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Inleiding 

 
Voor u ligt het Jaarverslag van de KNNV afdeling Voorne over het jaar 2017. Er is met veel 
enthousiasme én deskundigheid weer veel werk verzet. Onze afdeling groeide van 209 naar 220 
leden.  We hebben de leesbaarheid van het verslag vergroot  door meer inhoudelijke samenvattingen 
van uitgevoerde onderzoeken op te nemen, onder andere over uilen-,  vlinder-, en 
paddenstoelenonderzoek. 

Bestuur 

 
Halverwege het jaar heeft Piet Mout door privé – omstandigheden helaas moeten besluiten zijn 
functie van secretaris neer te leggen.  De Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemde in een extra 
vergadering Peter Vermaas als zijn opvolger. De ALV stelde in februari het Beleidsplan 2017-2020 
vast. Een delegatie van het bestuur bezocht de halfjaarlijkse Beleidsraad en de jaarlijkse VV. Ook 
werd weer deelgenomen aan het gewestelijk overleg. De organisatie van de gewesten zal voortaan 
op provinciaal niveau plaatsvinden, mede omdat de provincie een belangrijke positie op het gebied 
van natuur- en milieubescherming is gaan innemen. Tot slot werd er ook weer halfjaarlijks overleg 
gevoerd met het IVN Voorne Putten Rozenburg.  

 
Natuurstudie 
 
Inventarisaties  
 
Onze afdeling voert op verzoek van terrein beherende instanties als  Het Zuid-Hollands Landschap en 
Natuurmonumenten jaarlijks een groot aantal inventarisaties uit. In goed overleg wordt aan het 
begin van elk  jaar bepaald welke terreinen er zullen worden geïnventariseerd. Deze organisaties 
betrekken de resultaten daarvan bij de wijze waarop zij hun terreinen beheren. Veel gegevens 
worden ook verzameld voor landelijke organisaties als SOVON, FLORON en de Zoogdiervereniging, 
die de data bijvoorbeeld gebruiken voor de landelijke Broedvogelatlas (verschijnt in 2018) of de Atlas 
van de Nederlandse Zoogdieren (2016). Op verzoek van RAVON zijn we in 2016  begonnen met het 
glasaaltjesproject, een inventarisatie van glasaaltjes en driedoornige stekelbaarsjes. Andere leden 
dragen bij aan het onderzoek naar glasaaltjes.  
Speciale aandacht verdient het feit dat de verschillende werkgroepen een aantal onderzoeken al heel 
lang uitvoert. Wat te denken bijvoorbeeld van de Westplaattellingen, waar de vogelwerkgroep al 40 
jaar tellingen uitvoert, of de transsekten in dit zelfde gebied, die al zo’n 20 jaar door de 
plantenwerkgroep worden uitgevoerd? De januari- telling van vleermuizen in onze bunkers heeft ook 
al weer zo’n 30 jaar plaatsgevonden en het broedvogelonderzoek in de Beningerslikken wordt al 
weer 35 jaar gedaan. De jaarlijkse roofvogeltelling in januari werd voor de 20e keer uitgevoerd. Al 
deze onderzoeken leveren een schat aan gegevens op, die vaak ook een inzicht geven in de langjarige 
ontwikkelingen van een gebied of soort. Het typeert tegelijkertijd het enthousiasme van onze leden 
maar ook hun volhardendheid die nodig is om de gegevens te verzamelen.  
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In 2016 hebben we leden en niet-leden verzocht alle waarnemingen over de boomklever te melden.  
Op die manier hebben we geprobeerd een groter publiek te betrekken bij het waarnemingen van een 
gemakkelijke herkenbare vogelsoort en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het 
Vogelatlasproject van SOVON.  
 
 
De eerste uitkomsten duiden op een explosieve toename van het aantal territoria van deze soort. 
Broedden er vroeger 1-3 paar in het Mildenburgbos, in 2016 werden er op Voorne 50-55 territoria 

vastgesteld. Via een artikel in het februari 
nummer van ons tijdschrift In de Branding 
wordt in 2018 verslag gedaan van de 
verzamelde gegevens. 
 
Natuureducatie: 
 
Door de verschillende werkgroepen zijn er 
in 2017 weer veel lezingen, excursies en 
andere activiteiten georganiseerd. Deze 
activiteiten zijn  niet alle evenredig over de 
werkgroepen verdeeld.  

Het aantal algemene excursies dat wordt georganiseerd (18 in 2017 en 24 in 2016) baart enige zorg. 
Dat is voor een vereniging als de onze eigenlijk te laag. Excursies zijn het middel bij uitstek om aan de 
buitenwereld te laten zien wie we zijn en wat we doen. Voor een instroom van nieuwe leden is het 
noodzakelijk excursies te organiseren. Een speciale Excursiewerkgroep werd geformeerd, om het 
aanbod te verbeteren en uit te breiden. Voor 2018 wordt gedacht aan een jaarplanning voor alle 
algemene excursies. Het bestuur heeft verder met verschillende coördinatoren van de werkgroepen 
gesproken om te zien of het mogelijk is het aantal excursies en andere activiteiten op te voeren. 
 
Excursies 
 
De woensdagtellers, een groep enthousiaste vogelaars, vaak al wat meer op leeftijd, ging als vanouds 
elke woensdag op pad om de vogelgebieden van de Hollandse Delta te tellen. Op vrijdag trekt een 
kleine maar fanatieke groep paddenstoelenkenners het Mildenburgbos of de Duinen van Voorne in 
om daar paddenstoelen te determineren. Alleen al op deze manier worden er jaarlijks zo’n 75 
excursies ingevuld. In 2017 vonden er daarnaast nog 25 door bestuur of werkgroepen 
georganiseerde algemene excursies plaats. Een overzicht ervan treft u in de bijlagen aan. In totaal 
gaat het dus om ruim 100 excursies. 
 
Determinatie-avonden 
 

Verschillende werkgroepen organiseren daarnaast, vooral in het winterhalfjaar, determinatie-
avonden. De Zoogdierenwerkgroep organiseert bijvoorbeeld om de twee weken een 
braakballenpluis-avond waar in het veld gevonden braakballen van uilen worden ontleed op soorten 
muizen, vogels en andere dieren. In 2017 ging het om 23 bijeenkomsten. De plantenwerkgroep 
organiseert elke maandag een bijeenkomst om eerder gevonden planten op soortnaam te brengen. 
De PWG organiseerde in 2017 18 bijeenkomsten.  
 

Lezingen 
 
De werkgroepen verzorgden in 2017 weer veel lezingen. In samenwerking met het IVN worden er 
jaarlijks ook meer algemene lezingen verzorgd, die mede voor een groter publiek zijn bedoeld.  

Boomklever                                                              Foto: Henk de Boer                

                                     
Foto: Robert Roode 
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Hoogtepunt vormde de lezing van emeritus hoogleraar Frank Berendse ( Universiteit van 
Wageningen, auteur van het boek “Wilde Apen”) over natuurbescherming in Nederland.  De lezing 
trok veel belangstelling en zorgde voor een enerverende discussie tussen natuurbeschermers en 
agrariërs. 
Leo Linnartz (ARK Natuur ontwikkeling) verzorgde tijdens de ALV een boeiende lezing over 
natuurlijke begrazing in de kustregio.  
 
