over nieuwe 
inrichting van de Drieëndijk in Heenvliet, na 
de geplande bomenkap. Begin 2021 maak-
te de Natuurvereniging al bezwaar tegen de 
bomenkap van 87 populieren langs deze 
dijk. 

Oude populieren vormen een 
gevaar

De 87 populieren zijn te oud en vormen 
door aantasting een te groot gevaar voor 
omwonenden en passerend verkeer. 
Afvallende takken kunnen tot gevaarlijke 
situaties leiden. Ze zullen daarom op korte 
termijn gekapt worden. 

Andersoortige bomen en meer 
bloemrijke bermen

De Natuurvereniging en het Waterschap 
hebben nu een akkoord bereikt over het 
herinrichten van de Drieëndijk na de kap. 
Er zijn een aantal afspraken gemaakt. Aller-
eerst worden de populieren vervangen door 
een gevarieerd aantal (vrijwel) uitsluitend 
inheemse bomen en struiken. Daarnaast 
zal het bermbeheer langs de Drieëndijk 
er anders uit gaan zien. De berm wordt 
voortaan op een ecologisch verantwoorde 
manier onderhouden, waardoor op termijn 
bloemrijke bermen kunnen ontstaan. Ook is 
overeengekomen dat bomen waarin vleer-
muizen huizen, niet gekapt zullen worden. 
Ten slotte zal de Drieëndijk opgenomen 
worden in een nog nader vast te stellen 
‘NatuurNetwerk Voorne-Putten’.

Alles voor de biodiversiteit
De NHD is ervan overtuigd dat door deze 
aanpak de biodiversiteit in het gebied sterk 
zal worden verbeterd. De Drieëndijk wordt 
door de herinrichting en het vernieuwde 
bermbeheer namelijk een belangrijke 
ecologische verbinding tussen de Bernisse, 
de Holle Mare e.o., de Put van Heenvliet en 
het Brielse Meer.

Voorbeeldproject
Het Waterschap en de Natuurvereniging 
hebben de intentie in de toekomst bij 
andere kapprojecten op dezelfde manier tot 
herinrichtingen te komen en hun voordeel 
te doen met de ervaringen die zij bij het 
project aan de Drieëndijk opdoen.

Overleg op locatie tussen het Waterschap en de Natuurvereniging. Foto: Peter Vermaas
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Een spannend seizoen was het, want hoe 
zouden dagvlinders gaan reageren op drie 
warme er vooral droge jaren op rij, gevolgd 
door een lange koude start van dit seizoen?
Naar verwachting zou 2021 over de gehele 
linie lager uitkomen en misschien wel een 
record dip vertonen! Want zowel de nectar 
gevende planten als de waardplanten had 
het zwaar te verduren gehad, veel verdorde 
velden vorig jaar. Meestal zie je vanaf half 
april, bij gunstig weer, al de voorjaarsvlin-
ders en 1e generaties van andere soorten 
... maar dat viel dus tegen. Enfin, na lang 
dralen fladderden de oranjetipjes, wit-
jes, citroentjes, boomblauwtjes en bonte 
zandoogjes voorzichtig rond. Tot ver in mei 
hebben we moeten wachten op goed vlin-
derweer en pas in juni ging het ‘zomeren’. 
Wonderlijk was ook de late vlinderluwe peri-
ode, die kwam pas in de 2e helft van juni.
En daarna barstte het langzaam los, maar 
sommige soorten bleken inderdaad van het 
eerdergenoemde seizoen last te hebben 
gehad en werden per saldo minder (of soms 
ook NIET) gezien.

Ook dit jaar telt voor de Vlinderstichting 
weer mee in de langjarige monitoring en 
we hebben daar onze bijdragen weer voor 
geleverd. Iedereen bedankt voor zijn inzet 
in dit maffe klimaat.

We gaan, aan de hand van het jaarrapport 
van de Vlinderstichting, dat pas vlak voor 
het nieuwe seizoen verschijnt, zien hoe 
onze regio het deed ten opzichte van de 

landelijke trend, maar ik kan alvast ver-
klappen dat het hier qua aantallen over het 
algemeen nogal tegenviel.
Ik mag toch wel concluderen dat de 
combinatie van drie opeenvolgende droge 
en te warme jaren, gevolgd door een jaar 
met een veel te lang koud voorseizoen, 
de aantallen dagvlinders meestal niet ten 
goede komt.

