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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarboek 2019 van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) afdeling Voorne. In dit rapport wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen die zich in 2019 
in natuur en landschap in de Hollandse Delta hebben voorgedaan. 

Het jaar 2019 is een jaar geweest dat wederom een bijzonder warme zomer kende met een 
temperatuur die soms boven de 40 graden Celsius uitsteeg. De in 2018 ingezette droogte duurde 
voort. De duinmeren stonden tot ver in het najaar droog. In dit jaarboek gaan we onder andere 
in op de gevolgen van het warmere klimaat en de voortdurende droogte. Het jaar 2019 was ook 
het jaar waarin de Raad van State haar PAS-uitspraak deed, de Hoge Raad het Urgenda-arrest 
uitsprak en er een Klimaatakkoord tot stand kwam. De gevolgen van stikstof- en CO2 -deposi-
tie deden zich merkbaar gelden. De biodiversiteit neemt allengs af. Ook daaraan wordt in deze 

uitgave aandacht besteed. Interessant is om te zien dat zich ook nieuwe, warmte minnende soorten, in ons gebied vestigen. De 
Cetti’s zanger neemt flink toe, nieuwe soorten libellen bezochten ons eiland. Het aantal veldmuizen was overweldigend en leidde 
tot een piekjaar in het aantal velduilen. 
Tegen alle verwachtingen in ontwikkelden de groenknolorchissen en moerasgamanders zich erg goed. De natuur blijft ons verras-
sen. 

Ondertussen zetten we ons onderzoek in het Quackgors naar de gevolgen van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen 
voort, en zijn we op verzoek van het Zuid-Hollands Landschap een meerjarig onderzoek begonnen naar het treffen van vergaan-
de beheersmaatregelen op het Groene Strand in Oostvoorne. Dit om de kwaliteit van de natuur vergaand te verbeteren. We voer-
den er een nulmeting uit, waarvan we in dit jaarboek verslag doen. Rond mijn 12e jaar dwaalde ik vaak in dit gebied rond, waar 
het toen nog wemelde van de broedende veldleeuweriken. Inmiddels ziet de vogelbevolking er hier heel anders uit! 

Ook in andere natuurgebieden werd weer veel onderzoek gedaan, vaak op verzoek van Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands 
Landschap, maar ook op verzoek van landelijke soortorganisaties als Sovon, FLORON, de Vlinderstichting of RAVON. 

Voor drie gemeenten op Voorne-Putten deden we onderzoek naar de gevolgen van (voorgenomen) ecologisch beheer van ber-
men en parken. In totaal hebben de werkgroepen 86 onderzoeksprojecten voor al deze opdrachtgevers uitgevoerd. 

Eind december tot slot landde er nog een bijzondere gast in de polder Oostvoorne: een grote trap. Over de achtergrond van deze 
en eerdere waarnemingen van deze vogelsoort leest u in het laatste artikel van dit jaarboek, een afscheidsgroet van dit weer 
bijzondere jaar. 

Theo Briggeman
voorzitter
 

Moerasgamander

Landkaartje  Foto: Theo Briggeman
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Natuurstudie
Inventarisaties 

De KNNV afdeling Voorne voert op verzoek van de terrein beherende instanties een groot aantal inventarisaties uit. In goed over-
leg 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 die de data bijvoorbeeld gebruiken voor de landelijke Broed-
vogelatlas (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.
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 ruim 40 jaar tellingen uitvoert, of de transsekten in 
ditzelfde gebied, die al meer dan 20 jaar door de plantenwerkgroep worden uitgevoerd? De januaritelling van vleermuizen in onze 
bunkers heeft ook alweer zo’n 37 jaar plaatsgevonden en het broedvogelonderzoek in de Beningerslikken wordt alweer 36 jaar 
gedaan. De jaarlijkse roofvogeltelling in januari werd voor de 22e keer uitgevoerd. Al deze onderzoeken leveren een schat aan 
gegevens op, die vaak ook inzicht geven in de langjarige ontwikkelingen van een gebied of soort. Het typeert tegelijkertijd het 
enthousiasme van onze leden en ook hun doorzettingsvermogen dat nodig is om de gegevens te verzamelen. 
Het aantal uitgevoerde onderzoeken is elk jaar imponerend. De in de onderstaande tabel opgesomde onderzoeken betreffen 
onderzoeken met een beperkte reikwijdte van een of twee dagen tot onderzoeken die zeer omvattend zijn. De onder de werk-
groepen opgesomde aantallen betreffen alle terreinen die op verzoek van externe organisaties zijn geïnventariseerd.

Overzicht gerealiseerde onderzoeksprojecten KNNV afdeling Voorne 2017-2019
Onderzoeken 2019 realisatie 2018 realisatie 2017 realisatie
Terreinen:
Vogelwerkgroep 12 11 10
Plantenwerkgroep 15 13 11
Insectenwerkgroep 15 12  7
Zoogdierwerkgroep  5 5  5
Paddenstoelengroep  - 2  2
Projecten:
Glasaaltjes  1 1  1
Zandhagedis  1 1  -
Soort v/h jaar  1 1  -
Kerkuilenproject  1 1 1
Ringproject Parnassiavlak  1 1 1
CES project  1 1 1
Paarse Strandloper  1 1 1
Drieteenstrandloper  - 1 -
Winterroofvogeltelling  1 1 1
Boomvalk  1 1 1
Braakballen Pluizen  1 1 1
Wintertelling vleermuizen  1 1 1
Slaapplaatstelling vogels  4 4 4
Zeetrektelling  1 1 1
Watervogeltelling  1 1 1
Midwintertelling (internationaal)  1 1 1
Woensdagtellers  1 1 1
Kolonievogels  2 2 2
PTT  7 7 7
Meetnet Urbane Soorten (MUS)  1 1 1
Meetnet Agrarische Soorten (MAS)  1 1 ?
Moerasgamander  1 1 1
Groenknolorchis  1 1 1
Gemeenten:
Hellevoetsluis: bermbeheer  3 2 -
Spijkenisse: flora Zuidpark  1 - -
Brielle: bermbeheer/idylle  3 - -
Totaal 86 78 64

Steenloper
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Dagvlinderonderzoek: spiegel van de natuur
Door: Wim Prins 