Aparte vermelding behoeft nog het feit dat er sinds een paar jaar zogenaamde “pop up” lezingen 
worden verzorgd, waarin een lid in een tijdsbestek van 10-15 minuten iets meer vertelt over zijn of 
haar bijzondere belangstelling of onderzoek. Lezingen en excursies staan open voor de leden van 
zowel het IVN als de KNNV. Het IVN heeft haar lezingen en excursies omgekeerd voor onze leden 
opengesteld. Een overzicht van alle lezingen (15 stuks; 2016: 13) is in de bijlagen opgenomen. 
    

Cursussen 
Samen met het IVN en het Zuid-Hollands Landschap 
werden er dit jaar vier cursussen verzorgd:  
- een vogelcursus (vervolgcursus) 
- een plantencursus 
- een zoogdiercursus 
- een paddenstoelencursus 

 
De cursussen werden opgezet en verzorgd door 
docenten afkomstig uit beide organisaties, in een 
enkel geval door een docent van buitenaf. Zij werden 
door een groot aantal deelnemers gevolgd en over 
het algemeen hoog gewaardeerd. In totaal  namen er 
74 mensen deel aan deze cursussen. De opbrengst 
werd gebruikt om nog meer cursussen te kunnen 
ontwikkelen, lezingen te organiseren en meer 
activiteiten aan te bieden.  
Alle cursisten ontvangen onze Nieuwsbrief en worden 

uitgenodigd voor andere excursies. Een toenemend 

aantal van hen wordt actief in de werkgroepen.  

 

Verdiepingscursus 

 

Voor de eerste maal  is er dit jaar een verdiepingscursus voor onze eigen specialisten georganiseerd, 

met als thema “Vogelzang”. Cursuscoördinator Piet Mout trok een keur aan wetenschappers aan, 

zoals Hans Slabbekoorn (Universiteit van Leiden), Bob Planqué (Xeno Canto), Piet van Winkelhof 

(neerlandicus/docent kunstbeschouwing) en Dick de Vos (auteur van het boek “Vogelzang in 

Europa”). Onder leiding van Piet Mout en Ad van den Berge leerden de cursisten vervolgens in drie 

avonden en drie ochtenden niet alleen met hun oren te luisteren maar ook met hun ogen. De cursus 

oogstte veel waardering en was snel volgeboekt. In totaal kende de cursus elf bijeenkomsten.  

 

 

 

Jeugdige belangstelling              Foto: Theo Briggeman 
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Jaarverslag werkgroepen 

 

Vogelwerkgroep 

 

De vergaderingen van de VWG zijn ook in 2017 redelijk tot goed bezocht. Een aantal cursisten heeft 

regelmatig de VWG-vergadering en/of de activiteiten van de VWG bezocht. Twee nieuwe tellers 

hebben zich aangesloten bij de inventarisatiegroep,  een zeer welkome versterking. Dit  jaar hebben 

er acht bijeenkomsten plaatsgevonden in het Bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands 

Landschap.  

 

Diverse vogelzaken zijn de revue gepasseerd. In het tweede deel van de avond zijn er sprekers 

geweest die lezingen gaven over uiteenlopende onderwerpen, meestal vergezeld van interessante en 

mooie foto’s. Zie voor een overzicht de bijlage bij dit jaarverslag. 

 

Voor Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Natuurmonumenten (NM) zijn weer vele inventarisaties en 

tellingen uitgevoerd. In diverse gebieden van ZHL en NM zijn de nodige excursies gelopen. Naast de 

meeste VWG-leden zijn er ook mensen van buiten de vereniging bij deze activiteiten betrokken 

geweest. 

 

Op de tweede zaterdag van het jaar is wederom een eiland dekkende winterroofvogeltelling 

gehouden. Dit was de 20ste keer. Sinds de laatste jaren worden naast onze telling ook de gegevens 

van de Hoeksche Waard in het totaaloverzicht meegenomen. Daar wordt namelijk op soortgelijke 

wijze een zelfde soort roofvogeltelling gehouden. De buizerd werd op ons eiland het meest gezien: 

231 exemplaren. Het volledige verslag werd in het met mei nummer van In de Branding gepubliceerd 

(2017/2).  

 

 

 
Figuur 1: aantal getelde roofvogels per jaar tijdens de wintertelling Voorne-Putten 1997 t/m 2018 
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Vanwege de extreem hoge waterstand is de traditionele vuilruimactie op de Beningerslikken eind 

februari niet doorgegaan. De aanwezigen zijn als alternatief gaan vogelen bij het Spuimonding 

gebied. Daar werden grote hoeveelheden vogels waargenomen, waaronder twee prachtige kleine 

strandlopers. 

De Westplaattelling is weer succesvol uitgevoerd.  Op verschillende teldagen waren grote 

hoeveelheden vogels aanwezig. De topmaand was september met 5217 bergeenden, 537 wilde 

eenden, 3514 scholeksters, 2214 wulpen, 5117 kokmeeuwen, 378 grote sterns en 2846 spreeuwen. 

Ook oktober kende grote aantallen van enkele soorten. Tot slot nog enkele bijzondere soorten zoals 

2 keer een ijsvogel, een Jan van Gent die in slechte staat verkeerde en in november 8 bokjes. 

In de winter- en voorjaarsmaanden (januari t/m april) en de najaarsmaanden (september t/m 

december) is de Wintervogeltelling al dan niet in combinatie met de Ganzen- en Zwanentelling en 

Slaapplaatstelling uitgevoerd. Er zijn vele gebieden op Voorne-Putten die in het kader hiervan 

worden geteld. 

In oktober is er nog een slaapplaatstelling uitgevoerd op het Quackjeswater. Er zijn toen 20 grote 

zilverreigers en 1980 aalscholvers geteld. Deze telling is eind december nog een keer herhaald. 

 

De “woensdagtellers” zijn er ook weer wekelijks op uit geweest. Met een min of meer vaste groep 

rijden zij al vogelend enkele gebieden af. De soorten worden bijgehouden in een Excelbestand en 

tegenwoordig ook via de Facebook pagina van de KNNV afd. Voorne doorgegeven. 

 

De vaste kern van de zeetrektellers heeft weer vele uren op de trektelpost aan de Tweede 

Maasvlakte doorgebracht. Het gebeurde met enige regelmaat dat zoveel bezoekers deze locatie 

bezochten dat de vaste telgroep moest uitwijken naar een andere locatie. Het is tenslotte een 

publiekelijk toegankelijke plaats. 

Ook hier zijn weer leuke waarnemingen gedaan. De verschillende weertypes zorgen voor 

afwisselende resultaten. Alle gegevens worden vermeld op een site, ga naar www.trektellen.nl  

en zie het resultaat. 

 

Een vijftal leden leverde hun bijdrage aan het aflezen van ringen van wilde ganzen, zoals 

brandganzen, kolganzen en grauwe ganzen. De gegevens worden via geese.org aan verschillende 

internationale onderzoeksprojecten doorgegeven.  

 

In het broedseizoen zijn diverse gebieden op broedvogels geïnventariseerd:  

 

Voor het ZHL: Kleine Beer, Ommeloop, Overbosch, Groene Strand (BVK XIII), Slikken van Voorne 

(zuid) BVK XVII, Slikken van Voorne (noord) BVK XVII.  

Voor NM: Merrevliet, Beningerslikken en Spuimond-West. 