Hieronder ziet u de resultaten op de moni-
toringsroute Quackjeswater 1993-2021 
(aantallen vlinders per jaar). 

Quakjeswaterroute (29e jaar):
Op deze route blijkt men dicht bij een record 
dip te zijn gekomen. 
Maar eerst het goede nieuws:
Voor het eerst in zes jaar weer één argus-
vlinder en na 11 jaar weer één bruin blauw-
tje waargenomen.
De volgende soorten scoorden veel lager: 
Alle “witjes” scoorden rond de 50% lager, 
zelfs de citroenvlinder. Alle “zandoogjes” 
vielen ook een stuk lager uit, net als gehak-
kelde aurelia. 
Het koevinkje en het zwartsprietdikkopje liet 
het helemaal afweten!!!!

Een eerste indruk van de vlindermonitoring in het seizoen 2021
Door: Wim Prins, coördinator dagvlindermonitoring Voorne Putten Rozenburg

Zwartsprietdikkopje. Foto: Tom van Wanum



2022 nr 1 in de Branding - 13

Grote hoeveelheden vleermuizen 
bij de Haringvlietdam

In het kader van het oprichten van twee 
nieuwe windturbines aan de oostzijde van 
de Haringvlietdam heeft het Bureau Waar-
denburg onlangs een rapport uitgebracht 
waarin de effecten van deze turbines op 
onder meer de vleermuizen in kaart zijn 
gebracht. Daartoe is onder andere onder-
zocht welke soorten vleermuizen in het 
gebied foerageerden. 

In 2018 zijn er vijf veldbezoeken aan het 
gebied gebracht. In totaal werden er meer 
dan duizend waarnemingen verzameld. Het 
ging daarbij met name om gewone dwerg-
vleermuizen, ruige dwergvleermuizen en 
rosse vleermuizen, aangevuld met enkele 
laatvliegers en watervleermuizen. De mees-
te van de vleermuizen foerageerden langs 
de oever van het Haringvliet en binnendijks 
ten oosten van het plangebied in Voornes 
Duin. 

Vanuit één van de bestaande turbines aan 
de westzijde van de Haringvlietdam zijn 
tussen 31 mei en 1 december 2020 tellin-
gen verricht met behulp van een detector 
(nacelle) op 44 meter hoogte. In totaal 
zijn er 10.000 opnames van vleermuizen 
verzameld. Dat is uitzonderlijk veel voor een 
meting binnen het bereik van een rotor van 
een windturbine. Het grootste deel van de 
waarnemingen (5029) betrof rosse vleer-
muizen, met daarnaast onder meer 1042 
gewone dwergvleermuizen en 443 ruige 
dwergvleermuizen. 

Het grootste deel van de rosse vleermui-
zen is in augustus waargenomen, de tijd 
waarin volwassen dieren paren. Zij plegen 
zich dan over grote afstanden te verplaat-
sen. Uit onderzoek van de NHD is bekend 
dat de rosse vleermuis kolonies heeft in 
het Mildenburgbos in Oostvoorne en het 
landgoed Olaertsduyn in Rockanje. Ook op 
de vestigingen van Brielle en Hellevoetsluis 
wordt deze soort waargenomen. 

 (Bron: “Effecten op vogels en vleermuizen 
van Windpark Haringvlietdam. Beoordeling 
in het kader van de Wet Natuurbescher-
ming. Bureau Waardenburg”, 18 november 
2021). 

Lezingen Duinen en mensen Voorne 
’s middags in Oostvoorne - nieuw programma winter 2022

Duinen en mensen Voorne

Lezingen en doorkijkjes, tweeluiken op de zaterdag:  HEVERINGEN in de spotlights
Op zaterdagmiddag 26 februari vanaf 15.00 organiseren we korte lezingen over de 
duinen van Voorne, de natuur en de geschiedenis. Twee keer 15 minuten en een keer 
30 met napraten. 
De sprekers werken allen mee aan het boek Duinen en mensen Voorne (in voorberei-
ding). Met veel gelegenheid tot vragen, bijpraten en uitwisseling. 
Dagvoorzitter: Theo Briggeman.
Locatie: Cultureel centrum de Man (Zeezaal), Burgemeester Letteweg 30, 3233 AG 
Oostvoorne.

