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                        Vogelwerkgroep KNNV afdeling Voorne

                        Henk Walbroek en Jaap Koekendorp.


Broedvogels op de Slikken van Voorne    
Seizoen 2017. 

1 Broedvogel inventarisatie 
2 Gebied Slikken van Voorne 
3 Teljaar 2017 



Opdrachtgever. Zuid Hollands Landschap 
Opdracht: inventarisatie van broedvogels.


Tellers:  Henk Walbroek en Jaap Koekendorp, beiden lid van de 
vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne.


Gebied:      Topogr.krt. 37- Atlasblok 31

Telgebied : 4837 . Slikken van Voorne Zuid BVK xv1

                    Noord: Brielse Gatdam.

                    Zuid: Strand Westvoorne en de zee.

                    Oost: Duinen en voormalig strandpad.

                    West: Westplaat en de zee.


Gebiedstype: 

De Slikken van Voorne is een uniek gebied met een omvang van 450ha dat 
zich heeft ontwikkeld sinds de afsluiting van het Brielse Gat door de Brielse 
Gatdam in 1966 en de aanleg van de Grootschalige Baggerberging, 
genoemd de Slufter in 1987.




Onder invloed van het getij en de wind hebben zich slib en zand afgezet en 
zijn verschillende landschapselementen gevormd. De ontwikkeling van de 
plantengroei heeft op verschillende plaatsen een essentiële rol gespeeld.

De Slikken van Voorne staan onder directe invloed van de zee, waarbij het 
getij wordt afgezwakt door de Maasvlakte, de “Slufter” en de Hinderplaat.

Op deze plaat breken de golven de zee. Met krachtige wind uit westelijke en 
noordwestelijke richting en hoogwater dringt de zee tot ver het gebied in, 
waarbij delen overstromen. Als het bovendien springtij is kan het zeewater 
tot aan de voet van de zeereep en de Brielse Gatdam doordringen.

Door aanleg van de 2de Maasvlakte is nu echter dit gebied ook sterkaan 
verandering onderhevig.


Tussen de hoog en laagwaterlijn bevindt zich een uitgebreid oppervlak met 
een slik- en/of zandhoudende bodem. Deze wordt periodiek overstroomd, de 
bodem van de stranden zijn rijk aan zand met een afwisselend percentage 
slib. Het schor is rijk aan slib met hier en daar een flink aandeel zand. Waar 
de Brielse Gatdam aansluit bij de duinen van Voorne ligt een fors ontwikkeld 
schorgebied dat zich uitstrekt tot aan het strand bij paal 7.0. In dit schor 
bevinden zich geulen, die vanuit zee naar de kust smaller worden. Met 
hoogwater stroomt het zeewater in de geulen en laat bij eb zandrijk slib 
achter.

De Slikken van Voorne worden aan 3 zijden aangrensd door wandelpaden nl, 
de Brielse Gatdam, het toegangspad naar het kitesurfgebied en de zgn. 
toegangsweg naar het voormalige autostrand.

De Slikken van Voorne zijn momenteel dicht begroeid met vooral aan de 
buitenzijden langs de noordzijde Brielse Gatdam, de oostzijde, de duinen 
van Voorne en bij de zgn. Schelpenbank veel duindoorn.


Op de Slikken en in de schorren vooral veel biestarwegras, zeeaster, Engels 
slijkgras, zeeraket en bovendien aan de duinzijde een flinke bosschage met 
riet.

Onze ervaring is dat toen wij later in het seizoen de schorren wilden 
inventariseren dit extra werd bemoeilijkt door het grote aantal geultjes en 
slenken die vooral aan de noordwestkant van de Brielse Gatdam liggen.

Doordat de begroeiing hier zodanig is uitgelopen waren de geultjes en 
slenken niet meer zichtbaar en daardoor verraderli jk voor de 
inventariseerders.


Telwijze. 
Notatie is zoveel als mogelijk volgens SOVON richtlijn gedaan.

Het gebied werd een viertal maal van noord naar zuid doorkruist en zoveel 
mogelijk op gehoor en zicht geobserveerd.




 

Volgnr Datum

2017

Start Eind Temp

Gr C

Wind Bft Be-
wolking

Henk Jaap

1 27-3 07:00 08:15 7 WNW 3 30% X X

2 14-4 07:00 08:15 10 WNW 3 80% X X

3 24-4 07:00 08:15 7 O 2 70% X X

4 17-5 07:00 08:15 14 WNW 3 50% X

5 30-5 07:00 08:15 15 NW 4 5% X X

6 21-6 07:00 8:15 17 O 2 40% X X



Waargenomen soorten. 

In 2017 werden er 10 soorten waargenomen.

Volgens de gegevens genoteerd in de Slikken van Voorne overzicht 
2003-2006 werden er in 2003   6 stuks broedparen geteld.

Volgens de telling van 2016 werden er 18 soorten geteld.



Euring Soort Aantal broedparen Hoogste broedcode

1860 Wilde eend 1 12
3940 Fazant 2 2

10110 Graspieper 12 16
11390 Heggenmus 1 2
11390 Roodborsttapuit 2 2
11870 Merel 2 7
13110 Tjiftjaf 1 2
13120 Fitis 5 14
16600 Kneu 4 2
18770 Rietgors 4 7



Met veel voldoening hebben wij het afgelopen seizoen de Slikken van Voorne 
geïnventariseerd en willen daarom ook graag volgend jaar 2018 weer onze 
bijdrage hieraan leveren.


Met vriendelijke groet,


Henk Walbroek,

Jaap Koekendorp.


Verslag gemaakt door Jaap Koekendorp. 