 

Tot slot is ook de Landtong Rozenburg op broedvogels geïnventariseerd. 

http://www.trektellen.nl/
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Het Haringvliet                                                                                 Foto: Hans op den Dries 

Deze tellingen zijn volgens de landelijke SOVON normen uitgevoerd en in het SOVON bestand 

ingebracht. Van alle tellingen zijn verslagen gemaakt (of nog in de maak) en ingeleverd bij de 

belanghebbende instanties. Het is gebleken dat er relatief veel rietzangers en cetti’s zangers in de 

gebieden aanwezig waren. Ook de boomleeuwerik en boompieper waren weer op verschillende 

plekken te bewonderen. 

 

Door onze afdelingsvoorzitter Theo Briggeman werd in 2016 voor de eerste keer het project  “Soort 

van het Jaar” geïnitieerd om een specifieke soort onder de loep te nemen. Daarbij is ook terug 

gekeken naar het verleden en gebruik gemaakt van eigen verslagen, notitieboekjes en 

Waarneming.nl. De eerste soort die aan bod kwam,  is de boomklever. Een verslag volgt in de eerste 

editie van In de Branding van 2018. De volgende soort van het jaar zal de groene specht worden, een 

opvallende en goed herkenbare soort, die tot eind 2017 nog op de rode lijst heeft gestaan. 

Waarnemingen kunnen via de website op digitale wijze worden doorgegeven. 

 

Peter Ganzeboom is coördinator van de roofvogelinventarisatie van Voorne Putten. Het kost veel 

moeite om een goede inventarisatie op poten te zetten. Voorlopig wordt het project beperkt tot het 

verzamelen van meest losse waarnemingen. Opmerkelijk was onder andere het drietal 

boomvalkterritoria dit jaar op Putten. Zie ook peterdestadsvogelaar.blogspot.nl. 

 

De Wetlandwachters hebben de ontwikkelingen in de regio op de voet gevolgd. Hierbij hebben ze 

hun visie gegeven en zo nodig het bestuur van advies voorzien. Er wordt nog wel gezocht naar één of 

twee extra wachters, omdat twee van de huidige wachters een stapje terug hebben moeten doen. 

 

Op zaterdag 30 september is door enkele leden van de Vogelwerkgroep de Euro Birdwatch-day weer 

bijgewoond. Er is gebruik gemaakt van de locatie aan de Maasmond, ter hoogte van het 

helikopterplatvorm. 
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Op het Parnassiavlak, in het gebied van ZHL, werd 12 keer geringd. Opvallend was dat het 
aantal gevangen goudvinken (44, waarvan 13 terugvangsten) redelijk hoog was, zeker gezien 
de landelijke vangsten. Blijkbaar zijn de Duinen van Voorne voor deze soort een erg geschikt 
broedgebied. Het aantal cetti’s zangers (2) en  ijsvogels (6 waarvan 3 terugvangsten) viel wat 
tegen. Wel leuk om te vermelden is dat één van de terug gevangen ijsvogels uit de 
Amsterdamse Waterleidingduinen afkomstig was. Daarnaast zijn er twee nieuwe soorten 
gevangen, te weten de blauwborst (1) en de bladkoning (1). 
 
Adrie van der Heiden en Eveline van der Jagt hebben het CES ringproject op de Beerenplaat 
bij Hekelingen weer uitgevoerd. Ook buiten het CES-project wordt er op deze locatie nog 
geringd. 
De uilenprojectgroep heeft zich voor het zevende achtereenvolgende jaar ontfermd over 
voornamelijk de kerkuilen op Voorne-Putten. Zie ook hieronder. 
 
De VWG is ook dit jaar vertegenwoordigd geweest bij de vergaderingen van Vogelbescherming (VB) 

en de ledenraad van SOVON. 

Als laatste activiteit van het jaar is dan nog de PTT (Punt Transect Telling) gehouden. Deze telling 

wordt voor de 39ste keer uitgevoerd en is daarmee het langstlopende telproject van SOVON. Over 

heel Nederland worden vele trajecten gereden, gefietst of gelopen. Dit geeft een mooi beeld van de 

vogelstand in de winter, omdat deze tellingen bedoeld zijn om van elk traject een doorsnee van het 

landschap te maken. 

 

Uilenonderzoek 2010-2017  

Eind 2010 is de uilenwerkgroep opgericht, met als doel het aantal kerkuilen op Voorne-Putten toe te 

laten nemen. Op da t moment waren er nog maar twee broedgevallen in onze regio bekend. Beide 

op Putten. Niet erg veel dus en we hoopten dat, door nestkasten te plaatsen in daarvoor geschikte 

schuren (met vliegopening), dit aantal flink omhoog zou gaan. Door eventuele jongen te gaan ringen, 

zouden we tegelijkertijd in staat zijn meer inzicht in het leven van deze prachtige dieren te krijgen. 

In 2011 zijn er al 43 nestkasten geplaatst. Dit zorgde voor twee broedgevallen met ieder drie jongen, 

één in Simonshaven en één in Tinte. Eén van de jonge kerkuilen in Tinte is helaas gestorven. Al met al 

toch een goed resultaat voor ons eerste seizoen.  

 

Er is daarom besloten de resterende steenuilen op Voorne-Putten ook te helpen met nestkasten. 

Tevens waren we van plan de bos- en ransuilen op het eiland aandacht en hulp te geven. 

In 2012 hingen er al 59 nestkasten voor kerkuilen, hadden we een topjaar met 7 broedsels en 

werden er in totaal 15 jonge kerkuilen uitgebroed. Hiervan hebben we er 12 kunnen ringen. Een 

succes waar we als werkgroep stilletjes op gehoopt hadden, maar zeker niet verwacht hadden. Ook 

voor de resterende 5 paartjes steenuiltjes zijn nestkasten opgehangen. Er is zeker 1 succesvol 

broedgeval geweest. Aan de bos- en ransuilen zijn we dat jaar nog niet toegekomen. 

In 2013 bereikten we het aantal van 69 opgehangen nestkasten, verdeeld over het gehele eiland. Als 

experiment is er dit jaar bij een volkstuinencomplex een buitennestkast geplaatst. Helaas bleef door 

het natte voorjaar het aantal broedgevallen erg laag. Als gevolg van de vele regenval  waren er 

weinig muizen en dan wordt er door de kerkuilen niet gebroed. Aan het eind van het jaar herstelde 

de muizenstand zich gelukkig en werd er door verschillende uilenparen toch nog gebroed. Zodoende 

waren er in oktober  nog jonge kerkuilen in twee nestkasten. Jammer genoeg hebben we dit jaar 

maar 4 jongen kunnen ringen. Zo ging 2013 de boeken in als een erg mager jaar!  
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In 2014 ging het heel goed en hadden we zelfs een paar  tweede broedsels. In totaal werden er maar 

liefst 38 jonge uilskuikens geringd. Een topjaar dus!  Het aantal geplaatste nestkasten steeg naar 75. 

 

In 2015 ging het helaas weer iets minder en sloten we het jaar af met 7 broedgevallen en 22 jonge 

kerkuilen die geringd konden worden. Er waren echter ook nog 5 broedparen die niet in een nestkast 

gebroed hebben en waarvan we de jongen dus niet hebben kunnen ringen. Ook dit jaar begon het 

broedseizoen laat. Pas begin juni vonden we de eerste eieren. Maar op twee plekken werd zelfs voor 

de  tweede keer gebroed. Helaas bleek bij controle van een kast met 3 jongen en 2 eieren de 

nestkast helemaal leeg. Geroofd door mens of dier! Wie zal het zeggen, maar balen was het wel.  

