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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarboek 2021 van de Natuurvereniging Hollandse Delta (NHD). Het is de vijfde keer dat een jaarboek wordt 
uitgebracht. In tegenstelling tot het jaarverslag, waarin vooral in technische zin op een jaar wordt teruggekeken, gaan we in het 
jaarboek in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap op de Zuid-Hollandse Eilanden. Tot dit 
gebied behoren ook de Maasvlakte en Rozenburg. Rozenburg kent verrassend rijke natuur, waaronder bijvoorbeeld die van de 
dagvlinders die in dit verslagjaar vaak een grotere rijkdom kende dan menig natuurgebied op Voorne of Goeree. In verschillende 
onderzoeksrapporten wordt daarvan verslag gedaan. Onderzoeksrapporten zijn vaak op de website van de NHD terug te vinden. 

-
ging gingen niet door. Dat gold niet voor onze onderzoeken, die bijna allemaal werden uitgevoerd. Ruim 100 onderzoeken zijn er 
weer volbracht. 

Het grote publiek maakte net als in 2020 weer veel gebruik van de natuur met gelukkig wat minder grote nadelen als in het begin 
van de corona. In sommige perioden van 2020 overspoelden de bezoekers de natuurterreinen en moesten deze zelfs worden 
afgesloten. Daarvan was dit jaar gelukkig veel minder sprake. Duidelijk was wel dat de natuur ook nu weer in een enorme behoef-
te heeft voorzien. 

In tegenstelling tot de afgelopen drie jaar was dit voorjaar koud en nat. Juni daarentegen was de warmste maand ooit en ook eind 
-

den was sprake van de slechtste resultaten sinds het begin van de tellingen, zo’n 25 jaar geleden. Zelfs de witjes, toch een van 
de algemeenste groep vlinders, werden in aantal gehalveerd. Daartegenover staat dat het scheefbloemwitje haar opmars over de 
eilanden voortzette en dat de keizersmantel terug is van weggeweest. 

In toenemende mate worden we geconfronteerd met de gevolgen van de energietransitie. Dat leidt vaak tot substantiële dilem-
ma’s omdat we enerzijds een voorstander zijn van de ontwikkeling van wind- en zonne-energie, maar anderzijds wel onder de 
voorwaarde dat dit gebeurt op plaatsen die niet strijdig zijn met natuurbelangen. Toch zien we dat in toenemende mate gebeuren. 
De NHD is natuurlijk voorstander van wind- en zonne-energie, maar ziet zich redelijk vaak geconfronteerd met de bouw van deze 
turbines op de rand van Natura 2000-gebieden en er zelfs middenin. En dat dus in Europese topnatuur. Tegen dit soort ontwikke-
lingen zullen we ons ernstig gaan verzetten. Immers, duurzame energie is juist ontwikkeld om verdere schade aan onze natuur te 
voorkomen, niet om die schade nog eens te vergroten.

In de vogelwereld voltrokken zich 
opmerkelijke veranderingen. Daalde 
het aantal broedparen van de lepelaar 
bij het Quackjeswater in 2020 naar 
130, dit jaar veerde het aantal weer op 
naar 196. Op de Landtong vestigde 
zich een kleine kolonie, naast de al 
bestaande kolonie op de Vogelvallei 
op de Maasvlakte. 

Eens in de vijf jaar telt onze vogel-
werkgroep de huiszwaluwennesten 
op Voorne Putten Rozenburg. Dat 
gebeurt al sinds 1990 en dit jaar was 
het weer tijd alle nesten in kaart te 
brengen. Na een jarenlange daling 
van de aantallen was sprake van een 
voorzichtig herstel. Opvallend blijft 
toch weer hoe verschillend mensen 
kunnen reageren als er een paartje 
huiszwaluwen hun nestje aan de gevel wil aanbrengen. Van trots tot het direct verwijderen van de nesten, en alles wat er tussen 
zit, kan dan voorkomen. Heel veel bewoners hebben daarbij geen enkel besef van het nut van de huiszwaluwen en al helemaal 

Kameroen bij ons de zomer door te brengen. Voorlichting over de wereld van de huiszwaluw is dringend nodig. De Vogelwerk-
groep zal daar in 2022 mee beginnen. 

Tot slot liepen we dit jaar tegen een pareltje van een gebied in een villawijk in Oostvoorne aan: de Waranda. Een kleine vijver, 
relict van wat ooit een eendenkooi is geweest, met daaromheen een grasveldachtig gebied waarin zich in de loop der tijd een 

veel leesplezier.

Theo Briggeman
Voorzitter Natuurvereniging Hollandse Delta
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De planten van de Waranda in Oostvoorne
Door Piet Mout (lid van de Plantenwerkgroep NHD) 

Inleiding
De gemeente Westvoorne is in 2019 begonnen het openbaar groen in de gemeente op een meer natuurgerichte manier te gaan 
beheren met meer aandacht voor de ontwikkeling van inheemse plant – en diersoorten en dus voor de biodiversiteit. Dit doet 
de gemeente door minder vaak en gefaseerd te maaien en het maaisel af te voeren, het inzaaien van braakliggende gronden 
met inheemse plantensoorten en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers met een geleidelijke overgang van het water naar 
de berm. Om te kunnen bepalen of die nieuwe manier van beheren effect heeft, is aan de plantenwerkgroep van de Natuurver-
eniging Hollandse Delta gevraagd om een aantal gebieden waar door de gemeente het nieuwe maaibeleid wordt toegepast de 
planten te monitoren. 

Een van de gebieden die door Natuurvereniging Hollandse Delta in 2021 is onderzocht, betreft een al aanzienlijk langer ecolo-
gisch beheerd gebiedje, gelegen op de noordoever van de vijver in de wijk de Waranda. Deze wijk staat lokaal ook wel bekend 
als het Poldertje. De Waranda ligt ten oosten van de zogenaamde Heveringen. De huidige Heveringen is een zeer waardevol 
natuurgebied dat onderdeel is van het Natura 2000-gebied Voornes Duin. De Heveringen zijn in de Middeleeuwen - rond het jaar 
1000 - ontstaan. In de 12e eeuw werd vanuit de Heveringen door Vlaamse monniken een begin gemaakt met dijkaanleg waar-
door steeds grotere delen van het huidige Voorne konden worden ingepolderd. 

Voor ons onderzoek naar de plantengroei is het belangrijk om te beseffen dat de Waranda is aangelegd op de oudste duingron-
den van Voorne, waardoor de aanvankelijk rijkelijk aanwezig hoeveelheid kalk inmiddels grotendeels is verdwenen. Het gebied 
heeft in haar betrekkelijk korte bestaan toch een behoorlijk bewogen geschiedenis gehad. Het gebied is al vrij vroeg in cultuur 
gebracht door kleine keuterboertjes die de zandgronden van de Heveringen gebruikten voor land- en tuinbouw, maar door de rui-
ge omstandigheden werden de gronden ook weer regelmatig aan hun lot overgelaten. In de 17e eeuw werd het gebied in gebruik 
genomen als konijnenwarande, een afgeschermd gebied waarbinnen konijnen werden gefokt. Aan deze activiteit heeft de huidige 
woonwijk haar naam te danken. In diezelfde periode (1666) werd ook buitenplaats Kooysight gebouwd. Die buitenplaats is later 
vernoemd naar een daar vlakbij gelegen eendenkooi, aangelegd in 1687. De vijver in de Waranda is een overblijfsel van deze 
historische kooiplas. 

Vanaf het begin van de 19e eeuw werd het gebied afgegraven (ontzand) en ten behoeve van land- en tuinbouw verder ontgon-
nen. De vijver werd al voor de Tweede Wereldoorlog gedempt. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd besloten om op deze plek een nieuwe woonwijk voor de meer welgestelden aan te leggen. 
De wijk moest allure krijgen door een ruime opzet met veel openbaar groen, het graven van een vijver en een parkachtige inrich-
ting. Die vijver bestond al veel langer, maar is ook gedempt geweest (zie de drie kaartjes hierboven. Van links naar rechts: screen 
shots van https://topotijdreis.nl/kaart/1939/@65499,435861,11.76 1939, 1950 en 1965).
Al vrij snel na de bouw van vooral bungalows bleek dat in niet frequent gemaaide delen van het openbaar groen zich een bijzon-
dere vegetatie ontwikkelde met kenmerkende planten zoals die ook in primaire duinvalleien aangetroffen worden. Omdat men 
toen nog niet besefte dat het om botanisch zeer waardevolle vegetatie ging werd het gebied helaas niet altijd optimaal beheerd. 
Openbaar groen moest vooral netjes zijn en werd daarom onderhouden als een gazon en derhalve met grote regelmaat gemaaid. 
Gelukkig is dat alweer jaren geleden voor een klein deel van de oever van de vijver anders ingevuld, waardoor de plantengroei 
zich toch weer kon ontwikkelen naar een van de meest waardevolle stukjes natuur van Voorne.

Gebiedsbeschrijving 
Het gebied betreft een stuk grasland gelegen tussen de noordoever van de daar aanwezige vijver en de achtertuinen van de 
huizen op de orchislaan. Het ecologisch beheerde deel wordt een keer per jaar gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt enkele 
dagen later afgevoerd. Het gedeelte langs het ecologisch beheerde deel en de rest van het openbaar groen wordt beheerd als 
gazon en dus zeer frequent gemaaid.

Werkwijze 
We hebben in dit gebied een algemene inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle in het gebied voorkomende planten zijn genoteerd. 
Van de in het gebied voorkomende rode lijst en aandachtsoorten zijn de abundantie (talrijkheid) en de coördinaten van de vind-
plaats vastgelegd. Bij het inventariseren maken we gebruik van de app ObsMapp via een smartphone, de waarnemingen worden 
dan ook gelijk vastgelegd in de database van Waarneming.nl, waardoor de gegevens ook altijd terechtkomen in de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF). We hebben het gebied als plantenwerkgroep drie keer bezocht: op 21-05-20, 21-07-15 en op 
21-09-17. Omdat in dit bijzondere gebied ook enkele lastig te determineren soorten en hybriden van verschillende orchideeën 
voorkomen is het gebied ook nog een keer op 21-06-01 onderzocht door een specialist op dit gebied, t.w. de ecoloog Rolf Roos. 
Hij gaf enkele waardevolle aanvullingen die in de totaallijst zijn verwerkt.
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Resultaat 
In totaal hebben we exact 100 plantensoorten aangetroffen. Voor zo’n klein gebiedje is dit een extreem hoog aantal soorten. 
Daarnaast zijn ook veel zeldzame en/of bijzondere soorten (rode lijst- en aandachtsoorten) aangetroffen. Deze zijn in onderstaan-
de tabel oranje gemarkeerd. 