Het resultaat van veel onderzoeken wordt doorgaans aan de landelijke soortorganisaties ter beschikking gesteld. Dagvlindertel-
lingen worden bijvoorbeeld digitaal naar de Vlinderstichting gestuurd, die aan het eind van het seizoen het CBS inschakelt om 
alle gegevens te verwerken. Hiermee krijgen wetenschappelijke instituten cijfers in handen, waarmee de vinger aan de pols wordt 
gehouden omtrent de actuele status van de natuur. Dagvlinders zijn daarmee “spiegels van de natuur”. Met behulp van langduri-
ge metingen van de vlinderstand zijn relatief snel veranderingen van natuurwaarden aan te tonen. Iedere discipline in het verbete-
ren van natuurbeheer kan daarop inspelen. Overmatige stikstofuitstoot leidt tot verval van biodiversiteit….. een sterk dalende 
vlinderstand werd al vastgesteld. Mede op basis van de onderzoeken van onze leden hebben we deze negatieve spiraal kunnen 
aantonen. Een belangrijk resultaat.
Na de extreme droogte in 2018 was het afwachten hoe het de vlinders in 2019 zou vergaan. Welke soorten profiteren er van de 
droogte en welke krijgen er een klap? Uit de landelijke cijfers is inmiddels gebleken dat er 17 soorten slecht tegen de droogte 
kunnen en 4 soorten die het beter doen na droogte. Dagpauwoog, landkaartje en koevinkje zijn bijvoorbeeld soorten die er slecht 
tegen kunnen, oranjetipje en kleine vuurvlinder profiteren juist van de droogte. De tegelijk optredende droogte en stikstofdepositie 
kunnen de uitkomsten versterken, maar in sommige gevallen gebeurt dat ook weer niet. Ruwweg twee op de drie dagvlindersoor-
ten gaat achteruit (bron: De Vlinderstand 2020, De Vlinderstichting Wageningen). 
Ook op Voorne-Putten en Rozenburg worden de resultaten van het dagvlinderonderzoek gebruikt om bijvoorbeeld trends te sig-
naleren en het beheer van natuurterreinen bij te stellen. De meeste gegevens worden tot nu toe in natuurterreinen verzameld en 
sinds kort ook in gemeentelijke terreinen. Voor het agrarisch gebied zijn die gegevens nog in mindere mate verzameld. De KNNV 
heeft het voornemen daar de komende jaren meer onderzoek naar te doen. 
In de in het volgende hoofdstuk gepresenteerde cijfers per monitoringsroute gaan we in op de getalsmatige uitkomsten per onder-
zochte route en presenteren we voor een paar soorten de trends op langere termijn.
De uitkomsten in 2019 zeggen in deze context niet alles. De uitkomsten werden op een aantal routes dit seizoen ‘vertekend’ door 
invasies van trekvlinders. Afkomstig uit zuidelijke streken gaven vooral atalanta’s en distelvlinders een positieve schwung aan de 
langjarige grafieken. Zie bijvoorbeeld de grafiek van de route rond het Quackjeswater. Niet zichtbaar is echter dat de piek in 2019 
vooral te danken is aan de influx van de twee genoemde trekvlinders. Van de in totaal 836 getelde vlinders nemen die trekvlinders 
met 386 stuks bijna de helft van de stijgende lijn uit 2018-2019 voor hun rekening.

De plaatsgebonden soorten deden het dit jaar redelijk goed en hebben weinig last gehad van de hitte en verdorring in 2018. 
Echter, de aan grassen gerelateerde soorten hadden daar wel last van, hun leefmilieu werd door die extreme omstandigheden 
negatief beïnvloed. De klappen vielen onder andere bij de zandoogjes- en dikkopjesfamilies.

Hooibeestje  Foto: Hans op den Dries
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Dagvlindermonitoring op Voorne-Putten en Rozenburg.
Door: Wim Prins & Theo Briggeman

Rondje Quackjeswater in Voornes Duin (Natuurmonumenten):
De dagvlinders op de route rond het Quackjeswater worden sinds 1993 gemonitord. Om een indruk te krijgen hoe het sinds de 
eerste tellingen met onze dagvlinders is gesteld, wordt uit deze tellingen een licht positieve trend zichtbaar. In die lange periode is 
het beheer van dit natuurgebied nauwelijks veranderd. Redelijk uniek ten opzichte van andere delen van Voornes Duin, waar flink 
gerooid is en humusrijke grond werd afgegraven.

Met een aantal aan onze omgeving gebonden vlinders (standvlinders), gaat het iets beter. Het zijn vlinders die hun hele levens-
cyclus rond deze route afwerken en dus min of meer aan deze locatie zijn gebonden. Een licht positieve trend geldt voor soorten 
als oranjetipje, kleine vuurvlinder, icarus-blauwtje en gehakkelde aurelia. Goed gaat het met de citroenvlinder, een soort die het 
landelijk gesproken de laatste jaren moeilijk heeft gehad. 
Deze soort is een pure overwinteraar die een ruime keuze in soorten waardplanten kent, die in onze duingebieden in ruime mate 
aanwezig zijn. Minder vorstperiodes zijn gunstig voor het ”citroentje”.

Meer soorten standvlinders doen het slechter over een lange telperiode beschouwd. Soms is dat te verklaren door droge zomers, 
maar meestal door afname van hun waardplant(en), door concurrentie van “makkelijke planten”, die door verrijking van de bodem 
(bemesting door o.a. stikstof) de overhand krijgen. Hierdoor gaan zowel waardplanten als nectarbloemen achteruit of verdwijnen 
deze planten zelfs.
Kleine parelmoervlinder, zwartspriet- en groot dikkopje, boomblauwtje, bont zandoogje en bruin blauwtje zijn de soorten die we 
mede daardoor minder aantreffen.
Het bont zandoogje was een zuidelijke soort, die Nederland door ‘de opwarming‘ in een enorm tempo in noordelijke richting ver-
overt en toenam, maar inmiddels in aantallen wegzakt.
Oranje en bruin zandoogje en koevinkje gaan zelfs erg achteruit (zie de onderstaande grafiek). Het gaat om aan grassen gebon-
den vlinders, die nectarplanten missen. 
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Naast deze “standvlinders” die het hele jaar rond in Nederland blijven, komen de soorten die vanuit Afrika en Zuid-Europa op 
onregelmatige basis onze streken binnenvliegen en hier een nieuwe generatie voortbrengen, om vervolgens weer naar zuidelijke 
streken te vertrekken. Deze ”trekvlinders”, samen met onze “witjes”, zijn de vlinderfamilies die juist de “makkelijke planten” gebrui-
ken als waardplant. 
Die makkelijke planten hebben voedselrijke grond nodig en omdat de stikstofdepositie ook hier plaatsvindt, hebben die makke-
lijk groeiende planten, bijvoorbeeld brandnetels en kruisbloemigen, het steeds meer naar hun zin en nemen zij de plaats in van 
planten van de schrale grond.
Die trekkende soorten geven een betrekkelijk vertekend beeld over hoe het met vlinders is gesteld, want er zijn jaren dat trekvlin-
ders zeer massaal ons land aandoen. Het jaar 2019 was zo’n jaar.