 

Er werden  vier nieuwe kasten geplaatst, wat het totaal op 79 brengt. De nestkasten hangen in 

Abbenbroek, Geervliet, Zuidland, Oudenhoorn, Simonshaven, Biert, Rockanje, Oostvoorne, 

Hellevoetsluis, Vierpolders, Tinte, Brielle, Zwartewaal en Rozenburg. De opgehangen kasten 

bevinden zich allemaal in schuren met vliegopening. De in oktober 2013 opgehangen buitennestkast 

bleek dit jaar bewoond te zijn. Bij controle vonden we namelijk braakballen, deze werden door ons 

gepluisd onder leiding van Jan Alewijn Dijkhuizen. Nu maar hopen dat er volgend jaar ook eieren 

gelegd worden.  

 

In Biert hebben we dit jaar voor de  vijfde keer een stel jonge kerkuilen geringd. De eigenaar van de 

boerderij ontving uit handen van Adrie van der Heiden (onze ringer) een oorkonde. Op deze plek zijn 

ook de eerste kerkuilen van Voorne-Putten geringd.  De oorkonde was dus meer dan verdiend.  

 

Met de steenuilen gaat het echter heel slecht. Er is niet bekend of er dit jaar zelfs wel steenuiltjes 

gebroed hebben. De waarnemingen, die we doen of doorkrijgen, betreffen altijd single uiltjes en 

nooit paartjes. Toch hopen we maar dat de steenuiltjes in onze regio paartjes gaan vormen en 

gebruik gaan maken van de door ons in bomen opgehangen nestkasten.  

Voor de ransuilen is er dit jaar een kunstnest in een boom geplaatst, die gelijk in gebruik is genomen. 

Van de in onze regio wonende andere uil, de bosuil, is niet veel bekend. Er broeden paartjes in het 

duingebied en rondom de Beerenplaat. Ook in Spijkenisse heeft een aantal maal een bosuilenpaar 

gebroed, maar dit jaar jammer genoeg niet. 

 

 In 2016 zijn er 32 kerkuilen geringd. Totaal hangen er nu 86 nestkasten. In 2017 zijn er 27 kerkuil-

pullen geringd. Het aantal nestkasten voor kerkuilen nam toe tot 97 stuks. We zijn nu wel wat 

kritischer met het uitgeven/ophangen van nestkasten. Iedere kast die geplaatst wordt, moet ook 

gecontroleerd worden. Daarom zijn we opzoek naar mensen die mee willen helpen in de 

uilenwerkgroep.  

 

Plantenwerkgroep 
 
Inventarisaties 

In 2017 hebben we voor Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap en overige 

terreinbeheerders 29  inventarisaties uitgevoerd. 

We hebben de volgende gebieden geïnventariseerd: 

• Overbos 

• Bosje van Oranje 
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• PQ´s Groene Strand 

• Kleine Beer 

• Poelen in de Pan 

• Wolvenpolder 

• Van Baarsenvallei 

• Beningerslikken vak A en C nieuw 

• Zuidrandpark Spijkenisse 

• PQ´s Slikken van Voorne 

 

Daarnaast  hebben we het aantal Moerasgamanders in de Gamandervallei en de Gentianenvallei 

geteld. De telling van de Groenknolorchissen is in verband met de lage opkomst niet doorgegaan. 

Voor FLORON hebben we een zogenaamd wit gebied geïnventariseerd. Dit is een gebied waar nog 

nooit of lang geleden is geïnventariseerd. In 2017 hebben we Hok 68-436 noord en zuid van de 

Kleidijk geïnventariseerd. 

 

In samenwerking met FLORON is als onderdeel van onze gezamenlijke excursie de Brielse Gatdam 

geïnventariseerd. 

 

Excursies 

De plantenwerkgroep heeft in 2017 de volgende excursies verzorgd: 

• Eindejaarsplantenjacht tijdens de nieuwjaarswandeling 

• Excursie in samenwerking met FLORON met als thema Duin en Kustplanten. 

• Plantenexcursie tijdens de Excursie Estafette 

 

Winterprogramma 

Tijdens het winterseizoen organiseert de plantenwerkgroep regelmatig bijeenkomsten in het 

Bezoekerscentrum Tenellaplas. 

 

In 2017 zijn 18 bijeenkomsten georganiseerd waar de volgende onderwerpen aanbod kwamen: 

• Determineren van bloeiende planten grassen en varens 

• Determineren van takken aan de hand van winterkenmerken 

• Determineren van mossen 

• Determineren van bol en knol gewassen 

• Foto´s planten  

 

Aantal deelnemers aan de activiteiten van de plantenwerkgroep. 

Door de vergrijzing neemt het aantal deelnemers aan de activiteiten van de plantenwerkgroep af. 

Tussen de 5 en 10 mensen doen hieraan mee. 

Om onze activiteiten op het huidige niveau te kunnen handhaven, mogen niet nog meer mensen 

afhaken. Nieuwe instroom is noodzakelijk. 

 

Digitalisering 

In 2017 zijn we verder gegaan op de ingeslagen weg van het inventariseren met behulp van digitale 

hulpmiddelen. 
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Voor het Zuid-Hollands Landschap registreren we de rode lijst en aandachtsoorten met behulp van 

OBSmapp van Waarneming.nl en uploaden de waarnemingen vervolgens naar het account van het 

Zuid-Hollands landschap bij Waarneming.nl  

Voor Natuurmonumenten zijn we in 2017 gestart met het invoeren van plantenwaarnemingen via de 

nieuw ontwikkelde app CMSI mobile, we hebben hiervoor een tablet in bruikleen gekregen van 

Natuurmonumenten. Daarmee zijn wij de eerste inventariseerders binnen de beheerseenheid van 

Natuurmonumenten die CMSI zijn gaan gebruiken. 

Het inventariseren met behulp van digitale hulpmiddelen heeft grote voordelen. 

Het scheelt onze plantenwerkgroep een hoop tijd. Waarnemingen hoeven na afloop van de 

inventarisatie namelijk niet meer verwerkt te worden in lijsten maar kunnen gelijk geüpload en 

vervolgens gedownload worden als lijst of als Google Earth bestand. 

Het voordeel voor de natuurorganisaties is dat ze de resultaten niet meer hoeven te verwerken in 

hun systemen en direct digitaal kunnen beschikken over de resultaten van de inventarisaties.  

 

Insectenwerkgroep 

 

In het seizoen van 2017 hebben KNNV-leden van de insectenwerkgroep zich bezig gehouden met 

vooral monitoring- en inventarisatiewerk van dag- en nachtvlinders en libellen. 

 

Vlinder/libellencursus: 

In navolging van 2016 is, in samenwerking met IVN, gepoogd een vlinder- en libellencursus te starten. 

Helaas waren er te weinig aanmeldingen en kon de cursus geen doorgang vinden. 

 

Monitoring dagvlinders: 

Net als voorgaande jaren hebben, in de periode tussen 1 april en 30 september, circa 13 KNNV- en 

IVN-leden zes vastgestelde routes geteld, in de periode, namelijk: 

 

Vier routes in de duinen van Voorne: 

• Quackjeswater- en Valleipadroute bij NM. 

• Heveringen- en Eksterpadroute bij ZHL. 

 

Twee routes  buiten het duingebied, namelijk: 

• Graswegroute in buitengebied Hellevoetsluis. 

• Idylleroute langs de Hossenbosdijk in Brielle. 