Aanmelding is vereist. Mail a.u.b. naar Corrie Lesuis: corrie@lesuis.nl. 
Eventuele updates over het programma worden toegezonden na aanmelding.
Over corona-zaken: in ieder geval zal 1,5m afstandregel gelden en neem uw QR-code 
mee.

Voorlopig programma

26 februari 15.00 u
• Rolf Roos: 
 Nieuwe (historische) inzichten over een oud landschap, De Heveringen
• Theo Briggeman: 
 De Heveringen als beste vlindergebied van Voorne.
• Menno van Lopik: 
 De Heveringen: een toekomst voor het oudste duin van Voorne?

Theo Briggeman is voorzitter van de Natuurvereniging Hollandse Delta
Menno van Lopik is Regiobeheerder Eilanden bij de Stichting Het Zuid-Hollands Land-
schap.
Rolf Roos is bioloog en maakt boeken voor Uitgeverij Natuurmedia en rondt dit jaar met 
ca 20 mede-auteurs het boek Duinen en mensen Voorne af. 

Meer informatie
Organisatie: Natuurvereniging Hollandse Delta i.s.m. Streekarchief Voorne-Putten, het 
Zuid-Hollands Landschap en Uitgeverij Natuurmedia.

zie ook: 
duinenenmensen.nl/duinen-en-mensen-voorne-tweeluiken-op-de-zaterdagnamiddag/
 en
duinenenmensen.nl/voornse-expedities/
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Sinds we in november een week in Drenthe 
hebben doorgebracht zie ik ook thuis ineens 
veel meer gaaien dan voorheen. Het is 
natuurlijk net als wanneer je een bepaald 
type auto hebt gekocht, dan zie je er ook 
ineens giga veel van rijden. In ons huisje 
aan de rand van een bos en groot natuur-
gebied hadden we er een aantal in de tuin. 
Gelokt met de pelpinda’s, die we speciaal 
voor eekhoorntjes hadden neergelegd. 
Slechts 1 eekhoorn gezien, maar wel veel 
andere vogels dus! Ook helemaal prima 
trouwens. 
De gaai is het kleurige lid van de kraaien-
familie. Het lijf is rozebruin, de vleugels 
zijn grijs en zwart met witte vlek met een 
prachtig blauw met zwart gestreept randje 
aan de bovenkant. Als je zo’n blauw veertje 
vindt voelt het aan als een schat, zo mooi is 
het! De witte stuit en keel, de zwarte baard-
streep en dikke zwarte snavel maken deze 
vogel tot een plaatje om te zien. En net 
als alle kraaien is hij intelligent, leergierig 
en heeft een groot aanpassingsvermogen. 
Zeker wat zijn voedsel betreft! Hij eet zowel 

plantaardig als dierlijk voedsel en ook 
menselijke voedselrestjes. Erg kieskeurig is 
hij dus niet! Insecten, eieren, jonge vogels 
(tot jonge eendjes, fazantjes en duifjes 
toe), slakken, spinnen, regenwormen staan 
op het menu. In de herfst concentreert 
hij zich echter op eikels. Hij kan tot wel 7 
eikels in zijn keelzak (= rekbaar deel van de 
slokdarm) stoppen en dan ook nog eentje in 
zijn snavel vervoeren. Deze eikeltjes en ook 
beukennootjes begraaft hij in zijn broedge-
bied als voorraad voor de winter. En omdat 
hij ze nooit allemaal terug weet te vinden is 
zijn bijnaam ook wel “bosbouwer onder de 
vogels”. Vaak hoor je hem met z’n schelle 
rauwe kreten eerder dan dat je hem ziet. 
Een andere bijnaam is dan ook schreeu-
wekster. De vertaling van de Latijnse naam 
is “voortdurend krassende eikelzoeker”. Een 
goede benaming voor deze kleurrijke en 
slimme vogel.
Maar in de lente, tijdens de ceremoniële 
samenkomst met soortgenoten, als er ± 12 
of meer gaaien elkaar van boom tot boom 
achtervolgen, laten ze zachte en lieflijke 

tonen horen om een partner te vinden. 
Ook kan hij in z’n eentje zitten te zingen en 
andere vogels, keffende honden, miauwen-
de katten of zelfs een eekhoorn nadoen. Ja, 
een gaai is een bijzondere vogel!