Wetenschappelijke naam Naam Euring Species id Familie
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2 6333 Sapindaceae
Aegopodium podagraria Zevenblad 11 6318 Apiaceae
Agrostis gigantea Hoog struisgras 17 6324 Poaceae
Agrostis stolonifera Fioringras 18 6334 Poaceae
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 24 6341 Lamiaceae
Alnus glutinosa Zwarte els 36 6359 Betulaceae
Anagallis tenella Teer guichelheil 53 2339 Primulaceae
Anisantha sterilis IJle dravik 165 6432 Poaceae
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 66 6436 Poaceae
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 70 6439 Apiaceae
Arabidopsis thaliana Zandraket 81 6303 Brassicaceae
Bellis perennis Madeliefje 135 6459 Asteraceae
Betula pubescens Zachte berk 139 6466 Betulaceae
Blackstonia perfoliata subsp. serotina Herfstbitterling 145 6472 Gentianaceae
Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloem 187 9288 Ranunculaceae
Cardamine pratensis Pinksterbloem 205 6528 Brassicaceae
Carex acutiformis Moeraszegge 212 6533 Cyperaceae
Carex distans Zilte zegge 224 6537 Cyperaceae
Carex disticha Tweerijige zegge 225 6538 Cyperaceae

Zeegroene zegge 232 6544 Cyperaceae
Carex nigra Zwarte zegge 244 6546 Cyperaceae
Centaurea jacea Knoopkruid 1766 6567 Asteraceae
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 286 6570 Gentianaceae
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 2314 125626 Caryophyllaceae
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 295 6577 Caryophyllaceae
Cirsium vulgare Speerdistel 336 6614 Asteraceae
Convolvulus sepium Haagwinde 188 6511 Convolvulaceae
Corylus avellana Hazelaar 366 6645 Betulaceae
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 369 6656 Rosaceae
Cynosurus cristatus Kamgras 386 2465 Poaceae
Dactylis glomerata Kropaar 390 6679 Poaceae
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 884 2468 Orchidaceae
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis 0 186845 Orchidaceae
Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis Gevlekte rietorchis 0 8805 Orchidaceae
Eleocharis palustris Gewone waterbies 437 6723 Cyperaceae
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 451 6732 Onagraceae
Epipactis palustris Moeraswespenorchis 461 2492 Orchidaceae
Equisetum arvense Heermoes 462 6741 Equisetaceae

Holpijp 463 6742 Equisetaceae
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 490 6768 Asteraceae
Festuca rubra Rood zwenkgras 520 6790 Poaceae
Galium aparine Kleefkruid 546 6812 Rubiaceae
Galium palustre Moeraswalstro 2376 6815 Rubiaceae
Galium uliginosum Ruw walstro 556 6818 Rubiaceae
Geranium robertianum Robertskruid 576 6830 Geraniaceae
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 607 6855 Apiaceae
Holcus lanatus Gestreepte witbol 631 6872 Poaceae
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel 641 6884 Araliaceae
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Hypericum perforatum Sint-Janskruid 649 6888 Hypericaceae
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi 651 6889 Hypericaceae
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 654 6890 Asteraceae
Iris pseudacorus Gele lis 665 6903 Iridaceae
Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid 2290 7449 Asteraceae
Juncus alpinoarticulatus Alpenrus 1929 17123 Juncaceae
Juncus articulatus Zomprus 673 6913 Juncaceae
Juncus bufonius Greppelrus 675 6915 Juncaceae
Juncus gerardii Zilte rus 683 10109 Juncaceae
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 727 6966 Asteraceae
Lotus corniculatus Gewone rolklaver 761 7004 Fabaceae
Luzula campestris Gewone veldbies 766 7012 Juncaceae
Lycopus europaeus Wolfspoot 780 7020 Lamiaceae
Lysimachia nummularia Penningkruid 782 7022 Primulaceae
Lysimachia vulgaris Grote wederik 784 7025 Primulaceae
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 785 7027 Lythraceae
Medicago lupulina Hopklaver 799 7043 Fabaceae
Mentha aquatica Watermunt 813 7054 Lamiaceae
Myosotis laxa Zompvergeet-mij-nietje 841 131593 Boraginaceae
Neottia ovata Grote keverorchis 750 2609 Orchidaceae
Ophioglossum vulgatum Addertong 879 7115 Ophioglossaceae
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 896 7124 Asparagaceae
Persicaria amphibia Veenwortel 967 7152 Polygonaceae
Phragmites australis Riet 933 7175 Poaceae
Plantago lanceolata Smalle weegbree 946 7204 Plantaginaceae
Poa pratensis Veldbeemdgras 958 7213 Poaceae
Poa trivialis Ruw beemdgras 959 7214 Poaceae
Potentilla anserina Zilverschoon 1006 7248 Rosaceae
Prunella vulgaris Gewone brunel 1017 7259 Lamiaceae
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 1029 7278 Asteraceae
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1040 7288 Ranunculaceae

Egelboterbloem 1048 7295 Ranunculaceae
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1056 7299 Ranunculaceae
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 1066 7310 Orobanchaceae
Rhinanthus minor Kleine ratelaar 1067 2716 Orobanchaceae
Rumex acetosa Veldzuring 1093 7368 Polygonaceae
Rumex crispus Krulzuring 1098 7371 Polygonaceae
Rumex hydrolapathum Waterzuring 1099 7372 Polygonaceae
Rumex obtusifolius Ridderzuring 1101 7375 Polygonaceae
Salix aurita Geoorde wilg 1117 7390 Salicaceae
Schedonorus arundinaceus Rietzwenkgras 514 6784 Poaceae
Scorzoneroides autumnalis Vertakte leeuwentand 725 6965 Asteraceae
Stellaria media Vogelmuur 1250 7521 Caryophyllaceae

Gewone smeerwortel 1259 7531 Boraginaceae
Paardenbloem 2430 7539 Asteraceae

Trifolium dubium Kleine klaver 1299 7569 Fabaceae
Trifolium pratense Rode klaver 1305 7573 Fabaceae
Trifolium repens Witte klaver 1306 7574 Fabaceae
Triglochin palustris Moeraszoutgras 1311 7579 Juncaginaceae
Urtica dioica Grote brandnetel 1321 7596 Urticaceae
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 1363 7631 Plantaginaceae
Vicia cracca Vogelwikke 1369 7634 Fabaceae
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Aanbeveling 
Dit kleine stukje grasland heeft een zodanige hoge natuurwaarde dat dit eigenlijk beheerd zou moeten worden door specialisten 
op dit gebied. Die zijn echter alleen te vinden bij ZHL en NM. Binnen de groendienst Westvoorne zit echter ook een kwalita-
tief hoog in te schatten medewerker: Marco Blok. Wij vertrouwen erop dat Marco goed in staat is om dit bijzondere, kwetsbare 
gebiedje op een verantwoorde wijze in beheer te houden. 

Natuurvereniging Hollandse Delta beveelt aan om dit gebied een keer per jaar, eind oktober, te maaien en het maaisel vervol-
gens, afhankelijk van het weer, tussen de drie en vijf dagen te laten rusten. Daarna moet het maaisel worden aangeharkt (niet in 
balen geperst) en afgevoerd. Omdat ecologisch beheer niet alleen op planten gericht moet zijn, maar in dit geval zeker ook op 
het verhogen van vooral de biodiversiteit van insecten (vlinders, wilde bijen en wespen, zweefvliegen enz.), andere ongewervel-

bij gazonbeheer gebruikelijk is en ook om ieder jaar 20% tot 30% niet te maaien en pas in het daaropvolgende jaar weer mee te 
maaien. Binnen een dergelijke fasering moet dan wel elk jaar een ander deel blijven staan. Delen waar houtige gewassen en/of 
riet opkomen, kunnen het beste wel elk jaar worden gedaan. Door gefaseerd maaibeheer (of sinusmaaien) krijgen eitjes, rupsen, 
poppen en overwinterende volwassen insecten een aanzienlijk grotere overlevingskans. Zij moeten hun jaarlijkse cyclus volledig 
af kunnen maken. Ook de hoger afgestelde maaibalk draagt daaraan bij.

Als het kan is het beter om het gebied niet met een reguliere grasmaaier te maaien, maar bij voorkeur met een zgn. handmaai-
balk. Ook effect verhogend is om niet het maaisel tot balen te persen, maar te harken. Klepelen en de inzet van een maai-zuig-
combinatie wordt ten sterkste ontraden. 

De beste bron voor praktijkkennis is het artikel (in het Duits) van deze Zwitserse website: https://www.kenniscentrum-reeen.nl/
Portals/0/artikelen/maaien_ree/duits/wiessen_ernteprocessen_und_die_wirkung_auf_die_fauna_artbericht2010.pdf 

Uit onderstaande tabel (afgeleid uit bovenstaand artikel) blijkt dat bij 30% ongemaaid, de inzet van een handmaaibalk en harken 
in plaats van balen persen de overleving voor insecten het hoogst is.

Daarnaast beveelt Natuurvereniging Hollandse Delta aan om deze wijze van beheer uit te breiden naar bij voorkeur de gehele 
oever rondom de vijver en naar die delen van het openbaar groen van de Waranda die ook geschikt zijn voor ecologisch beheer. 