 

Bij het bekijken van de aantallen op de routes over de jaren heen bleek dat de route rond het 

Quackjeswater  reeds 25 jaar aaneengesloten door een, min of meer, vaste groep van onze leden is 

geïnventariseerd. Bovendien een groep met weinig verloop, die daarmee een respectabele prestatie 

heeft geleverd.  

Gemiddeld werd er per seizoen 25 maal over het traject gekuierd en de vlinders geteld. Men is dus 

ongeveer 625 keer in touw  geweest om de Vlinderstichting van gegevens te voorzien. En dat niet 

alleen, want het blijft een leuke verslaving. Er is altijd sprake van mooi weer, het betreft een korte 

wandeling met mooie insecten,  in toch wel het meest interessante deel van de duinen, het 

Quackjeswater. 
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Figuur 2: Overzicht van de jaarlijks getelde dagvlinder-totalen gedurende de periode 1993-2017 in het kader van het 

monitoringproject rond het Quackjeswater in Voornes Duin. 

 

Monitoring nachtvlinders: 

Van maart t/m november hebben twee leden zich, om de andere week, beziggehouden met 

nachtelijke opstellingen van 3 “traps” (lichtvallen) in het terrein van NM bij de Stekelhoek. ‘s Avonds  

werden de traps opgesteld en de volgende ochtend  werden zij geleegd. De gevangen  soorten 

werden gedetermineerd en genoteerd. 

 

Excursies:  

Buiten de estafette-excursie van de KNNV  in augustus werd er dit jaar geen dagvlinderexcursie 

georganiseerd. 

 

Op gebied van nachtvlinders werd een aantal excursies gekoppeld aan inventarisaties, zoals; 

• 17 juni - Tijdens de ‘ NM-midzomernachtloop’ op Goeree met 4 opstellingen bij Havenhoofd. 

• 5 augustus – Een door NM georganiseerde excursie bij camping “de Klepperstee” op Ouddorp. 

• 7 augustus – Een door NM georganiseerde excursie bij camping “Waterbos” te Rockanje. In beide 

gevallen veel campinggasten en nog meer (soms iets te veel) kinderen. 

• 26 augustus – Tijdens de KNNV-estafette excursie, tevens Nationale Nachtvlindernacht.  

 

Inventarisaties: 

Inventarisaties worden door terreinbeheerders aangevraagd om te zien hoe het met de dieren- en 

plantenwereld in hun terreinen is gesteld, o.a., of juist alléén, voor toewijzingen van subsidiegelden. 

Soms ook i.v.m. een ‘nulmeting’ bij veranderingen in het terreinbeheer. 

• Op verzoek van het ZHL zijn, net als voorgaande seizoenen, een aantal poelen in de duinen van 

Oostvoorne geïnventariseerd op libellen. Er zijn geen spectaculaire soorten gezien, behalve dat bij 

de Tenellaplas en de Spartelvijver de vuurlibel zich handhaaft. Door een droge periode in voorjaar 
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en begin zomer waren de kleinere poelen geheel of gedeeltelijk droog gevallen, wat voor libellen 

een uitermate slecht biotoop is.  

• Op verzoek van NM zijn, in het gebied van Stekelhoek/Pangebied, 2 poelen geïnventariseerd op 

libellen. Deze poelen liggen in een, door runderen, begraasd gebied. Om te zien of natuurwaarden 

rond deze poelen verbeteren door ze uit te rasteren (hekje erom), had dit een ‘nulmeting’ moeten 

zijn. Echter, ook hier sloeg de droogte toe en bleef er geen of weinig water, en dus te tellen, over.  

• Omdat het Bosje van Oranje bij wijze van proef dit jaar werd gemaaid volgens het Sinusbeheer, is 

dit gebied van ZHL in Oostvoorne op dag- en nachtvlinders en libellen geïnventariseerd. Ook hier 

een nulmeting i.v.m. verandering in beheer. In dit mooie ‘honden-losloopgebied’ zijn geen 

verrassingen gezien. 

• Op verzoek van de Vlinderstichting hebben twee  leden zich gestort op gebiedjes in het ‘Gelderse’. 

Een uiterwaard langs de Waal ten oosten van Tiel en een buitendijks gebied stroomafwaarts ten 

oosten van Zaltbommel. Leuk om te doen, want zo kom je nog eens andere soorten tegen in vaak 

niet vrij toegankelijke terreinen. De uiterwaard viel vies tegen qua terrein en soorten, maar het 

buitendijks gebiedje, de Blommenwaard,  was een mooi pareltje, maar….. met de gebruikelijke 

soorten. Vreemd is wel dat bruine- en oranje zandoogjes daar ontbraken. Mogelijk door de hoge 

waterstanden in de winter!? 

 

Met een paar pieken en jammer genoeg ook wat dalen kunnen we stellen dat het met de totalen 

redelijk stabiel is gesteld. Tot nu toe zijn er,  op een paar na,  16.000 exemplaren geturfd.  

We moeten wel vaststellen dat de argusvlinder en ’t geelspriet dikkopje als soort niet meer 

voorkomen, helaas volgden die soorten de landelijke dalende trend. Men blijft wel uitkijken naar de  

keizersmantel, een soort die vanuit zuidelijke oorden oprukte en in het verleden nog wel eens werd 

gezien, met name rond het Quackjeswater. 

 

 
Atalanta                                                                      Foto: Theo Briggeman 

 
Paddenstoelenwerkgroep 
 
Over het geheel genomen is 2017 geen slecht paddenstoelenjaar geweest. 
Dit hebben we vooral te danken aan de periode tussen eind september en eind november. 
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Het bos bij het Quackjeswater gaf in deze periode een bijzondere variatie aan paddenstoelen. Zonder 

door het struikgewas te hoeven kruipen werden tijdens een excursie niet minder dan 100 soorten 

gevonden. Ook in het Waterbos werden veel soorten gevonden, met een omgevallen dode 

naaldboom vol koningsmantel (Tricholomopsis rutilans).  

Voor de voorjaarspaddenstoelen was het lange tijd zeer droog, zodat er weinig “echte” 

voorjaarssoorten gevonden werden tijdens de NMV excursie van begin mei ( zoals het vingerhoedje 

en kluifzwammen). Wel werden er geaderde kluifzwammen (Helvella fusca) gevonden aan de 

buitenrand van het Mildenburgbos en bijzonder veel Gewone morieljes (Morchella esculanta) in het 

bos. 

De periode na de voorjaarsexcursie was extreem droog. Helaas was het eind juni nog zo droog, dat er 

vrijwel geen paddenstoelen (zoals de satijnzwammen) te vinden waren.  In de Vliegveldvallei vonden 

we wel heel veel wilde orchideeën. 

In augustus vond er een KNNV excursie in de Duinen van Voorne plaats. Gelukkig was er wat regen 

gevallen, maar onvoldoende voor een uitbraak van paddenstoelen. Toch is er een aantal leuke 

soorten gevonden, waaronder verschillende soorten satijnzwammen. De wasplaten lieten zich echter 

niet zien, zo ook de speldenprikzwammetjes op de paardenmest. Een week later waren beide er wel 

als ook de niet eerder hier gevonden Groensteel satijnzwam (Entoloma incanum). 

Vanaf de eerste week van oktober bleef er weer wat water staan in de afwateringsslootjes in het 

Mildenburg. Ook in de Duinen van Voorne begon het enorme water tekort zich wat te herstellen. 