Valleipadroute in het Vogelpoelgebied van Voornes Duin (NM):
Een route waar ook de nodige jaren achtereen is gemonitord is het Valleipad, ten zuiden van het Breede Water. Hier is in de 
winter van 2006/2007 door onder andere grootschalige kap een open duinterrein ontstaan. Dat is goed te zien in de onderstaan-
de grafiek. Gemiddeld is het aantal getelde dagvlinders met de helft gedaald in vergelijking met de periode voorafgaand aan de 
rigoureuze beheermaatregel. Ook de dalende trend is hier goed te zien. Het ‘2019-punt’ is nog aan de hoge kant en werd door de 
aanwezigheid van zeer veel trekvlinders in een stijgende lijn omgebogen.
Sinds 2007 merken we hier dat het aantal interessante nectarbloemen tot minder dan de helft is geslonken. Het terrein wordt door 
runderen begraasd. 

 

Citroenvlinder  Foto:Peter Vermaas
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De citroenvlinder is de enige soort die, zoals op heel Voorne, in stijgende aantallen wordt waargenomen.
Hard dalend in aantallen zijn het bont, bruin en oranje zandoogje. Maar ook het zwartspriet-dikkopje en het groot dikkopje gaan 
achteruit. Langzaam maar gestaag afnemend zijn het bruinblauwtje, het icarusblauwtje, het hooibeestje, de kleine parelmoervlin-
der (zie de grafiek) en het klein geaderd witje. De hier niet genoemde soorten ‘standvlinders’ houden redelijk stand.
 

Heveringen, vlakbij Tenellaplas (ZHL):
Dit gebied, ten oosten van de Tenellaplas (Rockanje), behoort tot de “grijze duinen” en is één van de interessantste vlinderge-
bieden in de wijde omgeving. Tot voor kort groeide in dit grazige gebied, naast geliefde grassoorten en biezen, ook veel nectar 
gevende planten. De diversiteit van bloeiende planten is evenwel afgenomen en daarmee ook de standvlinders. Ook in dit gebied 
is een piek in 2019 in de aantallen waar te nemen, maar ook dat is geheel op het aantal trekvlinders uit zuidelijke streken terug te 
voeren.
Uit de grafiek wordt duidelijk dat het aantal vlinders vrijwel elk jaar boven de 1000 exemplaren komt, verdeeld over 26 bezoeken 
per seizoen. De aantallen zijn in de maanden juni en juli het hoogst. 

Sinds 2005 is de recreatiedruk hier meer dan verdubbeld, waarbij bezoekers steeds vaker de paden niet meer als verplichte 
looproute beschouwen. Verder is er tussen 2015 en 2017 flink in het opschot aan struiken en bomen gekapt, waardoor delen van 
de route een andere, meer open, structuur kregen. Minder schaduw en minder luwte. Het hangt van de soorten af of ze er profijt 
van gaan hebben…of juist niet. 
De citroenvlinder, het hooibeestje en het klein koolwitje doen het in de Heveringen goed. 
Bont, bruin en oranje zandoogje (ondanks een piek van de laatste in 2019) vertonen een negatieve tendens. De eikenpage loopt 
sterk terug, evenals de kleine vuurvlinder. Groot en zwartspriet- dikkopje (vergelijk ook de grafiek) laten beide een dramatische 
daling in aantallen zien.
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Andere soorten zijn stabiel, maar kennen een jaarlijkse schommeling, meestal als gevolg van het weer. Ook hier, net als voor-
gaande en volgende routes zijn de trekvlinders wel in de grafiek opgenomen, maar niet bij ‘stijgers’ en ‘dalers’ vermeld.

Rondje Grasweggebied bij Hellevoetsluis (ZHL):
Een nieuw natuurgebied nabij de bebouwde kom van Hellevoetsluis. Hier is goed waar te nemen dat bepaalde vlindersoorten 
zich storten op de nectar van de planten die onderdeel zijn van het mengsel dat in 2010 is ingezaaid en het in het eerste groeijaar 
goed deden. Sommige soorten worden vervolgens verdrongen door concurrentie. Vanaf 2011 stabiliseert het plantendek zich. Het 
leuke is dat hier een lichte stijging in aantallen waarneembaar is na het eerste overdadige groei- en bloeijaar de daarna optreden-
de teruggang. In dit gebied is geen sprake van recreatiedruk, maar wel van eenduidig maai- en snoeibeheer. Het gebied grenst 
aan landbouwpercelen, privétuinen en een industrieterrein met grote opslagloodsen en ligt redelijk dicht bij het Kooisteebos.

Alle zandoogjes ontwikkelen zich in het Grasweggebied goed. Net als elders in wisselende hoeveelheden, maar de trend is licht 
stijgend. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van het bruin zandoogje in de onderstaande grafiek.
Het bont zandoogje haalt zijn groei uit het feit dat zijn biotoop optimaliseert. Bomen en struiken dijen uit, ideaal voor deze half-
schaduwvlinder, die graag in bosranden en brede lanen huist.
Het klein koolwitje neemt hier toe, mogelijk door een toename van kruisbloemige planten. In warme zomers brengen deze witjes 
wel drie en soms vier generaties voort. Dat gebeurt in de andere terreinen ook, daar is dit terrein zeker niet uniek in.