Eigenlijk is de conclusie dat het gehele gebied van het Poldertje een zeer hoge potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een 
vergelijkbare situatie als nu aanwezig is op de noordoever van de vijver. Wij raden ten zeerste aan om met de bewoners van de 
Waranda te overleggen welke delen zij daarvoor in aanmerkingen willen laten komen. Wij hechten eraan om hierbij op te merken 
dat het huidige gebruik van het openbaar groen op geen enkele wijze hoeft te worden aangepast. Vissers kunnen wat ons betreft 
gewoon op de daarvoor aangelegde visplekken blijven vissen.

In Nederland hebben veel straten namen gekregen van bijzondere plantensoorten. Dat is in de Warande niet anders, maar hier 
doet zich de bijzondere situatie voor dat die bijzondere planten er ook echt voorkomen. Wij denken dat er nergens in Nederland 
een orchislaan zal zijn waar maar liefst vijf verschillende soorten orchissen (en enkele zeldzame hybriden) in het aangrenzende 
openbaar groen voorkomen. 

Tot slot willen wij opmerken dat het van groot belang is om zowel het gebiedje zelf, als de wijze van beheer onder de aandacht 
te brengen van de bewoners van de Warande door goede communicatie. Natuurvereniging Hollandse Delta is van harte bereid 
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om samen met de medewerkers communicatie van de Gemeente Westvoorne de wijze van communiceren vorm te geven. Wij 
denken aan de ontwikkeling van een folder voor alle bewoners en eventueel het plaatsen van een informatiebord bij het gebied. 
Mocht de Gemeente Westvoorne besluiten om het ecologisch beheer in de Waranda verder uit te breiden, dan zal ook dit proces 
communicatief zorgvuldig moeten worden begeleid.

Literatuur:
Heukels Flora van Nederland 
Floron Mijn Berm bloeit 
https://topotijdreis.nl/kaart/ 
https://www.kenniscentrum-reeen.nl/Portals/0/artikelen/maaien_ree/duits/wiessen_ernteprocessen_und_die_wirkung_auf_diefau-
na_artbericht2010.pdf 
Website gemeente Westvoorne 
GoogleMaps 

moeraswespenorchis, Foto: Peter Vermaas grote keverorchis, Foto: Peter Vermaas
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Broedvogelmonitoring van huiszwaluwen op Voorne-Putten 
Rozenburg in 2021
Door Hans op den Dries (Vogelwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta) 
en Jos Schreiner, coördinator huiszwaluwentellingen bij de NHD.

Inleiding: de huiszwaluw in de Hollandse Delta
De huiszwaluw (Delichon urbicum) is in de Hollandse Delta een vaste zomergast die vooral afhankelijk is van een geschikte leef-
omgeving met veel insecten. Nederlandse vogels verblijven in de winter vooral in de tropische regenwouden van Kameroen en 

Huiszwaluwen zijn overwegend aan huis en/of 
boerderij gebonden vogels, waar ze hun zelf-
gemaakte nesten onder overstekken bouwen.

Ook kunnen zwaluwtillen, sluizen, gemalen, 
bruggen en natuurgetrouwe situaties als 
rotsen geschikte broedlocaties bieden. Zo wor-
den in rotswanden onder overhangende delen 
prachtige nesten gebouwd.

De kommetjes die zij bouwen van bolletjes 
modder, klei en leem uit de omgeving, worden 
jaarlijks door de vogels zelf onderhouden.
Ook kunstnesten voldoen, al kan het soms 
enkele jaren duren voordat deze in gebruik 
genomen worden. Belangrijk is dat er een vrije 
uit- en aanvliegroute is.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine 
insecten die ze in de vlucht vangen. De vogels 
leggen daar afstanden voor af die soms 450 
meter bedragen.

In de periode van half mei tot half augustus 
kunnen de vogels bezig zijn met nestbouw, 
eieren leggen, broeden en het voeren van 
de jongen. Meestal leggen ze 4-5 eieren, 
de broedduur bedraagt 13-16 dagen en de 
nestjongen-periode 23-30 dagen. Ze kunnen 
tot twee broedsels per jaar hebben, afhankelijk 
van de omstandigheden, zoals de conditie van 
de vogels, voedselaanbod en het weer.
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De soort is al sinds mensenheugenis een broedvogel van Nederland. Vooral kleine oude dorpen en oude boerderijen, beide met 
veel overstek aan de daken, zijn geliefde locaties. Ook dijkhuizen grenzend aan landerijen voldoen vaak prima. 

De huiszwaluwen worden al sinds 1990 door de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta (NHD) op heel Voor-
ne-Putten en Rozenburg (VPR) in kaart gebracht.

De nesten aan de huizen zijn daarbij op een gestructureerde wijze geteld. Daarbij is in eerste instantie onderscheid gemaakt in 
bezette en niet bezette nesten. Ook is er gekeken naar de windrichting van de gebouwen waar de nesten waren gesitueerd. In 
de laatste telling zijn aspecten als de situering van de nesten aan de gebouwen niet meer in ogenschouw genomen. Ook is er 
minder aandacht geschonken aan de niet-bezette nesten.

Vanaf 1990 is het project opgestart en geleid door Julius Röntgen. Door de jaren heen hebben een behoorlijk aantal leden van de 
VWG en enkele niet-leden de tellingen uitgevoerd.
In 2016 heeft Julius voor de voorlaatste telling (2016) besloten te stoppen met zijn werkzaamheden en het stokje overgedragen 
aan de jongere generatie. Deze telling is niet geheel uitgevoerd, waardoor in de verzamelde gegevens van 2016 enkele data 
ontbreken. Ook is er geen verslaglegging tot stand gekomen.
Ondanks bovengenoemde problemen is er van de verzamelde gegevens toch een redelijk beeld over gebleven, die in dit artikel 
zijn verwoord.

De tellingen zijn gestart omdat sinds eind jaren tachtig landelijk de huiszwaluwpopulatie hard achteruit leek te gaan. De eerste 
aanzet voor het onderzoek is in 1989 gegeven door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (R.I.N.) en vanaf 1992 voortgezet door 
Sovon.
Het doel was om zoveel mogelijk landelijk een goed overzicht te krijgen van de aanwezige nesten aan allerlei gebouwen, als 
boerderijen, woonhuizen, diverse gebouwen, scholen e.d.

Uiteraard zijn de nesten beoordeeld op kwaliteit en bezetting. Vaak ontstond er contact met de bewoners, die meestal positief 
waren. Er volgden korte gesprekken waarbij verschillend gereageerd werd. Een enkele keer volgde onbegrip, als dat die vogels 
veel troep achter lieten en dat ze het huis niet konden schilderen.
Uiteraard hebben wij getracht te helpen met goed bedoelde adviezen, zoals het plaatsen van plankjes onder de nesten, grind op 
de bodem langs de gevel.
Het schilderen van de boei leverde wel het grootste probleem op. Helaas is daar niet een passende oplossing voor. Vast staat dat 
er een wetgeving bestaat (zie hoofdstuk 8) die één en ander eist, maar tegelijkertijd beseffen wij dat dit niet altijd gemakkelijk en 
vanzelfsprekend is voor iedereen. Ook handhaven is niet iets dat zomaar tot uitvoer kan en zal worden gebracht.
Vaak werd ook verteld dat er jongen uit het nest waren gevallen, die dan ook meestal dood waren. In het geval hulp geboden kon 
worden, werd dat gedaan, maar of het resultaat uiteindelijk bevredigend was, is niet altijd bekend.

De frequentie van de tellingen is in de beginjaren anders geweest dan tegenwoordig. Destijds is elk jaar geteld, maar in het 
voorjaar van 1996 is besloten niet meer jaarlijks te tellen. Er is toen afgesproken om vanaf 2000 weer een referentietelling uit te 
voeren.
In 2000 is het niet gelukt deze telling te hervatten.
In 2001 heeft de VWG de bedoelde referentietelling uitgevoerd. Vanaf dat jaar is de frequentie van de telling op elke vijf jaar 
gezet. Dat houdt dus in dat de tellingen als volgt zijn uitgevoerd: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2006, 2011, 2016 en 
2021. 
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Het telgebied is alle jaren wel gelijk gebleven, maar niet alle jaren zijn werkelijk alle deelgebieden (geheel) geteld. Dit is ten dele 
te wijten aan het te kort aan beschikbare tellers, de wetenschap dat bepaalde delen verlaten waren door de zwaluwen en een 
enkele keer door miscommunicatie.

Door de jaren heen zijn er wel veranderingen van locaties ontdekt of opgemerkt. Het is dus zaak dat de betreffende teller steeds 
weer zijn gebied doorkruist en scherp in de gaten houdt en veranderingen in kaart brengt.

In het laatste teljaar (2021) is in voorbereiding op de telling de hulp ingeroepen van de bewoners van het telgebied via de media, 
door een advertentie te plaatsen in de streekbladen en een bericht te delen via sociale media. Hierin zijn de bewoners van het 
telgebied gevraagd om de bij hun aanwezige of bekende nestlocatie te melden, zodat wij deze konden bezoeken en beoordelen.
Er zijn hier toch wel verrassend veel reacties op gekomen waar wij deze bewoners dan ook heel dankbaar voor zijn.
Van alle tellingen zijn de gegevens in een rapport vastgelegd (zie hieronder bij de bronvermelding) en zijn er conclusies getrok-
ken.

Een eerste indruk leerde ons dat er inderdaad lange tijd een afname was, maar heel voorzichtig denken wij dat een verdere 
daling uit lijkt te blijven, sterker nog, dit jaar zagen wij weer een redelijke stijging in het aantal territoria.
De insectenrijkdom is voor alle insectenetende vogels van levensbelang. Vooral de zwaluwen zijn afhankelijk van rondvliegende 
insecten, die vroeger in groten getale over de landerijen zwierven. Deze weelde aan insecten is sterk aan het afnemen. Zeg eer-
lijk: wie heeft er nog wel eens met insecten besmeurde autoruiten?