Vanaf die tijd verschenen vele soorten paddenstoelen tegelijk, zowel in het bos als in de duinen. Tot 

eind november waren er nog leuke paddenstoelen te zien, zoals wasplaten, ridderzwammen, een 

enkel knotszwammetje en vele soorten veldridderzwammen. 

Groensteel satijnzwam                                                                                    Foto: Eline Vis 

In het Mildenburgbos hadden de paddenstoelen op de Lange Laan dit najaar wat te lijden van de 

grote maaibeurt. Gelukkig trof ik de zeldzame grijze purpersteel gordijnzwam (Cortinarius 

subporphyropus) kort tevoren aan, zo ook de groene glibberzwam (Leotia lubrica). 
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De meetnetten gaven ook dit jaar weer weinig soorten die geteld moesten worden. Wel was het 
gebied achter het Reigersnest rijk aan nieuwe soorten, waardoor het totale aantal soorten voor het 
Mildenburgbos is toegenomen. 
 
Glasaalproject 

Een viertal leden onderzocht in het kader van project “Samen voor de Aal” van RAVON de intrek van 

de (glas)aal en andere de rivier intrekkende vissen zoals driedoornige stekelbaars bij de Spuisluis 

Rozenburg via zogenaamde “kruisnetbemonstering”. Het project wordt op 18 plaatsen in heel Zuid-

Holland uitgevoerd. Het onderzoek vond ook in 2015 en 2016 plaats (zie ook ravon.nl/rapporten). De 

piek van de intrek  van glasalen vond dit jaar in april en mei plaats. In het hele onderzoeksgebied lag 

het aanbod van de glasaal in 2017 gemiddeld genomen een derde lager ten opzichte van de 

voorgaande jaren.  

Zoogdierwerkgroep  

 

De zoogdierwerkgroep houdt zich met drie thema’s  bezig :  vleermuizen, muizen vangen in lifetraps 

en braakbalpluizen. 

 

Afgelopen jaar zijn er in samenwerking met de uilenwerkgroepen van Goeree en Voorne weer grote 

hoeveelheden braakballen geraapt en geplozen. Deels gebeurt dit door leden thuis maar een groot 

deel gebeurt dit in werkgroepverband tijdens de wintermaanden in het Bezoekerscentrum 

Tenellaplas. Zo zijn er duizenden prooidieren gedetermineerd. Zo volgen we de verspreiding van 

kleine zoogdieren over beide eilanden.  

De bever zette zijn opmars in ons werkgebied  voort. Gerrit Hijbeek deed verslag van zijn 

waarnemingen bij  het Haringvliet in het themanummer van In de Branding (2017/4). Ook in het 

gebied van de Brielse Maas vestigde de bever zich. 

Op het gebied van vleermuizen zijn de eerste week van januari de winterslaapplaatsen geteld, ook in 

2018 is dit reeds gebeurd. Dit is altijd een intensieve monitoring methode, helaas vanwege de 

kwetsbaarheid van de vleermuizen en hun bijzondere verblijfplaatsen een tamelijk exclusieve 

activiteit. 

 

 
De bever wordt steeds meer gezien          Foto: Mariëtte de Kreij 
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Verder zijn er in de zomer enkele openbare en besloten excursies gehouden op zoek naar 

vleermuizen in de omgeving van de Tenellaplas en vleermuiskolonies in het landgoed Mildenburg. 

Hierbij zijn in oude laanbomen verblijfplaatsen van watervleermuis en rosse vleermuis gevonden. 

In het najaar, vanaf de jaarlijkse excursie estafette, heeft de zoogdierwerkgroep in acht gebieden 

muizenonderzoek gedaan met lifetraps. Hierbij werden opnieuw nieuwe locaties gevonden waar de 

huisspitsmuis en rosse woelmuis (in Nederland algemeen maar op Voorne pas kort aanwezig) zich 

gevestigd hebben. Ondanks deze inspanningen hebben we geen noordse woelmuizen gevangen, 

deze soort blijft naar onze mening kwetsbaar. 

Naast deze serieuze aangelegenheden heeft de zoogdierwerkgroep samen met de kerkuilwerkgroep 

enkele keren bij festiviteiten braakbalpluisactiviteiten begeleid voor kinderen en hun ouders. Dit is 

niet alleen vanuit educatief oogpunt belangrijk maar ook vanwege de mogelijkheid om te netwerken. 

Bij de diverse festiviteiten komen veel agrariërs waar reeds een uilenkast hangt of waar we er een 

willen hangen! 

Natuurbescherming 

 In het kader van het Beleidsplan 2017-2020 is besloten dat onze afdeling in beperkte mate 
natuurbeschermingsactiviteiten zal ontplooien.  Daartoe dient onder meer een 
natuurbeschermingswerkgroep  worden opgericht.  In dit verslagjaar is dat (nog) niet gebeurd, mede 
als gevolg van plotselinge vertrek van de secretaris, waardoor deze  portefeuille vacant is geworden. 
In het kader van de totstandkoming van de nieuwe organisatievorm van het Gewest Zuid-Holland is 
er voor deze activiteit voor het eerst samenwerking gezocht met de in de provincie Zuid-Holland 
opererende afdelingen.  
 
 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In 2017 is er nauw samengewerkt met de Natuur  en Milieufederatie Zuid-Holland in het kader van 
bescherming van een aantal vogelsoorten als roek, smient, ekster en verschillende ganzensoorten. Er 
werden bij de provincie bezwaarschriften ingediend tegen de ontheffingen van de Flora- en 
Faunawet om deze soorten te mogen bejagen en procedures gevoerd bij de rechtbank c.q. de Raad 
van State. Voor de smient en roek had dit (vooralsnog) succes. De jacht is voorlopig verboden, in 
afwachting van het hoger beroep dat door andere partijen is ingesteld. De roekenkolonie in Geervliet 
verdween intussen zo goed als helemaal. Een verklaring voor deze ontwikkeling kan nog niet echt 
worden gegeven. In het algemeen gaat het niet goed met de roeken in Nederland. 
De in 2016 ingang gezette procedure tegen carbid schieten nabij de Eerste Slag (Westvoorne) heeft 

Roeken                                                            Foto: Hans op den Dries 
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uiteindelijk een positief resultaat opgeleverd. De provincie heeft de gemeente opgedragen dat er een 
andere locatie zal worden gezocht, die niet tot verstoring van de natuurwaarden zal leiden.  De 
gemeente zal dit verlangen inwilligen. 

Public Relations 

 
Maandelijks zijn zoveel mogelijk activiteiten van de KNNV afdeling Voorne doorgestuurd naar de 
diverse weekkranten, met het verzoek deze activiteiten te plaatsen in één of meerdere edities of te 
plaatsen op hun website. Regelmatig werden stukjes geplaatst, waardoor onze excursies en lezingen 
bij een breder publiek terecht kwamen. 
 
Voorne-Putten.nl was zeer trouw met het plaatsen van de aankondigingen.  In toenemende mate 
wordt er op aangestuurd om de aankondigingen zelf op de site te plaatsen. Dit kost ons wel meer 
tijd, maar er is dan wel sprake van een gegarandeerde publicatie. 

De KNNV- site is meer up to date geworden en wordt goed bezocht. De site wordt tijdens allerlei 
activiteiten door het verspreiden van visitekaartjes steeds weer aangeprezen. 
 
Ook de Nieuwsbrief, die inmiddels aan een groot aantal mensen wordt gemaild, doet zijn werk. De 
frequentie was lager dan in 2016, mede ingegeven door capaciteitsproblemen bij de redactie. Er 
wordt gezocht naar een uitbreiding van de redactie. 
 