Het geluk van de verschijning van het zwartsprietdikkopje in 2012 en 2015 was van korte duur. Daarna heeft deze soort zich hier 
niet meer laten zien. Landelijke is de afname helaas de trend. Daarnaast is het klein geaderd witje, direct vanaf de opening in 
2010 present, in aantal teruggelopen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Elders op het eiland gaat het juist goed met deze soort. 
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Eksterpadroute, in de Duinen van Oostvoorne (ZHL):
Nadat de ´Biberroute´ door successie voor meer dan de helft overwoekerd raakte, is met ZHL afgesproken om in het aangrenzen-
de gebied een nieuwe route uit te zetten. Dit gebied was voordien door vrijwilligers en later professionals in een periode van vijf 
jaren open gekapt. 
Op twintig stukjes van circa 50 m werden in het eerste seizoen hoopvolle aantallen en soorten geteld. 
De aantallen van de Heveringen werden zelfs benaderd. Waar het precies aan ligt, is niet goed te verklaren, maar inmiddels 
komen de aantallen uit op de helft van het eerste jaar. De vegetatiesuccessie is wel zichtbaar maar niet ingrijpend. Is het net als 
elders een gebrek aan voeding? Waarschijnlijk wel, want ook hier zijn er na verloop van tijd minder nectarbloemen waargenomen 
en spelen de droge zomers ook parten op de begroeiing en overleveringskansen van bijvoorbeeld rupsen (bij verdorring leidt dit 
tot voedselverlies).
Een deel van de route voert over oude schapenweitjes en die worden de laatste jaren net iets anders beheerd dan de eerste 
jaren van de telling. Daar huisden ook relatief veel vlinders en nectarplanten.

Per saldo is moeilijk vast te stellen waardoor de toe- of afname precies is veroorzaakt. De periode van zeven jaar is ook nog te 
kort. Het terrein wordt door runderen en pony’s begraasd. Wellicht heeft ook die omstandigheid nog invloed. 
Alleen het bruin blauwtje en de kleine vuurvlinder voelen zich in dit gebied goed thuis en vertonen een positieve trend. Alle zand-
oogjes en dikkopjes laten een dalende lijn zien.
Het bont zandoogje is nog redelijk stabiel. Dat is niet te zeggen van het icarusblauwtje. Welllicht speelt het verdwijnen van veel 
klaversoorten (waardplant van dit blauwtje) als gevolg van de droge en hete zomers een negatieve rol. 

Icarusblauwtje  Foto: Peter Vermaas
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Idylle te Brielle (Gemeente):

Dit wandelparkje is tussen de bebouwing aangelegd in een buitenwijk van de gemeente Brielle. Een voormalig sportveld van een 
middelbare school is omgetoverd tot een ‘’Idylle”. Het gebied is gerealiseerd conform een uitgewerkt plan van de Vlinderstichting 
... inclusief bloemenmengsels en struiken. Het is bestemd om wilde bijen en vlinders te voeden en wandelaars te verblijden met 
geuren en kleuren.
Na verloop van een paar jaar hebben de ingezaaide plantensoorten zich aangepast aan de Brielse grond en het microklimaat, 
naast de betreding door publiek en loslopende honden. 
Tot nu toe is er een positieve trend waarneembaar in het vlinderbestand. Die ontwikkeling is vooral beïnvloed door meerdere 
generaties van de witjes zoals het klein koolwitje. Ook de invloed van de distelvlinder (een trekvlinder) is hier merkbaar. In 2019 
werden er zelfs 148 distelvlinders waargenomen, veel meer dan de paar vlinders van de jaren ervoor. 

Schaduw onder het lover en luwte te over, het bont zandoogje heeft zijn plek gevonden, juist hier! 
Omdat grassen hier niet de overhand hebben, zijn andere soorten zoals de zandoogjes hier maar mondjesmaat gaan vliegen. 

Hoewel, het bruine zandoogje vond het in 2019 plots toch een goede oase. Een piekje in de tellingen.
Deze oase, deze Idylle, is het bezoeken waard, zeker als het vliegtijd is voor de icarusblauwtjes.
Het bleek ook een parkje dat distelvlinders, atalanta’s en oranje luzernevlinders op hun trektochten weten te vinden. Mede hier-
door piekt de grafieklijn in 2019. Toch wel hoge aantallen voor zo’n klein gebied. 

Landtong van Rozenburg (Havenbedrijf Rotterdam)
Dit gebied is ontstaan in de 70’er jaren, toen er een overschot aan zand, afkomstig uit de naast liggende Petroleumhaven, op 
voormalige landbouwgrond bij Rozenburg werd gestort. Gek genoeg zijn er, misschien wel bewust, delen open gehouden, wat 
voor flinke gradiënten zorgt, inclusief plas- dras gebiedjes en waterpartijen. Het gebied wordt met runderen begraasd. In dit ter-
rein vindt geen kunstmatig beheer plaats, alleen de rasters en de randen van een fietspad worden om veiligheidsredenen soms 
gemaaid. 
Na een paar jaar afwezigheid zijn er eind juli 2019 twee kortdurende monitoringroutes uitgezet. 
In 2007 werd er, in de noordelijke rand van het terrein, een mooie windluwe route ontwikkeld van 20 blokken. Helaas moesten we 
al snel de bijl en zaag hanteren om onze route open te houden. In ijltempo groeide, door successie, een groot deel van de route 
zo hard dicht, dat ook het open karakter veranderde en we de strijd met braam en duindoorn moesten staken. 
Aansluitend werd, nog twee jaar aaneen, een voormalige paardenweide en aangrenzende stroken gebruikt als monitoringrou-
te, maar die bleek te veel onder invloed van de wind te staan. Er waren vaak wel vlinders, maar die zochten de luwte op, 25 m 
verder. 
Wat wel erg opviel op beide voormalige routes was dat we af en toe een seizoen hadden waarin extreem grote aantallen bruine 
zandoogjes en icarusblauwtjes zijn geteld. De Vlinderstichting meldt dat door gunstige weersomstandigheden dit fenomeen ook 
elders in het land voorkwam……maar niet op Voorne.
De diversiteit op de Landtong bleek qua soorten vergelijkbaar met een interessant binnenduingebied op Voorne. Ook hier zijn 
geelsprietdikkopjes en argusvlinders gezien, voordat ze het lieten afweten. 
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Trends in het voorkomen van dagvlinders op Voorne-Putten
Door: Theo Briggeman