Gebiedsbeschrijving
Het telgebied Voorne-Putten is opgedeeld in vier gemeenten (Nissewaard, Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis). Het telgebied 
Rozenburg is in de gemeente Rotterdam gelegen.
Als we het totale gebied zouden moeten omschrijven, dan kunnen we zeggen dat het een polderlandschap is met vele waterin-
gen, relatief kleine dorpjes als Rockanje, Oostvoorne, Oudenhoorn en Nieuwenhoorn, Tinte, Vierpolders, Zwartewaal, Heenvliet 
en Geervliet, Abbenbroek, Zuidland, Hekelingen en Simonshaven en de Vestingstad zonder stadsrechten Hellevoetsluis en de 
steden Brielle en Spijkenisse. Daarnaast kent het gebied tussen Oostvoorne en Brielle behoorlijk grote delen met kassen.
Aan de zeezijde ten westen van de lijn Rockanje - Oostvoorne ligt een rijk duingebied, Voornes Duin
Tot slot is het dorp Rozenburg een onderdeel van het telgebied. Dit dorp ligt ingesloten tussen het drukke wegennet van de indus-
trie (Europaweg) en de Nieuwe Waterweg.

Het water dat op het eiland aanwezig is, bestaat uit allerlei kleine wateringen en een aantal grote wateren, zoals het Oostvoornse 
Meer, het Breede Water, het Quackjeswater, de Strypse Wetering, de Put van Heenvliet, het Kanaal door Voorne, het Voedings-
kanaal, de Bernisse, Spuimonding-West ende Beningerslikken . Daarnaast grenst het gebied aan de noordzijde aan de Nieuwe 
Waterweg, aan de zuidzijde aan het Haringvliet, aan de westzijde aan de Noordzee en aan de oostzijde aan de Oude Maas en 
het Spui.

Over het algemeen zijn de kleinere woongemeenten, de polders met de daarin gesitueerde boerderijen en alleenstaande, vaak 
kleine woningen en de her en der verspreide dijken met woonkernen het meest in trek bij de huiszwaluwen.
Vooral de natte polders met kleiachtige bodem bieden de juiste basis voor het bouwen van nesten.

Oudere woningen, boerderijen en ook enkele scholen hebben de meeste nesten. Toch zijn er ook relatief nieuwe huizen in het 
boerenland die soms verrassend veel nesten bevatten. In de polder Zwartewaal was er zelfs een huis, dat net gereed was geko-
men, waar een huiszwaluw op het nog niet afgeschilderde hout zijn nest had gebouwd. De bewoners hebben laten weten dat zij 
er alles aan willen doen om ook in de toekomst hun locatie huiszwaluwvriendelijk te houden.

Werkwijze
Het was moeilijk om gebiedsgrenzen aan te geven aan de tellers, waardoor duidelijk werd wie welke gebieden zou tellen. Bij 
nader inzien hadden wij misschien het beste via Google Maps de gebiedsgrenzen kunnen gebruiken, maar dit was natuurlijk in 
het verleden nog niet zo gedetailleerd bekend als tegenwoordig. Dus aanvullingen van exacte adressen was een vereiste.
Een tweede mogelijkheid zou zijn geweest om de bij Sovon gebruikte gebiedsindelingen voor de watervogeltellingen te gebrui-
ken. Sovon heeft namelijk heel Nederland opgedeeld in deelgebieden die door natuurlijke grenzen zoals wegen, dijken en wate-
ringen van elkaar worden gescheiden. Ieder gebied heeft bij deze methode een uniek nummer gekregen.
Een derde mogelijkheid zou zijn om de atlasblokken te gebruiken, zoals ook voor de tellingen voor de Broedvogelatlas zijn uitge-
voerd. 
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De basis was in de jaren negentig al gelegd. Toen zijn vermoedelijk spontaan allerlei delen van het eiland toegewezen zonder 

is gebruik gemaakt van kwart-atlasblokken, zoals Zwartewaal 37-43/3.

In de praktijk is uiteindelijk gebleken dat het inventariseren van nesten op basis van adres het meest zuiver is en uiteindelijk ook 
lang is vol te houden. Dit lijkt veel werk, maar dat valt uiteindelijk best mee. Het aantal gebouwen dat ook daadwerkelijk nesten 
bevat is relatief gezien laag.

Dat betekent dat gericht gezocht kan worden naar bestaande nesten. Uiteraard worden de tellers er elk telseizoen op geatten-
deerd dat goed moet worden gelet op nieuwe locaties. Vroeger werd nog gekeken naar de posities van de nesten aan de wonin-
gen, maar dat is losgelaten, vooral ook omdat het veel extra werk was en omdat de nesten toch vaak op diverse richtingen aan 
de gebouwen gelegen waren. Soms werden ze zelfs rondom het huis aangetroffen.

Er is zoveel mogelijk op basis van adressen systematisch geteld en verdeeld over de tellers. Daarbij is gebruik gemaakt van alle 
eerder in alle teljaren bezochte locaties.

Resultaten
Omdat over alle tellingen de genoemde dorpen en steden steeds weer terugkomen, hebben wij ons in dit verslag ook aan deze 
eenheden vastgehouden. Betreffende plaatsen zijn dus inclusief de kolonielocaties van de omliggende omgeving.
De aantallen die zijn waargenomen in 2021 zijn ook zoveel mogelijk als in voorgaande jaren onder dezelfde plaatsen opgeslagen.
In onderstaande tabel is te zien hoe de aantallen zich per plaats ten opzichte van elkaar verhouden.

We zien in dit overzicht dat sommige plaatsen erg in trek zijn, maar tegelijkertijd valt ook op dat er slecht bewoonde plaatsen zijn.

De plaats Hellevoetsluis heeft nagenoeg de hele periode redelijk gescoord. De jaren 2006 (64) en 2011 (75) waren een diepte-
punt, ook de jaren 2001, 2016 en 2021 met aantallen net boven de 100 waren verhoudingsgewijs minder. 

Rockanje, Vierpolders en Zuidland kenden ook een vreemd verloop.
Rockanje begint met lage aantallen, maar vanaf 2006 lopen de aantallen sterk op tot 288 in 2021, terwijl de andere twee plaatsen 
(Vierpolders en Zuidland) juist het omgekeerde beeld vertonen, al is het wel zo dat Zuidland afgelopen seizoen weer een mooie 
stijging naar 67 nesten kende.

Tabel 1, totalen Voorne-Putten Rozenburg



12 - Jaarboek 2021 KNNV Hollandse Delta

De huiszwaluw op Voorne-Putten Rozenburg in vergelijking met Neder-
land, Zuid-Holland en de Hoeksche Waard.

Eerste periode (1991 t/m 1995)

maar dat er daarna een sterke afname volgde tot 2001 (441), al moet gezegd worden dat er in de tussenliggende jaren 1996 t/m 
2000 op VPR niet geteld is.

Tweede periode (2001 en 2006)
In de daaropvolgende periode (vanaf 2001) zijn de tellingen op VPR dus om de vijf jaren verricht. De eerstvolgende telling dateert 
van 2006 waarbij 400 nesten werden geteld. Dat aantal lag helaas ook weer iets lager, terwijl landelijk en ook in Zuid-Holland de 
aantallen geleidelijk iets opliepen.

Derde periode (2011)

duidelijk is dat er in 2011 (702) beduidend meer territoria (nesten) genoteerd zijn. Ook nu blijkt dat zowel de landelijke als de 
provinciale cijfers van Zuid-Holland en daarmee ook die van de HW, dit beeld min of meer bevestigen.

Vierde periode (2016)
In 2016 (360) lijkt een nieuw dieptepunt te zijn bereikt. Dit is echter het jaar waarbij één en ander bij het uitvoeren van de tellingen 
en het verzamelen van de gegevens niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Dit heeft te maken met het feit dat de coördinator om 
gezondheidsredenen zijn werkzaamheden onverwacht moest beëindigen. Mogelijk zijn er met de overdracht gegevens verloren 
gegaan. Er zijn namelijk enkele onvolkomenheden aangetroffen, zoals bij de plaatsen Oostvoorne en Oudenhoorn, die in 2021 
samen goed waren voor ruim 140 nesten, waardoor zeer waarschijnlijk de totaaltelling voor 2016 niet helemaal het juiste beeld 
weergeeft.

De opgegeven aantallen zoals hier verwerkt (360) moeten dan ook als een minimumaantal gezien worden, maar hadden mogelijk 
rond de 500 kunnen liggen.

Als we voor deze periode weer kijken naar de landelijke gegevens en provinciale gegevens van Zuid-Holland, dan kunnen wij 
concluderen dat die cijfers een minder grote daling tonen dan op VPR. Het landelijke beeld duidt alleen maar op een stijging.
Tot slot moet worden opgemerkt dat er in de periode vanaf 2001 in Rozenburg en Spijkenisse helemaal geen kolonies of solitaire 
broedgevallen meer zijn waargenomen. In 2021 is er in het buitengebied van Spijkenisse echter wel een kolonie ontdekt, name-
lijk in de Wolvenpolder bij de boerderij de Wolvenstee. Deze boerderij ligt nabij het nieuwe natuurgebied de Wolvenpolder van 
Natuurmonumenten. Een plaatselijke teller heeft geconstateerd dat door de vindingrijke huiszwaluwen in dit nieuwe natuurgebied 
de juiste ‘bouwstenen’ gevonden werden om aan genoemde boerderij hun nestjes te bouwen. Niet duidelijk is vanaf welk jaar 
deze nesten voor het eerst zijn aangebracht. Het is wel een optimale locatie voor huiszwaluwen om nestjes met jongen groot te 
brengen. Een overvloed aan insecten zou zelfs in de toekomst de kolonie kunnen laten groeien.

Overzicht Hoeksche Waard

In de Hoekse Waard telt de Vogelwerkgroep van het Hoekschewaards Landschap (HWL) al sinds 1990 op structurele basis het 
aantal huiszwaluwnesten. Daarmee is een beeld van meer dan 30 jaar ontstaan. 

-
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1518 1423 1617 1475 1261 885 834 815 768 810 1056 1172

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1104 1210 1226 1341 1325 1220 1255 1208 1322 1337 1506 1384

Overzicht Sovon - Nederland en Zuid-Holland

Tot slot is voor de volledigheid een overzicht van Nederland en Zuid-Holland weergegeven op de Sovon site en vanuit het Sovon 
Vogelonderzoek Nederland 2018 - Vogelatlas Nederland - het hoofdstuk van de Huiszwaluw.