In april-mei wordt er een nest (niet in 
groepsverband) gebouwd in een boom 
of grote struik, legt het vrouwtje éénmalig 
5-6 eieren en broedt zij deze in 16 dagen 
uit. Om de 3 dagen verlaat ze het nest en 
neemt het mannetje de broedzorg over, 
maar nooit voor lang. De jongen worden 
door beide ouders gevoerd met levende 
prooien en als alles goed is gegaan verlaten 
ze na ca. 3 weken het nest. Gaaien hebben 
helaas veel last van predatie door eksters 
en kraaien en veel jonge gaaien leven dus 
niet erg lang. En ze worden helaas ook 
vaak afgeschoten, omdat ze jonge vogeltjes 
eten. De blauwe vleugelveertjes zijn nog 
steeds erg gewild als versiering van hoeden 
en worden ook wel gebruikt bij het vliegvis-
sen als lokaas.
Jonge (wees-)gaaien zijn makkelijk zelf 

De (Vlaamse) gaai  Garrulus glandarius ± 34 cm
Door: Gerda Hos

Gaai. Foto’s en schets: Peter Vermaas
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groot te brengen. Voer ze met kwark, in 
melk geweekt witbrood waar je later wat 
vlees en kalk aan toevoegt. Zijn de jongen 
vliegvlug, dan kun je ze gewoon in je tuin 
loslaten en nog enige tijd helpen door 
voedsel neer te zetten. Vroeger waren het 
hoofdzakelijk schuwe bosvogels, maar door 
hun grote aanpassingsvermogen komen 
ze nu ook steeds meer in stedelijk gebied 
voor. Vaak hebben ze last van veerluizen en 
om deze hinderijke beestjes kwijt te raken 
nemen ze een “mierenbad”. Met gespreide 
vleugels en staart gaan ze daarvoor midden 
in een mierenhoop liggen. De mieren spui-
ten, om deze vijand te verjagen, mierenzuur 
op de veren en de parasieten verdwijnen 
als sneeuw voor de zon. Dus ziet u een 
gaai zielig liggen in een mierenhoop, geen 
paniek, hij is niet verlamd o.i.d. Blijf gewoon 
kijken en genieten van zo’n moment, want 
heel vaak zal je dit niet tegenkomen. De 
gaai, een prachtige vogel om volop van te 
genieten en niet om op te schieten. Laat de 
natuur maar gewoon z’n gang gaan a.u.b. 
Daar wordt iedereen en alles beter van!

Zeetrektellingen en de aanleg van 
Windpark Maasvlakte 2

Op de buitenrand van Maasvlakte 2 zullen 
een aantal windturbines worden geplaatst. 
Hieraan hebben wij vorig jaar ook aan-
dacht besteed in dit blad. 
Vanaf het moment dat de bouwwerkzaam-
heden aanvangen, zal de telpost niet meer 
voor iedereen toegankelijk zijn. 
Zeetrektellingen zijn van belang voor 
de wetenschap. De gegevens van de 
tellingen worden doorgegeven aan Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Vanwege het 
belang van de data die de zeetrektellers 
op de maasvlakte aanleveren hebben we 
met Eneco afspraken kunnen maken om 
deze tellingen ook tijdens de bouw van 
het windpark MV2 te laten doorgaan. Een 
groep vaste tellers zal, onder strikte voor-
waarden, tijdens de bouw toegang krijgen 
tot het bouwterrein om naar de telpost te 
kunnen gaan.

Jan van Gent. Foto: Peter Vermaas

Woensdagtellers bij de Maasvlakte. Foto: Peter Ganzeboom

Activiteiten 

Zeetrektellen
Er wordt altijd gestart vanaf zonsop-
komst, daarna duurt het zeetrektellen 
meestal 3 tot 4 uren (afhankelijk van 
actuele trek en het weer). Belangstel-
lenden kunnen gewoon naar de trektel-
post Maasvlakte 2 komen. Een verrekij-
ker en/of telescoop zijn onmisbaar. 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 onverstan-
dig om mee te nemen.
Ook op de telpost moeten we de coro-
naregels respecteren. Hou daar dan 
rekening mee alsjeblieft.

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 
verzamelpunt even ten noorden van de rotonde Molendijk/Westvoorneweg bij de 
Strypse Wetering.

Eveline is met vakantie. 

We missen deze keer de mooie illus-

tratie van Eveline van der Jagt.