Het kwartaalblad In de Branding vormde een tijdschrift waarin vooral inhoudelijke artikelen 
verschijnen, aan de hand van een telkens wisselend thema. In de Branding is het niveau van een 
gestencilde convocatie inmiddels ver ontstegen. De papieren versie bevat 24 pagina’s. De digitale 
versie telt in beginsel 32 pagina’s, maar overschrijdt dit aantal met grote regelmaat. Hierdoor kunnen 
er meer tabellen en kleurenfoto’s opgenomen worden. Met name de thema-nummers over “Exoten” 
en het Haringvliet (handelend over de gevolgen van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen 
in 2018) kenden een warme ontvangst. Opvallend was ook het feit dat de redactie dit jaar eerder met 
teveel dan met te weinig kopij werd geconfronteerd. Het behoeft geen betoog dat zij hiermee zeer in 
haar nopjes was!  
De digitale versie is via de website voor een ieder toegankelijk. Specialisten van binnen en buiten de 
afdeling dragen aan de artikelen bij. In de Nieuwsbrief worden naast actuele nieuwtjes, zoals 
opmerkelijke waarnemingen, ook de actuele lezingen en excursies onder de aandacht gebracht. Via 
Facebook worden deze activiteiten ook steeds meer gemeld. Op den duur is het de bedoeling de 
activiteiten -overzichten vooral via de website, Nieuwsbrief en Facebook te verspreiden en veel 
minder via het tijdschrift. 
 

 

Muizenonderzoek                          Foto: Hans op den Dries 
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Financiën  
 

 
 

 
 

 

werkelijk begroot werkelijk begroot

2017 2017 2017 2017

6433,25 6150,00 474,20 550,00

20,00 20,00 1026,08 1250,00

13,55 30,00 71,49 150,00

101,00 100,00 140,10 150,00

239,99 100,46 450,00

100,00 100,00 47,50 50,00

1850,00 500,00 4132,25 3900,00

5040,00 500,00 500,00

13797,79 6900,00 239,99

Lezingen en excursies i.s.m. IVN 173,92 400,00

3700,00

1196,05

11802,04 7400,00

KNNV AFDELING VOORNE  financieel verslag 

ONTVANGSTEN

Contributies 2017

UITGAVEN

Porto "In de Branding" /penningmeester

Papier en drukkosten (extern)

overige kostenRente

Gem. Westvoorne

gift ringgroep

advertentie IdB

inkomsten uit cursus

Cursusgeld deelnemers

donaties

bankkosten

lezingen algemeen en werkgroepen (150,00)

Lidmaatschappen

Afdracht landelijk bestuur

Zaalhuur

verdeling cursusgeld KNNV/IVN

Cursus kosten

uitbetaling gift ringgroep

Tekort

-100,00

1995,75

2025,72

7263,91

9259,66

8584,28

110,75

123,10

3429,26

3552,36

5818,05

Vogelvoederfonds 31/12/2016 382,00

Uitgaven 2017

Inkomsten 2017 Rente

382,00

Totaal Roparco (spaarrekening+voederfonds) 6200,05

Bezit werkelijk (excl. cursusgeld) per 31 december 2017

Exploitatie resultaat begroot (excl. Cursussen)

Exploitatie resultaat werkelijk 2017 incl. cursusgeld

Expoitatie resultaat werkelijk 2017 excl. Cursusgeld/subsidie

Bezit(incl. cursusgeld) per 31 december 2016

Bezit (incl. cursusgeld) per 31 december 2017

Spaarrekening Roparco

Totaal Voederfonds

contributies 2018 vooruit betaald

Triodos lopende zakelijke rekening

Triodos spaarrekening

Totaal Triodos in kas
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Toelichting op financieel jaarverslag 2017 

 

Uitgaven 2017:  
Papier-  en drukkosten waren begroot op € 1250,--. Dit jaar zijn de kosten iets lager uitgevallen omdat het 
gemiddeld aantal pagina’s dat gebruikt is,  minder was dan de offerte van de drukker. Ook is de verwachte 
prijsstijging uitgebleven. 
De portokosten zijn lager uitgevallen omdat er nog voldoende postzegels in voorraad waren bij de 
penningmeester om de brieven van dit jaar te versturen.  

 

Ontvangsten 2017:  
Gedurende dit jaar is het aantal leden gestegen.  
Opnieuw ontvingen wij een subsidie van € 101-- van de gemeente Westvoorne.  
Het ZHL heeft weer besloten om een bijdrage te geven voor het plaatsen van een advertentie in ons blad In de 
Branding. Ook heeft Briggeman & Jansen een advertentie geplaatst.  
In 2017 zijn er totaal 5 cursussen gegeven in samenwerking met het IVN.  
De ontvangsten en uitgaven voor de gezamenlijke cursussen van de KNNV en het IVN zijn geheel  uitgevoerd 
via de rekening van de KNNV Voorne en derhalve verantwoord in dit financieel  overzicht.  
In 2017 heeft er een verdeling van de inkomsten van de al eerder gegeven cursussen plaatsgevonden. Zowel de 
KNNV als het IVN hebben een bedrag van € 1850,00 ontvangen.  
Het overgebleven totaal van alle jaren is een gezamenlijk bedrag van de KNNV en het IVN.  

Balans 31-12-2017 KNNV Voorne

Activa Passiva

Euro Euro Euro

Materiële vaste activa Eigen vermogen

Inventaris 1-1-2017 -         Kapitaal 01-01-2017 7.263,91 

Aanschaffingen in 2014 -         Resultaat 2017 positief 1.995,75 

Afschrijving in 2017 -         correctie

Inventaris 31-12-2017 -         Kapitaal 31-12-2017 9.259,66 

Liquide middelen Vogelvoederfonds 01/01/2017 382,00

Triodos 123,10    Resultaat 2017 0,00

Triodos Spaarrekening 3.429,26 Vogelvoederfonds 31/12/2017 382,00

Roparco Beleggingsrek. Voorne 5.818,05 

Roparco Vogelvoederfonds 382,00    

Roparco totaal 6.200,05 Overige schulden & overlopende passiva

9.752,41 110,75    

Kruisposten

Vooruitbetaalde bedragen

Totaal 9.752,41 Totaal 9.752,41 

Artikel AanschafwaardeJaar v AanschafProd jaar In beheer bij

Microscopen 806,00 2.008 2.008 BC Tenella plas

Dia projector 600,00 1.997 1.997 ModD

Diatafel 250,00 1.988 1.988 ModD

Verrekijkers 300,00 1.990 1.990 BC Tenella plas

Microscopen 2.000,00 1.990 1.990 BC Tenella plas

Microscopen 400,00 1.986 1.986 PWG

contributies 2018 vooruit betaald
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Samenvatting Jaarverslag 2017 
De Afdeling Voorne van de KNNV kende in 2017 wederom een prima jaar. Er was sprake van een 
kleine ledenaanwas. Aan het eind van het jaar telde de afdeling 220 leden (2016: 209 leden). In 
financieel opzicht is de afdeling kerngezond. De inkomsten werden vooral vergroot door de 
opbrengsten van de in dit jaar georganiseerde cursussen.  
 
In totaal werden er vier basiscursussen georganiseerd. Voor het eerst werd er ook een 
verdiepingscursus  aangeboden met als thema “Vogelzang”, verdeeld over 11 delen. Ook deze cursus 
was een groot succes. In totaal namen er 120 cursisten deel  aan deze cursussen (2016: 93 cursisten).  
 