Uit de cijfers die zijn verzameld tijdens het onderzoek voor de eerste broedvogelatlas in de periode van midden jaren zeventig en 
de laatste broedvogelatlas (2018), is gebleken dat de populatie van toen tot ongeveer het jaar 2000 is gekelderd van ruim meer 
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Uit de tellingen van Voorne-Putten Rozenbrug en Hoeksche Waard is gebleken dat de daling van de aantallen sinds 1990 niet zo 

kennelijk is de daling daarvoor nog groter geweest.

Oorzaken achteruitgang of veranderingen
De huiszwaluw staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
Hier staan de soorten op die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Het is altijd lastig om oorzaken aan te geven bij aantalsveranderingen, maar in het geval van de huiszwaluw kan wel gesteld 
worden dat er enkele oorzaken zijn aan te wijzen:

- voedsel-/insectengebrek (enerzijds intensivering landbouw en anderzijds het gebruik van bestrijdingsmiddelen);
- ontbreken van bloemrijke bermen, onder andere in verband met te vroeg maaien;
- droogte, waardoor geen geschikte modderpoelen bij geschikte broedlocaties gevonden worden, soms van invloed op tweede 

legsels. Door beregening van akkers in een droog seizoen konden andere locaties bezet worden voor een tweede legsel.
- verminderde acceptatie van vervuiling bij nestlocaties aan de huizen en andere gebouwen;
- natuurontwikkeling, waarbij na stabilisatie van de situatie het afhankelijk is van de omstandigheden of de zwaluwen zich wel of 

niet kunnen handhaven;
- oude bolwerken die door de jaren heen minder zijn geworden, waarbij de voedselsituatie van invloed is geweest en mogelijk 

ook in combinatie met achteruitgang van nestgelegenheid (allerlei aanpassingen aan gebouwen en middelen toepassen om te 
voorkomen dat er nesten gebouwd kunnen worden)

- veranderde omstandigheden in het overwinteringsgebied
- veranderde omstandigheden tijdens de trek naar het overwinteringsgebied en de terugweg naar Nederland.

Belevingen bewoners
Tijdens het tellen van de huiszwaluwnesten kwamen de tellers regelmatig in contact met de bewoners van de huizen die de 
vogels hadden uitgekozen om hun nesten aan te metselen. Hier kwamen opmerkelijke reacties naar voren.

Hieronder enkele reacties:
Zo was er een garagehouder die kwam kijken wat die mensen nou eigenlijk aan het doen waren rond zijn huis. Hij gaf aan wel 
last te hebben van de poep van de diertjes. Op de vraag of hij er liever van af wilde zijn zei hij het eigenlijk wel heel leuk te vinden 
en te genieten van de oudervogels die dan de jongen kwamen voeren, en tja, die poep liet hij wel een keer door een werknemer 
weghalen.

Ook bij een boerderijtje kregen we te horen dat al die poep toch wel behoorlijk vervelend was, maar toen we het hadden over het 
nut van de beestjes, ze vangen wel 1000 muggen op een dag, zagen ze daar ook het voordeel wel van in. Sowieso waren ze niet 
van plan de nesten te verwijderen.

Een aantal bewoners kwam ook enthousiast vertellen hoeveel nesten ze hadden en hoeveel er bezet waren. Ze waren er trots op 
en hoopten er het volgend jaar nog meer te hebben.
Eén bewoonster liet weten dat de vogels al sinds jaar en dag aan hun huisje gekluisterd waren en dat zij al die tijd de vogels 
ongemoeid hadden gelaten. Op de vraag hoe zij het schilderwerk uitvoerden, kwam het antwoord, ‘niet’. Ze was veel te bang dat 
de zwaluwen zouden vertrekken en of zouden wegblijven, dus had zij besloten het schilderen op die plaatsen gewoon achterwe-
ge te laten. Het moet gezegd worden, het verval viel reuze mee.

Boeren- en huiszwaluwen werden door de bewoners soms verwisseld met elkaar. Nadat we duidelijk gemaakt hadden dat boe-
renzwaluwen voornamelijk stalbroeders zijn en vrolijke kwetterende roepjes hebben en juist de huiszwaluwen onder de overstek-
ken nestelen en die strakke korte prrrt-roepjes produceren, was voor betreffende personen het raadsel opgelost. 

Wetgeving
Wat zegt de wet nu over hoe om te gaan met vogels die hun nesten aan onze huizen bevestigen?
Hieronder vindt u een uitdraai van de nieuwe Wet natuurbescherming die als wettelijk kader dient voor het beschermen van 
vogels in Nederland. Hieruit blijkt dat er voor genoemde locaties een zorgplicht is.

In 2023 staat gepland dat de nieuwe Omgevingswet in werking zal treden. De wet Natuurbescherming zal dan in ieder geval in de 
Omgevingswet worden opgenomen. 

Hoe hierin de zorgplicht verwoord zal worden, of misschien een hele andere vorm van bescherming krijgt, is nog niet bekend.
Bij vragen hierover kan men altijd contact op nemen met de NVWA of kijken op de site van de NVWA. Ook de Natuurvereniging 
Hollandse Delta of Vogelbescherming Nederland kunnen antwoord geven op wat wel en niet is toegestaan.
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Uit dit artikel van de nationale wetgeving kunnen wij concluderen dat het dus strafbaar is om nesten van huiszwaluwen te verwij-
deren.

Natuurlijk snapt de wetgever ook wel dat er situaties zijn die logischerwijs kunnen ontstaan, bijvoorbeeld het renoveren, schilde-
ren van boei en gevel van een huis, kort gezegd onderhoudswerkzaamheden.
Wat kunnen mensen hieraan doen en hoe kunnen mensen voorkomen dat zij nesten moeten verwijderen of vernielen om onder-
houd te plegen? Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

Aanbeveling
Allereerst is het van belang dat de bewoners het nut van de zwaluwen duidelijk 
wordt gemaakt. Zwaluwen eten veel insecten (zo rond de 1000 per dag) die wij 
als mens vaak lastig vinden. Voor veel dieren, waaronder vogels, zijn deze insec-
ten van levensbelang, vooral in de tijd dat zij jongen hebben en deze dus moeten 
voeren.

De NHD zou kunnen proberen aan de hand van voorlichtingsmateriaal aan te 
geven wat betreffende bewoners zouden kunnen ondernemen, om poep op te 
vangen en hoe men onderhoudswerk zou kunnen uitvoeren.

Poepoverlast is maar tijdelijk, maar toch kan het hinderlijk zijn. Niet alleen de 
ramen en gevels, maar ook de onderliggende tuin kan besmeurd raken.
Een goed hulpmiddel kan zijn om kort onder de nesten een plankje te plaatsen. 
Plaats deze plankjes wel ongeveer 3 centimeter van de muur, zodat de zwaluwen 
daar niet onder gaan bouwen. De poep op deze plankjes zal in het najaar gaan 
indrogen en na verloop van tijd minder worden of zelfs verdwijnen.
Poep op de grond bij de gevel kan misschien het beste worden opgevangen door 
een strookje grind van ongeveer 40 centimeter breed.

Maar wat te doen bij het schilderen van de onderkant van de boeien?
Natuurlijk willen wij ons huis netjes hebben en strak schilderwerk hoort daarbij. 
Om de drie tot vijf jaar willen de meeste mensen toch wel dit schilderwerk uitvoe-
ren.
Daarbij zouden wij ons één vraag kunnen stellen, namelijk: is er werkelijk nood-
zaak dat er ter plaatse van bestaande (hele) nesten geschilderd moet worden?
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Even ter verduidelijking:

-
ces, dus een soort conservering;

zichtbare delen van het overstek zijn dan netjes en de nestjes leven nog lang en gelukkig. Dus de vraag zou kunnen zijn: is het 
echt noodzakelijk deze nesten weg te steken?

(zie foto hierboven uit folder Vogelbescherming).
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mos Uitgevers, Utrecht en Antwerpen.

• Google Maps: Plattegrond Voorne-Putten Rozenburg.

De eerste broedende grote zilverreigers op Voorne
Door Theo Briggeman, lid van de Vogelwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta 

In 2021 hebben er voor het eerst drie paar grote zilverreigers op Voorne gebroed, twee paar op het Quackjeswater en een paar 
op het Breede Water. De eerste telling met een drone in 2022 leerde inmiddels dat er op het Quackjeswater in 2022 al vier paar 
zijn gaan broeden. Het Breede Water moet in 2022 nog worden geteld. 

Dode, geringde grote zilverreiger
Boswachter Han Meerman vond op 13 april 2021 een dode grote zilverreiger in Voornes Duin. De vogel was op 25 mei 2019 in 
Litouwen geringd als jonggeboren vogel. Deze mooie, witte, reiger had een afstand van bijna 1500 km afgelegd. In de winter 
overwinteren vogels uit Oost-Europa en Frankrijk in ons land. Theo Briggeman nam nabij het Watergat (Stad aan het Haringvliet) 
in de nazomer een paar jaar achtereen een in Frankrijk geringde grote zilverreiger waar. 

grote zilverreiger. Foto’s: Peter Vermaas
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Overwinterende vleermuizen in bunkers op Voorne
Door Jan Alewijn Dijkhuizen (coördinator Zoogdierwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

Inleiding
De vleermuizen die in Nederland voorkomen, zijn allemaal insecteneters. Om de winter te overleven trekt een aantal soorten weg, 
maar de meesten blijven in ons land en overwinteren in bomen en gebouwen. Elke soort stelt eigen eisen aan de overwinterings-
plek. Sommige soorten passen zich gemakkelijk aan veranderende weersomstandigheden aan en verplaatsen zich wanneer het 
klimaat omslaat, andere soorten zoeken juist een stabiele omgeving om te overwinteren. 
Bunkers blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op vleermuissoorten die van rust, vocht en een stabiel klimaat houden.
Winterverblijven van vleermuizen zijn bij wet beschermd, evenals paarplaatsen en kolonieverblijven. Een groot deel van de 
bunkers op Voorne staan op grond van Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap in het Natura 2000-gebied Voornes 
Duin, maar er zijn ook objecten die bij particulieren op het erf staan. Bij particulieren worden bunkers vaak als schuur, als stal of 
als berging gebruikt. De laatste jaren worden er zelfs bunkers afgebroken. Bij het Zuid-Hollands Landschap is de Biberbunker als 
museum ingericht en worden enkele bunkers beheerd door de stichting Biberbunker waarbij in de zomer excursies in de objecten 
zijn toegestaan en de rust in de winter bewaard moet blijven. 