Over de periode 2005-2019 zijn er voor de monitoringsroutes Quackjeswater, Valleipad en de 
Heveringen op soortniveau meer gedetailleerde conclusies te trekken. Daarbij zij opgemerkt 
dat het hier telkens om natuurgebieden gaat, beheerd door natuurorganisaties. De vlinderidylle 
in Brielle is daar een uitzondering op. Over het agrarisch gebied zijn weinig tot geen gegevens 
beschikbaar. 
In de periode 1993-2019 zijn er op de route rond het Quackjeswater 30 soorten waargenomen. In 
2019 waren het 23 soorten. Dit aantal komt ruwweg overeen met het aantal dat Vestergaard voor 
de periode 1955-1970 voor Voorne rapporteerde. In een apart artikel voor In de Branding komen 
we daar een andere keer nog meer in detail op terug. 
De rode lijstsoorten bruin blauwtje, geelsprietdikkopje en heivlinder zijn in 2019 rond het Quack-
jeswater verdwenen, maar de ook in landelijk verband kwetsbaar geachte soorten als argusvlinder, 
duinparelmoervlinder en keizersmantel werden er de laatste jaren niet meer gezien. Vaak geldt 
het verdwijnen van deze soorten ook voor andere routes zoals die van het Eksterpad. Ook de kleine parelmoervlinder wordt de 
laatste jaren amper meer waargenomen. Geconcludeerd moet dan ook worden dat echte duinvlinders als heivlinder, kleine parel-
moervlinder en bruin blauwtje het (heel) moeilijk hebben. Dat geldt trouwens ook voor Goeree-Overflakkee. Landelijk ontstaat een 
soortgelijk beeld. 

Het bruin blauwtje is gelukkig nog wel in grotere getale op de Heveringen te zien, maar ook in het Quackgors en op het Groene 
Strand doet deze soort het nog redelijk goed. In aantallen gemeten is deze soort stabiel. 

In de periode 1993-2019 werden de volgende soorten op de route rond het Quackjeswater gezien:

Soorten dagvlinder
1. argusvlinder 11. eikenpage 21. klein koolwitje
2. atalanta 12. geelsprietdikkopje 22. kleine parelmoervlinder
3. bont zandoogje 13. gehakkelde aurelia 23. kleine vos
4. boomblauwtje 14. groot dikkopje 24. kleine vuurvlinder
5. bruin blauwtje 15. groot koolwitje 25. koevinkje
6. bruin zandoogje 16. heivlinder 26. landkaartje
7. citroenvlinder 17. hooibeestje 27. oranje luzernevlinder
8. dagpauwoog 18. icarusblauwtje 28. oranje zandoogje
9. distelvlinder 19. keizersmantel 29. oranjetipje
10. duinparelmoervlinder 20. klein geaderd witje 30. zwartsprietdikkopje

Ook met de kleine vos gaat het steeds slechter. Sinds 1992 gaat deze soort in landelijk opzicht achteruit. In de afgelopen jaren 
heeft de kleine vos ook van de droogte te lijden gehad. In duingebieden als dat van Meijendel (Den Haag) geldt hetzelfde beeld. 
Op Voorne-Putten gaat het in de onderzochte 15 jaar niet goed met de kleine vos, op een opleving in de periode 2011-2013 na. In 
2011 werden er ook in het Grasweggebied nog 64 kleine vossen waargenomen. In 1995 werden er op de route rond het Quack-
jeswater nog 120 vlinders gezien. Op ons eiland is er na 2013 voor de kleine vos sprake van bijzonder lage aantallen. De droogte 
lijkt hier eveneens een grote rol te spelen. De verwachtingen voor 2020 zijn niet hoog gespannen. 
 

Distelvlinder
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Het klein geaderd witje is een stikstoftolerante soort, waarvan men zou verwachten dat deze een positieve ontwikkeling zou verto-
nen. In landelijk opzicht wordt de afgelopen jaren een stabiel beeld zichtbaar. In de op het eiland onderzochte routes ontstaat 
evenwel een dalende trend. Dat beeld wordt onder meer veroorzaakt door het openkappen van het Valleipad in 2006-2007, waar-
na de soort in dit gebied lagere aantallen is gaan opleveren. De soort kan ook slecht tegen de droogte, zoals zich die de laatste 
jaren heeft voorgedaan (bron: de Vlinderstichting 2020). Onze duinen zijn gelukkig minder uitgedroogd dan andere gebieden in 
het land. De laatste jaren vertoont het klein geaderd witje een stijgende lijn op de Heveringen en het Quackjeswater. 

In 2019 werden er in het hele land grote aantallen trekvlinders gezien. Soorten als atalanta, distelvlinder en oranje luzernevlinder 
kenden hoge aantallen. Vaak gaat het daarbij om invasieve jaren. Dat gold in 2019 ook voor de distelvlinder op Voorne-Putten. 
Op de drie trajecten werden in totaal 233 distelvlinders waargenomen. Ook 2009 gold als een piekjaar, zie de bijgaande grafiek. 
Op de andere routes (op die van de Landtong na) werden eveneens hoge aantallen distelvlinders gezien. Op de vlinderidylle in 
Brielle werden bijvoorbeeld 148 distelvlinders geteld. 

Klein geaderd witje Foto: Theo Briggeman
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Bedreigde soorten dagvlinders op Voorne-Putten
Op Voorne-Putten komen drie Rode Lijst-soorten voor: het bruin blauwtje, het oranje zandoogje en de heivlinder. Met de eerste 
twee soorten gaat het nog redelijk goed: ze worden niet direct met uitsterven bedreigd maar zijn wel gevoelig in hun voortbestaan 
(zie ook de grafiek).
Andere soorten gaan echter in rap tempo achteruit, zoals de argusvlinder en de heivlinder. 

De heivlinder is een vrij schaarse standvlinder, die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen. Ook 
deze soort staat als kwetsbaar op de Rode Lijst. Op ons eiland wordt de heivlinder de laatste 10 jaar niet tot nauwelijks meer 
gezien. Tot 2013 werden er nog redelijk veel heivlinders waargenomen. Zeventig stuks op het buitenduin van Voorne en de Briel-
se Gatdam was in die tijd nog gebruikelijk. Vaak foerageerden ze op de blauwe zeedistel (schriftelijke mededeling Wim Prins). 
Nadien is de soort niet meer gezien.

