
Monitoren - oftewel: per gebied planten en dieren 
in kaart brengen - is belangrijk werk. Vrijwilligers 
zoals Hans op de Dries verzorgen een groot deel 
van deze tellingen. Dankzij hun nauwkeurige werk 
kan het Zuid-Hollands Landschap maatregelen 
nemen om planten en dieren te beschermen. 

Elk jaar laat het Zuid-Hollands 
Landschap weten welke gebieden ze 
geteld willen hebben. Hans op den 
Dries: "Voor sommige vogels moet je 
meerdere waarnemingen registreren 
om het nauwkeurig te doen. Dat 
betekent dat ik per gebied ongeveer 
acht tellingen doe. Ik begin in maart 
en ga door tot eind juni. Gewoon: 
laarzen aan en gaan, meestal met 
een medeteller en met een telbord 
en een potlood op zak. Wat dat 
betreft ben ik ouderwets, er zijn ook 
mensen die met een tablet werken." 
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Hans: "De blauwbarst zingt zo mooi, een opbouwend geluid 
met grote uithalen. Hij ziet er ook prachtig uit, met zijn blauwe 
borst met witte ster" 

Hans: "De Cetti's zanger is een tijdje weggeweest, maar sinds 
vijftien jaar komt hij weer volop voor op Voorne-Putten. Zijn 
krachtige zang vergeet je niet snel." 

Duinlandschap, watergebieden, uitgestrekte akkers en lange 
dijken. Voorne-Putten is een paradijs voor vogels. Blijft het 
een paradijs? Of moeten we als Zuid-Hollands Landschap 
voor de duizenden en duizenden vogels beschermende 
maatregelen nemen? En welke? 

Cassettebandjes 
Vrijwilliger Hans op den Dries helpt met de zoektocht naar 
antwoorden op die vragen door de natuur te monitoren. Hij 
telt al sinds 1990 vogels in onder andere een aantal gebieden 
van het Zuid-Hollands Landschap: Derryvliet, Grasweggebied, 
Fort Noorddijk en de Waalhoek. "Als kind voelde ik me al 
aangetrokken tot de natuur," vertelt hij. "Ik begon te luisteren 
naar cassettebandjes met vogelgeluiden en ik leerde ze snel 
te herkennen." 

Welke vogels komt hij tegen? 
" In de soms natte polders zie ik kievit, tureluur, scholekster 
en grutto, in de ruigere rietlanden onder andere blauwborst 
en rietgors. Aalscholver en lepelaar, die vind je juist op 
de grote plassen. En het open water met brede rietkragen 
trekt futen, allerlei soorten eenden, rietzangers en soms zelfs 
roerdompen aan. Qua vogels is dit een rijk gebied!" 

Waardevol 
Dat is een reden dat de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Voorne hier 
een bloeiende Vogelwerkgroep van zo'n veertig leden heeft. 
Hans en enkele andere leden houden zich actief bezig 
met het inventariseren van de soorten in de verschillende 
natuurgebieden. De resultaten van hun onderzoek zijn 
waardevol, juist omdat zij dit al jaren doen. 

waar let Hans zoal op? 
"Op geluiden, broedgedrag, aanwezigheid van een mannetje 

en een vrouwtje, slepen met voer... Het is voor ons tellers 
allemaal belangrijke informatie." Die informatie wordt -
net als alle vogeltellingen in Nederland - ingevoerd in de 
database van Sovon Vogelonderzoek. "Op deze manier 
worden veranderingen zichtbaar en houden we de aantallen 
en verspreiding van vogelsoorten goed in de gaten," aldus 
Hans. "Beheerders, zoals het Zuid-Hollands Landschap, 
maken vervolgens gebruik van onze tellingen. Monitoren 
is dankbaar werk; het is leuk om te doen én je draagt een 
steentje bij aan natuurbescherming." 

Hans: "De boomleeuwerik is de afgelopen 
jaren flmk m aantal toegenomen, mede 

doordat het Zuid-Hollands Landschap 
het landschap in de duinen 

opener heeft gemaakt. 
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