Het onderzoek
Sinds de winter van 1982 worden op Voorne door leden van de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland en de KNNV Zoogdierwerk-

-
seerden als introducee mee kunnen. Vleermuizen in winterslaap hebben hun lichaamstemperatuur laten zakken tot de omge-
vingstemperatuur. Verstoring kan leiden tot het ongewenst wekken van vleermuizen terwijl er geen voedsel voorhanden is om aan 

landelijke telprotocol. Wintertellingen moeten plaats vinden tussen half december en half februari. De gegevens worden verza-

gehouden waarbij op dit moment ongeveer 100 objecten worden bezocht en geteld.

Onderzoeksmethode
Eigenlijk is de onderzoeksmethode ontzettende eenvoudig: zoeken en tellen …
Het bijzondere aan wintertellingen van vleermuizen is dat de objecten waar ze verblijven vaak lastig te bereiken zijn en ook nog 
eens moeilijk toegankelijk. Het vergt wel enige lenigheid om bunkers te betreden en nog meer om er weer uit te komen. Een 
deel van de bunkers is afgesloten met een deur en dat vergt weer enig geduld om deze na een jaar weer open te krijgen. Een 
heel aantal objecten ligt vol prikkeldraad, puin of zand en er zijn gangen waar je alleen liggend en kruipend doorheen kunt. Voor 
vleermuizen zelf maakt dit niet uit … Binnen in een bunker wordt met een zaklamp en een spiegel iedere kier, spleet en buisje 
onderzocht. Vleermuizen kunnen vrij aan de muur hangen maar vaak verstoppen ze zich achter loshangend isolatiemateriaal of in 
buisjes en gaten omdat daar kennelijk net een ander microklimaat heerst. Het is dus zaak goed te zoeken. Wanneer een vleer-
muis wordt aangetroffen, wordt snel gekeken welke soort het is. Soms wordt er een foto gemaakt en verder wordt het dier zo snel 
mogelijk met rust gelaten om verdere verstoring te voorkomen. 
Veel mensen denken bij tellingen van vleermuizen aan grotten in andere werelddelen en verwachten duizenden vleermuizen, in 
onze winterverblijfplaatsen vinden we 0 tot (afgelopen telling) maximaal 33 exemplaren.

Resultaten

Afvlakkende trend:
Van de periode 1982-2003 zijn bij mij niet alle 
gegevens per bunker bekend, wel de totaalcijfers. In 
die periode werden gegevens per complex bunkers 
weergegeven.

Vanaf 2003 zijn er dankzij navraag bij lokale bewo-
ners en bunkerexpert Jeroen Rijpsma veel bunkers 
bij gevonden. Sommige waren al lang open, andere 
werden kort daarvoor opengebroken. We tellen nu 
100 objecten maar lang niet alle worden benut. We 
hebben een periode gedacht dat door het vinden van 
nieuwe objecten daardoor ook het aantal getelde 
vleermuizen toenam. Dat blijkt maar ten dele het 
geval. 
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Fluctuerend totaalaantal:
In de winter 2020-2021 mocht er vanwege corona niet 
geteld worden, zowel vanwege kans op besmetting van 
mensen onderling maar ook uit voorzorgsprincipe omdat 
er ook een kans bestond dat vleermuizen besmet zouden 
kunnen raken. 

kan veroorzaakt worden door extreem zachte winters 
zoals die van 2006-2007 maar ook door zeer droge en 
hete zomers waardoor waterstanden lang laag zijn en 
winterverblijven uitdrogen (2019).

Fluctuerend aantal per complex:

hebben met lokaal meer last van droogte, vandalisme en/of beheermaatregelen. 

Een van de interessante complexen is de groep bunkers 
bij meertje Pompstation. Hier spelen een aantal factoren 
een rol: een aantal jaren geleden is een deel van het 
gebied ontdaan van bomen en struiken wat een direct 
gevolg had op het aantal vleermuizen: het aantal daal-
de. Maar direct daarna steeg het aantal ook weer snel 
doordat twee grote bunkers ineens veel meer overwinte-
raars herbergden. Deze twee zijn echter afgelopen jaar 
zo verdroogd dat hier het aantal ook weer snel daalde. 
En tenslotte de invloed van vandalisme: een bunker waar 
meestal rond de 25 vleermuizen overwinterden is open 
gebroken en daar telden we er nu nog maar 8 dieren.

Watervleermuis ver in de meerderheid
Er zijn op Voorne maar enkele soorten in de winterver-
blijven aanwezig. Het gaat vooral om watervleermuizen 
en gewone grootoorvleermuizen. In enkele bunkers bij 
particulieren worden kleine groepjes dwergvleermuizen 
geteld, maar deze soort is hier niet echt afhankelijk 
van. Dwergvleermuizen maken gebruik van allerlei 
soorten gebouwen en andere wegkruipmogelijkheden. 
Heel af en toe wordt er een zeldzaamheid ontdekt 
zoals enkele jaren achter elkaar enkele baardvleermui-
zen. En eenmaal is er een meervleermuis gespot. 

watervleermuizen
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De trend voor watervleermuizen was positief en is nu stabiel, opvallend is het variabele aantal grootoorvleermuizen. Grootoor-
vleermuizen worden in de winter relatief vaak wakker, proberen dan nog wat voedsel te vinden en verhuizen dan naar andere 
locaties. Tellen van grootoorvleermuizen is dus meer een tijdopname dan bij watervleermuizen die meer vaste slapers zijn en zich 
minder verplaatsen gedurende de winter.

Overigens worden bunkers niet alleen door vleermuizen gebruikt, we vinden ook roestjes, dagpauwogen, waaiermotjes en hop-
snuituilen maar ook bosmuizen en kleine watersalamanders. 

Gewone grootoorvleermuis en dagpauwoog overwinterende roestjes
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Ligging bunkercomplexen op Voorne

Boulevard:     Zuid-Hollands Landschap 

Biberstelling:   Zuid-Hollands Landschap 

Heesterhof:     Zuid-Hollands Landschap

Wassermann:   Natuurmonumenten

Windgatseweg:  Particulieren

Schapenwei:    Natuurmonumenten 

:    Particulier

Meertje Pompstation: Natuurmonumenten

:   Natuurmonumenten 

Weergors:     Natuurmonumenten 

Beheer van bunkers
Een deel van de bunkers is in de loop van de jaren afgesloten voor publiek, soms vooral vanwege de veiligheid maar ook zeker 
ter bescherming van vleermuizen. Hoewel enkele hiervan steeds opengebroken worden, blijkt het zinvol een aantal objecten goed 
te beschermen. Het afsluiten met stalen deuren met een kleine invliegopening lijkt de beste resultaten te geven. 

Bij het Zuid-Hollands landschap zijn op dit moment 15 bunkers van een deur of deksel voorzien waarvan er een zodanig vernield 
is, dat deze vervangen moet worden. Kijken we dan naar de objecten met daarin het aantal getelde vleermuizen, dan zouden er 
eigenlijk nog 7 afgesloten moeten worden. Er werden afgelopen winter in het noordelijk deel van het duingebied 207 vleermuizen 
geteld, 38 meer dan vorig jaar.

Bij Natuurmonumenten zijn 6 objecten afgesloten, althans dat waren ze. Hier is een aantal deuren jaren geleden al opengebroken 
en ondanks verzoek tot reparatie niet hersteld. Deze objecten moeten snel weer afgesloten worden. Daarnaast is er afgelopen 
jaar een goede bunker in de zomer opengebroken en niet gerepareerd met als resultaat een teruggang van 22 naar 8 vleermui-
zen. Er werden in het zuidelijk deel van het duingebied 195 vleermuizen geteld, 34 minder dan vorig jaar.

Bij de particulieren is de situatie weer anders. Afgelopen jaar is er een aantal bunkers helemaal gesloopt en bij twee adressen 
mogen we niet meer over de vloer komen en weten we niet wat daar gebeurt. Op het adres van de gesloopte bunkers is dankzij 
inzet van de provincie (mede op basis van onze tellingen) compensatie afgedwongen, de eigenaar heeft een mooie vleermuiskel-
der gebouwd welke vanaf 2023 geteld kan worden. We zijn benieuwd. 
We realiseren ons dat particulieren nu eenmaal over hun eigendommen kunnen beschikken zoals ze dat zelf willen, aan de 
andere kant zijn vleermuisverblijven beschermd dus het wringt wel een beetje. Bij de particulieren wordt nu ongeveer 10 procent 
van de totale overwinterende populatie geteld. We weten dat bij het grootste particuliere bunkercomplex er plannen zijn om dit te 
verkopen en het gebied opnieuw in te richten. Ook hier zal de provincie bij betrokken worden. Er werden bij de particulieren net 
als vorig jaar 41 vleermuizen geteld waarvan 9 dwergvleermuizen.
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Advies
Het is aan te bevelen dat zowel het Zuid-Hollands Landschap 
als Natuurmonumenten de verantwoordelijkheid op zich 
nemen om de overwinterende vleermuizen een meer duur-
zaam winterverblijf in hun gebieden aan te bieden. Met het 
dreigende verlies van rust bij de particulieren, met de druk 
van vandalisme op winterverblijven in de natuurgebieden en 

-

winterverblijven te maken. Overigens is het natuurlijk heel 
legitiem om een aantal bunkers open te stellen voor publiek 
uit cultuurhistorisch oogpunt, de keuze voor welke hiervoor 
geschikt zijn wordt vergemakkelijkt als er een beschermings-
plan voor vleermuizen in overwinteringsobjecten is. 