Voor de argusvlinder geldt op Voorne-Putten hetzelfde. Op de Beningerslikken werd de soort tot 2013 nog in hogere aantallen 
waargenomen (2013: 42 exemplaren). Op gras- en bloemrijke dijkhellingen tussen Hellevoetsluis en Rockanje werden tot zo’n 15 
jaar geleden nog jaarlijks tientallen exemplaren waargenomen. In twee jaar tijd is de soort daarna zo goed als verdwenen. Dat 
is mogelijkerwijs terug te voeren op een veranderd maaibeheer, waardoor alle nectarplanten zijn verdwenen. Op Putten wordt 
sedertdien nog een doodenkele keer een argusvlinder gezien (Bernisse, Polder Biert, Beningerslikken). Eigenlijk kan worden 
geconcludeerd dat de argusvlinder op Voorne-Putten is verdwenen. Landelijk gezien is de argusvlinder het laatste decennium ook 
hard achteruitgegaan. 
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Oranje zandoogje  Foto: Peter Vermaas
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Libellen en juffers in 2019
Door: Wim Prins 

Ook libellen en juffers worden al jaren op Voorne-Putten gemonitord. Het zijn wat moeilijkere insecten om goed te kunnen deter-
mineren. Dat komt onder andere door hun vaak snelle en onvoorspelbare bewegingen en soms lijken ze onderling ook op elkaar. 
Met libellen en juffers gaat het tot nu toe redelijk goed. Tot voor kort namen de aantallen zelfs toe. Dat was onder meer het resul-
taat van verbetering van de waterkwaliteit. Libellen leven als larve soms wel vier keer zo lang onder water als hun imago’s. 
Ook deze insecten worden landelijk gemonitord. De resultaten tonen echter aan dat de stijgende lijn tot stilstand is gekomen en 
in een langzaam dalende trend is afgebogen. Verklaring hiervoor is niet terug te voeren op de waterkwaliteit, want die ging toch 
juist de goede kant op, nee er zijn gewoon minder prooien, lees: insecten. Muggenlarven zijn bijvoorbeeld het bulkvoedsel van 
libellenlarven en boven water zijn muggen en andere kleine insecten libellenvoer. 
De opwarming van het klimaat heeft voor libellen positieve kanten, want intussen zijn ook hier ‘gasten’ uit zuidelijke landen onze 
vele poelen, plassen en vijvers aan het veroveren. Zo heeft de bruine glazenmaker zich zeer recent in onze omgeving gemeld en 
doet het zelfs erg goed. Nog vorig jaar werden ook de eerste gaffelwaterjuffers in onze duinen gezien.
De weidebeekjuffer en rivierrombout rukken op, maar zijn afhankelijk van stromend zoet water en zullen niet verder komen dan 
daar waar het water brak wordt. 
Omdat in onze afdeling nog te weinig kennis is van libellen, worden op verzoek van derden waterpartijen geïnventariseerd. Er 
lopen nog geen monitoringroutes. Daar wordt binnenkort aan gewerkt, zodra voldoende ervaring is opgedaan met inventarisaties.

Grote keizerlibel  Foto: Wim Prins

Azuurjuffer tandem  Foto: Hans op den Dries
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De Cetti’s zanger op Voorne-Putten: een stormachtige ontwikkeling. 
Door: Theo Briggeman

Verspreidingsgebied
Tot ongeveer 1920 strekte het verspreidingsgebied van de Cetti’s zanger zich uit van de Middel-
landse Zee tot in Centraal- Azië. Daarna begon vanuit ZO Frankrijk een gestage opmars naar het 
noorden, via de Atlantische kust en de rivierdalen in Noord-Frankrijk. Dat heeft te maken met de 
warmere temperaturen die zich de laatste decennia hebben voorgedaan. 

Cetti’s zangers gedragen zich als uitgesproken standvogel. Ze zijn hoofdzakelijk bruin van kleur 
met een lichtgrijze onderzijde en kenmerken zich door een uitgesproken verborgen levenswijze. 
Mannetjes kunnen verschillende vrouwtjes hebben en meerdere broedsels per seizoen grootbren-
gen. De vogel heeft een zeer kenmerkende, explosieve, zang. Ze laten zich vaak lastig zien, de 
zang is dan ook een belangrijk hulpmiddel om ze te ontdekken. 

Naamgeving
Verschillende vogels die in Nederland worden waargenomen ontlenen hun naam aan een persoon, zoals de Pallas’ boszanger en 
de Ross’ Gans. Dat geldt ook voor de Cetti’s zanger.
De soort is vernoemd naar de in Duitsland geboren wiskundige, filosoof en Jezuïet met Italiaanse ouders Francesco Cetti (1726-
1778). Cetti werd in 1765 door de koning van Sardinië uitgenodigd om het onderwijs op het eiland te verbeteren. Hij ging regel-
matig op het eiland op stap en deed zo ook nieuwe ontdekkingen. In 1776 publiceerde hij Gli Uccelli di Sardegna (De vogels van 
Sardinië). Hierin beschrijft hij de usignuolo di fiume (ofwel de riviernachtegaal), onze huidige Cetti’s zanger. De natuuronderzoe-
ker Alberto della Marmora (een Italiaanse natuuronderzoeker) verzamelde later Cetti’s zangers op Sardinië en gaf in 1820 deze 
soort de naam Sylvia Cetti, om Cetti te eren. In 1834 kreeg de Cetti’s zanger zelfs zijn eigen geslacht en daarmee de weten-
schappelijke naam Cettia Cetti. 

Biotoop
De soort broedt laag boven de grond, in dicht stuikgewas, zoals wilgen en braamstruiken. De broedhabitat omvat vaak een com-
binatie van water, landriet, met een dikke, plantaardige, onderlaag en enkele struiken. In de duinen worden ook droge terreinen 
met dicht struikgewas bezet. Als voedsel dienen vooral insecten en andere ongewervelden. 