Een mooie aanleiding om zelf eens 

aan de slag te gaan. Het is bekend 

dat er heel wat creatief talent zit 

onder de leden van onze natuurver-

eniging. Laat dit voor jullie een uit-

daging zijn om deze prachtige vogel 

eens zelf te gaan tekenen, schilderen, 

boetseren, borduren, ...

Laat je inspireren door de gaaien-

voorbeelden op deze pagina en op 

bladzijde 16 en stuur een foto van 

het resultaat voor 31 maart naar:

secretaris@hollandsedelta.knnv.nl
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Activiteitenkalender

datum wie wat tijd verzamelen
Vrijdag 
11-2

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

Zaterdag 
26-2

NHD Vuilruimen Beningerslikken, aanmelden verplicht bij Hans op den Dries 
lunde06540@upcmail.nl

08.45 
12.00

Zeedijk / Ruigendijk

Zaterdag 
26-2

NHD Lezing: HEVERINGEN in de spotlights 15.00 Cult.Centrum De Man 
Oostvoorne

Vrijdag 
11-3

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

19.45 BC Tenellaplas

Zaterdag 
19-3

VWG Vogelexcursie Plan Tureluur met  Jos Schreiner, j.schreiner@upcmail.nl 08.00 
14.00 

Carpool Zwarte Weg/ 
N57

Zaterdag 
26-3

NHD Lezing: BEHEER in de spotlights 15.00 Cult.Centrum De Man 
Oostvoorne

Vrijdag 8-4 VWG Presentatie van Petra de Goeij van werk-groep lepelaar 19.45 BC Tenellaplas

Vrijdag 
15-4

ZWG Vleermuisexcursie in Brielle met Jan-Alewijn Dijkhuizen 20.45 P Jumbo Brielle

Zaterdag 
16-4

NHD Ringslangexcursie op Marken Aanmelden: corrie@lesuis.nl

Zaterdag 
7-5

VWG Vroege Vogelexcursie met Hans op den Dries 05.00 P NM Kreekpad

Zaterdag 
21-5

VWG Vogelexcursie naar de Groene Jonker met Tom van Wanum 07.00 P MacDonald Hoogvliet

Diverse 
data

NHD duinenenmensen.nl/voornse-expedities 14.00 zie link

Bij het ter perse gaan van dit nummer golden voor alle bijeenkomsten in het bezoekerscentrum nog beperkingen. 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

Gaai. Foto: Tom van Wanum
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B O U W K U N D I G E  B R A N D P R E V E N T I E

•	 Advisering
•	 Producten
•	 Montage
•	 OnderhoudZeker in 

brandveiligheid!

Sweelinckplein 72  •  Den Haag  •  T: +31 (0)70 365 69 47

www.applicom.nl

onderdeel van

Standnummer: 5.003

Applicom Nederland B.V.

Rondweg 13 • 6515 AS Nijmegen
Postbus 6881 • 6503 GJ Nijmegen
T +31 (0)24 35 22 571
F +31 (0)24 35 22 579
E welkom@applicom.nl
I www.applicom.nl

Applicom is actief in alle disciplines van 
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

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!
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Penningmeester: Ad Wennekes
penningmeester@hollandsedelta.knnv.nl
Secretaris: Peter Vermaas 
secretaris@hollandsedelta.knnv.nl
Officiële stukken, verzoeken aan werkgroepen etc. 
naar het postadres: 

Schudegge 17, 3224 BP Hellevoetsluis

Bestuursleden
Hans op den Dries (PR aanspreekpunt)
lunde06540@upcmail.nl
Erik Ketting
e.ketting6@upcmail.nl
Jos Schreiner
j.schreiner@upcmail.nl
Tom van Wanum
tomvanwanum@xs4all.nl

Ledenadministratie
Marianne op den Dries
ledenadministratie@hollandsedelta.knnv.nl
Nieuwe leden, adreswijzigingen en alle andere leden-
mutaties naar het postadres:

Witte de Withplein 5, 3223 SM Hellevoetsluis

Internetsite KNNV afd. Hollandse Delta
http://www.knnv.nl/hollandsedelta
Webmaster: John van der Knaap 
webmaster@hollandsedelta.knnv.nl

© Natuurvereniging Hollandse Delta
Voorpagina: jonge knobbelzwaan bij Quackjeswater 
(Foto: Peter Vermaas)