Mij is bekend dat de Toezichthouders van NM en ZHL voor 
zover mogelijk wel aandacht besteden aan handhaving om 
vernieling te voorkomen of in ieder geval te melden t.b.v. 
herstel, maar helaas laat het aantal achtergelaten sporen zien 
dat dit niet voldoende is om de vleermuispopulatie te bescher-
men. Daarom heb ik in het verslag van de wintertelling 2021-
2022 enkele dringende beheeradviezen aan beide organisa-
ties opgenomen. Dat gaat niet alleen om plaatsen van deuren 
maar ook over het afsluiten van kortgeleden open gegraven 
tochtgaten, dit kan vaak al met een plank en zand.

Conclusie
Hoewel de totaalcijfers van de telling suggereren dat het niet 
slecht gaat met de vleermuisstand is dit helaas een schijnze-
kerheid. Bunkers worden gesloopt, opengebroken, ingericht 
voor andere doeleinden en betreding neemt ondanks inzet 
van de toezichthouders toe. Voor een duurzamer beheer is 
meer aandacht nodig voor onderhoud aan reeds uitgevoerde 
inrichtingsmaatregelen en een integraal plan welke bunkers 
wel of niet van belang zijn voor overwinterende vleermuizen 
en daar de energie in steken voor inrichting, beheer en toe-
zicht. Zo kan er ook beter afgewogen worden welke bunkers 
er voor andere doeleinden kunnen worden benut.

Naast bescherming van vleermuizen in winterslaap zit er ook nog een veiligheidsaspect aan het beheer van de bunkers. Vaak zijn 
er gevaarlijke kuilen en betonnen randen waar zowel mensen als dieren nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. Hoewel de 
meeste bunkers niet langs wegen en paden liggen en betreding illegaal is, ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid wel bij 
de eigenaar. 

We zijn graag bereid om onze ideeën ter bescherming van de winterverblijven toe te lichten.
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De steenmarter en boommarter: nieuwe soorten op Voorne 
Door: Theo Briggeman 

Tot 2021 waren de steenmarter en boommarter nog niet op Voorne Putten waargenomen. Daar is in één klap verandering in 
gekomen. 
Daarin speelde de gemeente Hellevoetsluis de hoofdrol. Op 11 juni 2021 werd de boommarter op een wildcamera van Jos en 
Debby Schreiner in het natuurgebied Quackgors vastgelegd en een paar maanden later werd de steenmarter op een nachtcame-

De komst van de boommarter verliep sneller 
dan verwacht, en was daarmee een dave-
rende verrassing. De steenmarter was al in 
aantocht. Deze soort werd al in de Hoekse 
Waard gezien en ook boven de Nieuwe 
Waterweg al regelmatig gespot. Met de 
komst van deze twee marterachtigen, allebei 
echte roofdieren, wordt het ecosysteem ver-
rijkt. Samen met de komst van de inmiddels 
wijdverbreide vos, worden de ecosystemen 
op de eilanden aanzienlijk vervolmaakt. 

Boommarter, Foto: Jos en Debby Schreiner
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De terugkeer van de keizersmantel op Voorne
Door Theo Briggeman (lid Insectenwerkgroep NHD)

In Nederland was de keizersmantel aan het begin van de twintigste eeuw een vrij algemene standvlinder. Sinds 1925 is het ver-
spreidingsgebied langzaam maar zeker afgenomen. Omstreeks 1980 was de soort als standvlinder nagenoeg verdwenen.
Ook op Voorne is de keizersmantel lange tijd afwezig geweest. In 1994-1996 vertoefde er een kleine populatie bij het Quack-
jeswater. In 1997 werden er in totaal nog 29 vlinders waargenomen. Daarna verdween de soort van de radar. 

In het jaarboek 2020 meldden we al dat de keizersmantel na een lange afwezigheid weer op Voorne te zien was geweest. Twee 
exemplaren vertoefden langere tijd in de buurt van de Heemtuin Tenellaplas en de Gamandervallei in de Duinen van Oostvoorne. 
Er werden 26 waarnemingen gemeld met in totaal 38 vlinders. De vraag was toen nog hoe structureel van aard dat zou zijn. 
De verdere ontwikkeling in 2021 duidt erop dat er sprake is van een opgaande lijn, met in totaal 118 waarnemingen met 146 vlin-
ders. Verreweg de meeste waarnemingen werden nabij de Heemtuin en de Gamandervallei gedaan. 

-
tieke vlinders van hoog opgaand bos het beter zijn gaan doen. De keizersmantel is er in grotere aantallen dan 30 jaar geleden. In 
Meijendel werden er in 2018 maar liefst 922 waarnemingen op waarneming.nl ingevoerd. Ook in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland deden zich dit soort ontwikkelingen voor. In België, Duitsland en in het Verenigd 

plekken) hebben bijgedragen aan deze toename. 
De komende jaren zal uitwijzen of de populatie op Voorne zich zal uitbreiden. We blijven het volgen. 

Literatuur:

De Vlinderstichting, Vlinderstand 2022. Wageningen maart 2022.

Keizersmantel,  Foto: Jos Schreiner



24 - Jaarboek 2021 KNNV Hollandse Delta

Paddenstoelen uit kalkrijke gebieden
Door Els Jonkers Groot (coördinator Paddenstoelenwerkgroep Natuurvereniging Hollandse Delta)

Morieljes (morchella)
Als je de term morieljes in een zoekma-
chine op internet intypt, verschijnen er 
ogenblikkelijk een tiental matches met een 
kookboek, recept of restaurant.

 oud gerim-

nog zeggen?
Kennelijk zijn morieljes zeer smakelijk, ik 
heb ze echter nooit gegeten. Waarschijn-
lijk ga ik het ook nooit doen, alhoewel zeg 
nooit nooit, een dubbele ontkenning is 
tenslotte een bevestiging.
De paddenstoelenwerkgroep is het afge-
lopen jaar bewust op zoek gegaan naar 
morieljes. Er zijn behoorlijk wat fraaie 
exemplaren gevonden. Ze zijn zeer de 
moeite waard om van dichtbij te bekijken. 

Maar wat zijn het eigenlijk? 

Beschrijving:
Morieljes zijn zakjeszwammen met een 
hoed en een holle steel. De hoed ziet er 
graatachtig uit. Ze worden gevonden op 
meest kalkrijke bodems van loofbossen, 
parken, duinen en tuinen.
Typische voorjaarzwammen, die voorna-
melijk in april en mei gevonden kunnen 
worden. 
Het is een terrestrische soort en is saprot-
roof, m.a.w. hij groeit op de grond en voedt 
zich met dood organisch materiaal. Ze 
lijken een voorkeur te hebben voor bepaal-
de bomensoorten, de iep, es, de beuk en 
sommige populierensoorten, maar groeien 
met name op dode wortels en rond stam-
men van dode bomen van bovengenoemde 
soorten

Er zijn verschillende soorten morieljes, 
• gewone morielje, 
• kapjes- en de kegelmorielje, 
• Morchella americana, 
• hersenkronkelmorielje en 
• Morchella dunensis die voornamelijk in het grijze duin voorkomt. 
• In 2019 is de Morchella rufobrunnea gevonden, die uit het Mediterrane gebied is over komen waaien. Hij is gevonden in een 

tuin en wordt geassocieerd met olijfbomen.

De verschillen zijn echter bijzonder klein. Zo gering dat de niet-kenner ze waarschijnlijk allemaal onder een hoed schuift. De 
zogenaamde kenner overigens ook!

In ons land waren ze bijna niet meer te vinden, maar zijn aan een comeback bezig, er zijn er zo af en toe een veertigtal te spot-
ten. Wij hebben ze gevonden nabij de Heveringen. Natuurlijk mag je ze afsnijden voor consumptie, maar houdt in de gaten, dat 
je er zeker een tiental laat staan. Het is voedsel voor dieren en ze verteren dood organisch materiaal. En je moet geen vegetariër 
zijn, want duizendpoten, oorwurmen en nog meer klein insectenspul houden zich op in de holten van de graatstructuur van de 
hoed.
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Windmolens en biodiversiteit 
Door Piet Mout, Coördinator van de Werkgroep Natuur en Beleid van de NHD

Inleiding
De Werkgroep Natuur & Beleid van Natuurvereniging Hollandse Delta houdt zich bezig met natuurbescherming. Dat doet zij niet 
omdat de leden van deze werkgroep dat zo’n leuke hobby vinden, maar omdat het moet. Het is helaas uiterst noodzakelijk. 

De planeet waarop wij leven verkeert in crisis. Die crisis kent vele verschijningsvormen. Voor dit stuk zal ik mij beperken tot 
slechts twee van die verschijningsvormen: de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Deze twee problemen zijn innig met elkaar 
verbonden. Ze vormen als het ware een Siamese-tweelingprobleem. Je kan het ene probleem niet oplossen zonder ook heel 
goed rekening te houden met het andere probleem en omgekeerd.

De verschillende leden van de Werkgroep Natuur & Beleid hebben zich hun hele leven vaak uitgebreid en intensief beziggehou-
den met natuurstudie. Sommigen doen dat al meer dan vijftig jaar. Zij hebben dat met veel liefde en toewijding gedaan en het was 
ook nog eens geweldig leuk om te doen. Het liefst zouden ze het daarbij gelaten hebben, hooguit aangevuld met activiteiten voor 
natuureducatie. Ook leuk om te doen.

Toch hebben zij vier jaar geleden besloten dat de Werkgroep Natuur & Beleid moest worden opgericht. Dat moest omdat zij jaar 
in, jaar uit constateerden dat, ondanks alle inspanningen van natuurorganisaties, zonneklaar duidelijk werd dat ook in onze eigen 
regio zelfs de best beschermde natuur schrikbarend achteruitging en nog steeds gaat. 