Broedvogels
De Cetti’s zanger vestigde zich al in 1973 als broedvogel in Voornes Duin, dat daarmee een van de eerste gebieden in Nederland 
was. Na een strenge winter in 1978/1979 verdween de soort evenwel van het toneel. 
Op Goeree Overflakkee dateert de eerste waarneming van 1969. Op de Kwade Hoek werd toen op 25 oktober een exemplaar 
gevangen en geringd. In de jaren 2001-2003 kwamen de eerste meldingen van zingende exemplaren van dit eiland, onder meer 
ter hoogte van ’t Kiekgat bij het Zuiderdiep. Flinke aantallen broedgevallen zijn er toen ook in de Hoeksche Waard (op de Koren-
dijkse Slikken en Tiengemeten) vastgesteld. 
Pas in 2008 vestigde de soort zich wederom op ons eiland. De Biesbosch is sinds 2017 met een toename van meer dan 25% in 
landelijk opzicht de sterkste stijger. Op de kaart is goed te zien dat, naast dit bolwerk (2019: een kleine 1000 territoria!), nu een 
groot deel van Zuidwest-Nederland bezet is en dat de soort bovendien snel in noordelijke richting oprukt. In 2019 breidde de soort 
zich verder als broedvogel uit, onder andere naar de Ooijpolder bij Nijmegen en de oevers van de Linge. De komende jaren gaan 
we vast zien hoe deze olievlek zich verder over het land zal verspreiden.

Na de Biesbosch is Voorne-Putten de plek waar de Cetti’s zanger de hoogste aantallen laat zien. Met name op de Beningerslik-
ken is dat het geval, waar in 2019 35-40 territoria zijn vastgesteld. Daarnaast worden ook op het Quackgors, de Kleine Beer, 
de Westplaat, het Breede Water en het Groene Strand West (2017: 12 territoria) in toenemende mate territoria vastgesteld. In 
Voorne’s Duin werd de soort bij inventarisaties voor het eerst in 2015 vastgesteld (5 territoria). Voordien was de soort buiten de 
ringactiviteiten niet eerder gemeld bij inventarisaties. 

Cetti’s zanger

Cetti’s zanger  Foto: Hans op den Dries
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In 2018 zijn er op Voorne-Putten minimaal 55 broedterritoria geteld. Waarschijnlijk was dat nog aan de lage kant. In 2019 werden 
plotseling in veel (buiten) gebieden op Voorne Putten meldingen gedaan en zijn er inmiddels 130-140 territoria vastgesteld.

Een goede manier om de kenmerkende zang van de Cetti’s zanger te horen, is een wandeling over de boulevard langs het Groe-
ne Strand West in Oostvoorne, waar ik afgelopen voorjaar tijdens een wandeling van een kwartiertje al gauw vijf vogels kon horen 
zingen. Een wandeling door de Beningerslikken (Zuidland) geeft dezelfde ervaring, met nog veel meer territoria. 

Door de Vogelringgroep Voorne-Putten van onze afdeling worden de laatste jaren regelmatig ringvangsten van Cetti’s zangers 
in hun netten aan het Oostvoornse Meer gemeld. De eerste vogel werd in 2007 gevangen. Dit bleek een aankondiging van een 
mooie periode. Vanaf 2009 worden er nu jaarlijks, oplopend, Cetti’s zangers gevangen, meestal in het najaar. In 2018 was sprake 
van een recordvangst van maar liefst 21 vogels. Daarvan waren er vier terugvangsten. In de periode 2009 tot en met 2018 wer-
den in totaal 42 vogels geringd. Daarnaast zijn er nog 7 exemplaren terug gevangen. 
In Nederland als geheel werden er tot nu toe 861 vogels geringd. Het trekstation ontving 432 terugmeldingen. Het terugmeldper-
centage bedraagt 24,74%. Slechts 5 vogels werden in het buitenland geringd, alle uit België en Frankrijk. Het betreft onvolwassen 
vogels, hetgeen het beeld bevestigt dat de soort zich in noordelijke richting uitbreidt.
Van de in Nederland geringde vogels is de oudste vogel tot nu toe 4,4 jaar oud. Dat is ook te verwachten omdat Cetti’s zangers 
nog maar relatief kort in Nederland worden geringd. De meeste vogels zijn vanaf 1991 geringd. Elders is een Engelse vogel 
gevangen met een leeftijd van al 7,5 jaar. 

In de winter
Ook in de winter wordt de soort in dezelfde gebieden waargenomen, ongetwijfeld een gevolg van de milde winters waarmee we in 
toenemende mate te maken hebben. De aantallen lijken dan wat lager, maar dat komt vermoedelijk door het feit dat zij dan door 
het gebrek aan zangactiviteiten veel minder zijn waar te nemen. 
De brongebieden zijn nu dermate reproductief, dat eventuele verliezen in de winter later in het jaar weer goedgemaakt worden. In 
de winter van 2018 werd de soort ook aan het Kanaal door Voorne waargenomen (m.m. Hans op den Dries). In dit jaargetij werd 
de Cetti’s zanger met regelmaat gehoord in de Beningerslikken, de ruigten bij het Oostvoornse Meer en het Groene Strand West. 
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De natuurwaarden van het Quackgors in 2019: een verdere verkenning
Door: Theo Briggeman, Jan Alewijn Dijkhuizen, Gerrit Hijbeek, Erik Ketting, Wim Prins, Peter Rooij, Peter Vermaas.

Inleiding
In 2003 besloot de regering bij wijze van proef de Haringvlietsluizen in beperkte mate open te 
stellen. Na veel uitstel en voorbereidingstijd zijn de Haringvlietsluizen in november 2018 voor het 
eerst op een kier gezet. Met de gedeeltelijke opening hoopt men op een gedeeltelijk herstel van 
het brakwaterbiotoop, vermindering van de slibafzetting in het Haringvliet en een verbetering van 
de waterkwaliteit. Tevens kunnen trekvissen weer vrij in- en uitzwemmen. 

Het Quackgors 
Het Quackgors is een natuurgebied op het eiland Voorne-Putten, en grenst aan het Haringvliet. 
Het is een voormalig getijdengebied en wordt door de Vereniging Natuurmonumenten beheerd. 
Het ligt ten westen van Hellevoetsluis en wordt door de Heliushaven en de Zuiddijk begrensd. Het 
is 75 ha groot. Het Quackgors is op 1 november 1971 door de overheid als beschermd natuurmo-
nument aangewezen. Inmiddels is het terrein Natura 2000-gebied geworden. De zee had er tot 
1970 vrij spel, daarna werd het Haringvliet door de Haringvlietdam van zee afgesloten.