Er werden tientallen terreinen op flora en fauna geïnventariseerd, vaak op verzoek van terrein 
beherende organisaties als Natuurmonumenten en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Deze 
organisaties betrekken de uitkomsten van deze onderzoeken vaak bij het beheer van hun terreinen 
of het besluit een terrein al dan niet aan te kopen. Een aantal van deze onderzoeken wordt al 
geruime tijd uitgevoerd. De vlinders van het Quackjeswater bijvoorbeeld werden in 2017 voor het 
25ste achtereenvolgende jaar gemonitord. In januari vond de 20ste roofvogeltelling plaats, samen met 
de telling van onze zusterorganisatie in de Hoekse Waard. De broedvogels van de Beningerslikken 
worden inmiddels 35 jaar geïnventariseerd. Hetzelfde geldt voor de inventarisatie van de in bunkers 
overwinterende vleermuizen.  Hierdoor ontstaan reeksen van gegevens die structurele informatie 
over de stand van de flora en fauna in deze gebieden opleveren.  
 
Digitalisering neemt bij onze inventarisaties een steeds grotere plaats in. Vogel- en 
planteninventarisaties worden meer en meer al in het veld op digitale wijze vastgelegd en 
doorgegeven. Facebook  en de digitale Nieuwsbrief vormen voor de afdeling een belangrijk 
communicatiemiddel met leden en niet – leden.  
 
In 2017 vonden circa 100 excursies plaats. Meer en meer gebeurt dat ook in samenwerking met 
landelijke organisaties als FLORON, RAVON, de Vlinderstichting en SOVON. Verder werden er 15 
lezingen georganiseerd. Twee ervan waren  twee zogenaamde “pop-up lezingen”, waarin leden van 
de afdeling in circa 10-15 minuten iets vertellen over hun bijzondere belangstelling of onderzoek. De 
werkgroepen organiseerden meer dan 40 determinatie-avonden.  
 
In nauwe samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en regionale natuur- en 
milieugroepen werden bezwaar- en beroepschriften tegen ontheffingen van de Flora-en Faunawet 
ingediend om ganzen, eksters, smienten en roeken te mogen bejagen. De smienten- en roekenjacht 
zijn daardoor voorlopig van de baan. 
 
In het kwartaalblad In de Branding verschijnen vooral inhoudelijke artikelen, aan de hand van een 
telkens wisselend thema. Met name het eind 2017 verschenen Haringvlietnummer (over het op een 
Kier zetten van de Haringvlietsluizen in 2018) kende een goede ontvangst.  In de Branding wordt 
zowel in print als digitaal verspreid. De digitale versie is via de website voor een ieder toegankelijk. 
Specialisten van binnen en buiten de afdeling dragen aan het blad bij.  
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ORGANISATIE-OVERZICHT 

Bestuur:  
Theo Briggeman,  voorzitter 
Piet Mout,  secretaris (tot september)  
Peter Vermaas, secretaris (vanaf september) 
Tom van Wanum, natuurhistorisch secretaris 
Marianne op den Dries, penningmeester 
Hans op den Dries, public relations 
Jos Schreiner, lid 
Erik Ketting, lid 
 
Ledenadministratie: 
Marianne op den Dries  
 
Redactie In de Branding: 
Tom van Wanum, eindredactie 
Theo Briggeman, voorzitter 
Marianne op den Dries 
John van der Knaap 
Piet Mout (tot en met juli) 
Peter Vermaas, secretaris 
Katie van de Wende 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Tom van Wanum, eindredactie 
Piet Mout (t/m juli) 
vacature 
 
Webmaster: John van der Knaap 
 
Excursiewerkgroep: 
Piet Mout (t/m juli) 
Jos Schreiner (vanaf juli) 
Hans op den Dries 
Corrie Lesuis (vanaf oktober) 
Tom van Wanum 
 
Contactpersonen werkgroepen:  
 
Vogelwerkgroep: 
Peter Vermaas 
 
Plantenwerkgroep: 
Theo Hagendoorn 
 
Insectenwerkgroep: 
Wim Prins  
 
Zoogdierenwerkgroep: 
Jan Alewijn Dijkhuizen 
 
Paddenstoelenwerkgroep:  
vacant 
 
Vertegenwoordigingen:  
Ledenraad SOVON: Peter Vermaas 
Beleidsraad KNNV: Piet Mout/Peter Vermaas/Theo Briggeman 
Verenigde Vergadering: Piet Mout/Theo Briggeman 
Gewestelijk overleg: Piet Mout (tot en met juli) 
erna: Peter Vermaas & Theo Briggeman 
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Wetlandwachten:  
Adrie van der Heiden 
Julius Röntgen 
Jan Snoeij 
 
Kascommissie: 
Bert Klompenhouwer  
Nel Koorengevel 
Maarten Pronk  
 
EXCURSIES & LEZINGEN IN 2017: 
 
Algemene excursies 
 
7/1     Nieuwjaarsexcursie, tevens inventarisatie Eindejaarsbloeiers FLORON 
21/1   Ganzenexcursie Hoekse Waard & Goeree-Overflakkee 
25/2    Vuilruimen Beningerslikken 
25/3    Beverexcursie Rhoonse Grienden 
14/4    Westplaat excursie 
6/5      Vroege vogelexcursie Breede Water 
20/5    Kust- en duinflora, excursie met FLORON 
14/5    Wandelexcursie Spuimond West 
21/5    Vogelexcursie naar de Groene Jonker  
21/5    Vogelexcursie Zuid-Hollandse eilanden 
9/6     Wandel mee met de VWG 
16/7    Libellenexcursie naar de “Dordtsche Avelingen”  
30/7    Excursie naar de natuurgebieden de Brand en de Loonse en Drunense Duinen. 
5/8      Wasplaten en satijnzwammen zoeken de duinen van Oostvoorne 
26/8    Excursie-estafette: een dagvullende excursiedag, verzorgd door alle werkgroepen (8 excursies) 
30/9    Zeetrekexcursie in het kader van Euro Birdwatch Day. 
21/10  Vogeltrekexcursie naar Westkapelle 
28/10  Beleef de nacht in de duinen van Voorne 
 
Lezingen: 
 
* Vogeltopografie deel I door Bert van Dijk 
* Natuurbescherming in Nederland door Prof. Frank Berendse 
* Vogeltopografie deel II door Bert van Dijk 
* Pop- up lezing over aaltjesonderzoek door Jaap Koekendorp 
* Pop- up lezing over twitchen door Ad van den Berge en André Velthuizen 
* Natuurlijke begrazing in de kustregio door Leo Linnartz 
* Vogelgeluiden door Hans op den Dries 
* Ooievaars ringen door Carolina Walta 
* Foto’s uit de eigen doos  door leden van de VWG 
* Vogelquiz  door Tom van Wanum &  Hugo van der Slot 
* Natuurreis Schotland door Theo Briggeman 
* Het Kierbesluit door Koen Workel (Rijkswaterstaat) 
* Het Droomfonds Haringvliet  door Gerrit Dommerholt (Rijkswaterstaat) 
* Onderzoek Broedvogels in het Haringvliet door Jan Willem Vergeer (SOVON) 
* Onderzoek naar broedvogels in 2017 op de eilanden in het Haringvliet  door Floor Arts (Delta Milieu) 
 
 