Daar zijn veel oorzaken voor aan te wijzen en de onderliggende problematiek is ook nog eens buitengewoon complex. Misschien 
wel te complex voor beleidsmakers, voor politici, voor mensen en organisaties met heel andere, soms ook begrijpelijke, belangen. 
Je zal maar geroepen zijn om beleid te moeten maken en beslissingen te moeten nemen over zaken waar je geen verstand van 
hebt. Dan is het heel begrijpelijk dat je in zo’n situatie hulp zoekt en om advies vraagt aan mensen die dat wel hebben. Die expert 
zijn op het gebied van natuur en klimaat. Om aan die vraag naar deskundigheid te kunnen voldoen, hebben de initiatiefnemers 
besloten hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan iedereen die daar behoefte aan heeft en ook aan diegenen bij wie het 
besef dat de natuur en het klimaat in een diepe crisis verkeren nog niet helemaal is doorgedrongen.

In het Jaarverslag 2021 kunt u lezen waar dat toe geleid heeft. (Link naar Jaarverslag 2021) Inmiddels is wel duidelijk geworden 

is ook enorm veel werk verricht. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het soms ook weleens te veel is voor het handjevol mensen 
dat actief is in de werkgroep. Daarom doe ik hier nogmaals de oproep ons bij dat werk te ondersteunen. We zijn blij met alle hulp. 

Voor onze bijdrage aan het Jaarboek 2021 is de afspraak gemaakt een onderwerp eruit te lichten en daar vervolgens dieper op in 
te gaan dan in een jaarverslag mogelijk is. Hierboven is al uitgelegd waarom besloten is twee onderwerpen te bespreken. Klimaat 
en biodiversiteit zijn onlosmakelijk verbonden.

Klimaat
Dat het klimaat verandert door menselijke invloed weten we eigenlijk al heel lang. Dat dat grote en ernstige gevolgen zal hebben 
ook. Door kortzichtigheid en door onvoldoende gevoel van urgentie hebben we dit probleem veel te lang op zijn beloop gelaten. 
Nu het besef dat we nu echt moeten ingrijpen eindelijk tot op het hoogste niveau is doorgedrongen, staan we voor een enorme 
uitdaging. We moeten zo snel mogelijk omschakelen van fossiele grondstoffen voor onze energievoorziening, naar duurzame 
oplossingen. 

Hoe dat moet, weten we maar blijkt moeilijk. Daar hebben we begrip voor, want dat vinden wij ook. Wij zijn groot voorstander van 

moeten zijn met elke windmolen die gebouwd wordt. Toch maakt de Werkgroep Natuur & Beleid de laatste twee jaar voortdurend 
bezwaar tegen de plaatsing van windmolens in onze regio en dat zullen we vooralsnog ook blijven doen.

Waarom doen we dat? 
Dat wij bezwaar maken tegen windmolens op de Maasvlakte, op de Haringvlietdam, in de Slikken van Voorne en op de Landtong 
van Rozenburg heeft alles te maken met die andere crisis: de biodiversiteitscrisis. Het heeft in onze ogen geen zin om de klimaat-
crisis op te lossen door de biodiversiteitscrisis te vergroten en dat is precies wat er nu vaak gebeurt. 

De gemeentes in onze regio moeten verplicht meewerken aan plaatsing van windmolens op hun grondgebied. Dat vinden wij een 
goede zaak en dat kan ook heel goed. Wij hebben allang geaccepteerd dat windmolens en zonneparken ons landschap zullen 
gaan domineren. Niet leuk, maar het moet. In de ogen van de Werkgroep Natuur & Beleid kan dat op Voorne-Putten en aangren-
zende regio prima gerealiseerd worden door plaatsing van windmolens in het agrarisch gebied. Uiteraard op die plekken waar 
geen onaanvaardbare hinder is voor de daar wonende mensen. Soms zal het daarbij noodzakelijk zijn om bewoners uit te kopen 
en/of schadeloos te stellen.

Plaatsing van windmolens in of pal naast Natura 2000-gebieden vinden wij echter onaanvaardbaar. Daarmee maak je de biodi-
versiteitscrisis juist groter en dat zou niet moeten mogen. Toch besluiten eigenlijk alle betrokken gemeentes in ons werkgebied 
tot plaatsing van hun molens op die plekken, omdat daar geen mensen wonen. Mensen die bezwaar maken tegen windmolens in 
hun omgeving. Dat gebeurt dus uit gemakzucht en door gebrek aan kennis over de biodiversiteitscrisis. 

De Werkgroep Natuur & Beleid snapt de spagaat heel goed, maar voelt zich gedwongen bezwaar te moeten maken omdat verlies 
van biodiversiteit net zo’n groot probleem is.
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Biodiversiteit
Op welke manier zijn windmolens dan een bedreiging voor de biodiversiteit? 

Dat heeft alles te maken met vogels en vleermuizen. Beide soortgroepen zijn buitengewoon kwetsbaar voor aanvaringen met 
windmolens. De omvang en de impact van deze aanvaringen wordt eigenlijk altijd voorafgaand aan plaatsing uitgebreid onder-
zocht en daaruit blijkt volgens de rapporten van de betrokken ecologische adviesbureaus ook altijd dat er wettelijk geen redenen 
zijn tegen plaatsing. Toch maken wij telkens formeel bezwaar. Wij zijn van mening dat er heel veel af te dingen valt op die rap-
porten. De adviesbureaus kunnen en mogen alleen onderzoeken of voldaan wordt aan de wettelijk vastgelegde criteria m.b.t. de 
zgn. 1% mortaliteitsnorm. Als niet meer dan 1% van de totale populatie van een vogelsoort of vleermuizensoort slachtoffer wordt 
van een aanvaring met de betreffende windmolens dan is er geen wettelijke belemmering om de plannen tegen te houden. Vaak 
voegen zij aan de uitkomst van hun rapport nog enkele adviezen toe om mitigerende maatregelen te nemen en dan kan de bouw 
zonder problemen van start gaan.

Wij brengen hier tegenin dat bij deze onderzoeken geen of veel te weinig rekening wordt gehouden met het cumulatief effect. Er 
bestaat om begrijpelijke redenen een sterke voorkeur bij overheden en exploitanten van windmolens om hun molens bij voorkeur 
op goede windlocaties neer te zetten. Dat betekent heel vaak dat gekozen wordt voor locaties langs de kust. Zoals bekend is 
dat ook precies de plek waarlangs vooral in het najaar stuwing optreedt van massale vogeltrek. Miljoenen vogels maken gebruik 
van de kustroute en daarbij moeten zij al die windmolenparken zien te passeren. Als je dan alleen kijkt naar het effect van die 
ene molen of dat ene park kom je vaak niet aan die 1%-norm. Als de volledige trekroute in ogenschouw neemt, dan kom je daar 
helaas wel vaak en ruimschoots overheen. 

Een tweede kritiek punt heeft te maken met onderschatting van de aantallen slachtoffers. Die onderschatting wordt veroorzaakt 
doordat men werkt met modelberekeningen waarin uitgegaan wordt van soms slechts enkele uren zichtobservatie (ook nog eens 
uitsluitend overdag uitgevoerd), die men vervolgens extrapoleert naar de totalen. Ook wordt weinig gebruik gemaakt van moder-
nere telmethoden, die vaak een veel nauwkeuriger (en eigenlijk altijd veel hoger) beeld geven. Onlangs verscheen dit rapport van 
wetenschappelijk onderzoek naar ondertelling/onderschatting van aanvaringen met windmolens: https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1002/ece3.6360 

Een derde punt van kritiek die wij inbrengen is dat geen rekening wordt gehouden met de levensloop van bijvoorbeeld zeearen-
den. Zeearenden zijn langlevende vogels die meer dan 20 jaar oud kunnen worden en die pas laat (vanaf vier of vijf jaar oud) 
beginnen met broeden. Daarnaast blijken zeearenden extra gevoelig voor aanvaringen met windmolens. Er zijn onderzoeken die 
op een sterfte van 11% uitkomen door windmolens. Als je alleen kijkt naar de mortaliteitrisico’s per jaar dan doe je geen recht aan 

Een vierde kritiekpunt betreft het gebruik van niet actuele gegevens. Dat de zeearend zich onlangs gevestigd heeft op de Slikken 
van Flakkee is niet meegenomen en dat een ander (nog onvolwassen) paartje met grote regelmaat aanwezig is op het Quackgors 
en vaak heen en weer vliegt naar het Quackjeswater en de Slikken van Voorne blijkt niet bekend bij de onderzoekers.

Van de SEVO (Stichting Ecologisch Onderzoek Vleermuizen) krijgen wij vergelijkbare bezwaren tegen de onderzoeksmethodes 
en de daaruit voortvloeiende ondertelling van slachtoffers onder vleermuissoorten.

Tot slot kan niet onvermeld blijven dat terrein beherende organisaties meestal met grote bedragen afgekocht worden. Dat gaat 
echt om enkele miljoenen per project. Voor die organisaties veel geld dat ze eigenlijk niet kunnen missen. Daarom is het goed dat 
er ook kleine, onafhankelijke organisaties zijn zoals de onze. Met een heel actieve werkgroep Natuur & Beleid.
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Duinen en mensen Voorne, ISBN 9789082433685
Contact en meer informatie: info@duinenenmensen.nl

Duinen en mensen VOORNE: 
teken nu alvast in!

Realisatie: Natuurvereniging Hollandse Delta (KNNV) & Uitgeverij Natuurmedia Realisatie: Natuurvereniging Hollandse Delta (KNNV) & Uitgeverij Natuurmedia 

Crowdfunding en (voor)intekening met 50% korting: 
natuurmedia.nl/nieuws/voorne/

“Een rijke en zeer bewogen kust”“Een rijke en zeer bewogen kust”
* Historie en natuur van Voornes

Duin in de afgelopen 1000 jaar;

* Van het Quackgors bij Hellevoetsluis 
tot de Stenen Baak bij Brielle;

* Natuur, landschap én mensen: van arme 
duinpachters tot landgoedeigenaren.

Voorpublicaties en wandelingen 
online op duinenenmensen.nl

Boek Duinen en mensen Voorne (verwacht eind 2022).Boek Duinen en mensen Voorne (verwacht eind 2022).

Rijk geïllustreerd met vele oude kaarten en foto’s. Rijk geïllustreerd met vele oude kaarten en foto’s. 

Winkelprijs Winkelprijs € 42,50

Realisatie: Natuurvereniging Hollandse Delta (KNNV) & Uitgeverij Natuurmedia 
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