In het aanwijzingsbesluit tot natuurmonument wordt onder meer vermeld dat het gebied deel uitmaakt van de buitendijkse 
grasgorzen die gelegen zijn langs het Hollands Diep en het Haringvliet. Deze grasgorzen geven (citaat) “een fraai beeld van de 
levensgemeenschappen die in een estuarien milieu van enige uitgestrektheid met een zwak tot brak tot fluviatiel karakter voorko-
men, welke situatie elders in ons land niet wordt aangetroffen”.

Figuur: overzichtskaart van het Quackgors nabij Hellevoetsluis. Rechts op de kaart is de ligging van de 
permanente kwadraten (PQ’s) weergegeven die op planten zijn geïnventariseerd.

Wulp

Quackgors in januari  Foto: Peter Vermaas



18 - Jaarboek 2019 KNNV afdeling Voorne

Volgens dit besluit zijn deze grasgorzen tezamen als waterwildgebied van internationaal belang. “Weliswaar zal door de afsluiting 
van het Haringvliet het milieu van de grasgorzen tot op zekere hoogte veranderen, maar dat deze niettemin hun vegetatiekundige 
en ornithologische waarden in hoofzaak zullen behouden”. De grasgorzen vormen volgens dit besluit het belangrijkste voedsel-
gebied voor de in het Hollands Diep en Haringvliet in groten getale pleisterende brandganzen, alsmede voor de in groten getale 
foeragerende grauwe ganzen, kolganzen, wintertalingen en smienten. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor weidevo-
gels. Dat laatste geldt met name voor het westelijk deel van het Quackgors. Het heeft daarnaast specifieke botanische betekenis 
door het voorkomen van overgangssituaties tussen duinen en zilte graslanden met de daarvoor karakteristieke vegetatie. Boven-
dien komen de wegdistel en het bilzekruid hier voor, welke plantensoorten in Nederland zeldzaam zijn. 
Een deel van het gebied is na aanleg van de Deltawerken blijvend drooggevallen. Een ander deel ligt zo laag dat het bij wisselen-
de rivierwaterstanden tijdelijk overspoelt. Sinds de afsluiting van het Haringvliet begon een langzame afslag van de oevers van 
het Quackgors. Om dit afbraakproces te stoppen zijn in 1996 in het Haringvliet stenen dammen aangelegd, die de golven breken. 
Tussen deze blokkendammen en het gors zijn tegelijkertijd zandplaten opgespoten. Deze zandeilanden zorgen ervoor dat het 
water tussen de blokkendam en het Quackgors rustig blijft. Nu het besluit is genomen om de Haringvlietsluizen vanaf 2018 op 
een kier te zetten, zal het gebied weer onder grotere invloed van de getijden komen en mogelijk ook van zout of brak water.
In 2018 heeft het bestuur van de KNNV afdeling Voorne besloten om met alle werkgroepen van de KNNV een gezamenlijk onder-
zoek naar de effecten van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen uit te voeren. In overleg met Natuurmonumenten is 
besloten om het onderzoek in het Quackgors te gaan uitvoeren, omdat dit gebied dicht bij de Haringvlietsluizen ligt, en de mogelij-
ke effecten hier het grootst zullen zijn. In 2018 werd een zogenaamde “nulmeting” uitgevoerd en is het gebied geïnventariseerd 
op vogels, planten (door middel van permanente kwadraten), dag- en nachtvlinders, libellen en zoogdieren. Een verslag van deze 
inventarisatie is verschenen in het kwartaalblad “In de Branding” 2019/1.
Op 16 januari 2019 zijn de sluizen voor het eerst na 50 jaar weer op een kier gezet. Een cruciale stap in het herstel van de 
natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier. Afgewacht zal moeten worden hoe groot de invloed van deze kier werkelijk zal zijn. 

Vogelonderzoek in 2019

In 2019 heeft de KNNV vooral onderzoek verricht naar de broedvogels van de eilanden van het Quackgors. De broedvogels van 
deze eilanden zijn in 2018 niet geteld. Dat is wel in 2019 gebeurd, toen vanuit een kano deze soorten werden geïnventariseerd. 
De resultaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

Broedvogelinventarisatie eilanden Quackgors 2019 

Soort broedvogel 2019
grauwe gans 1
brandgans 12
krakeend 1
wilde eend 1
kuifeend 1
meerkoet 1
scholekster 1
tureluur 1
witte kwikstaart 1
winterkoning 2
heggenmus 2
blauwborst 2
Cetti’s Zanger 1
rietzanger 3
bosrietzanger 1
kleine karekiet 3
tuinfluiter 1
zwartkop 1
fitis 4
kneu 1
rietgors 2
Totaal soorten 21
Totaal territoria 43 Rietgors  Foto: Peter Vermaas
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In vergelijking met de situatie in 1996, toen de eilanden net waren opgespoten, is de successie in de vegetatie duidelijk waar-
neembaar. In de periode 1996-1998 werden de volgende broedvogelaantallen vastgesteld (cf van der Wal, 1998):

Soort 1996 1997 1998
dwergstern -- 2-3 19
kleine plevier 1 2 8
kluut 26 28 32
kokmeeuw -- -- 2
visdief -- 31 145

Vanaf 1978 is het gebied op broedvogels geïnventariseerd, waarbij soorten als partrijs en veldleeuwerik werden vastgesteld. In dit 
jaar werden er slechts acht soorten broedvogels vastgesteld (Klemann, 1996). Daarna heeft het Quackgors zich tot een bijzonder 
rijk en gevarieerd natuurgebied ontwikkeld. Zie de onderstaande tabel. 

Broedvogels van het Quackgors 1978-2018
 

Soortnaam/territoria 1978 1996 2003 2008 2016 2018*
dodaars 1
fuut 3 3 2 2 1
knobbelzwaan 1
grauwe gans 35 105 62 2
soepgans 4  6
brandgans -- 61 126 3
nijlgans 6 4 1
bergeend 8 9 1 3 4
krakeend 3 14 13 3 1
wintertaling  1
wilde eend 11 27 24 17 5
eider 1
kuifeend 16 9 1 2
bruine kiekendief 1 1 1 1
patrijs 2
fazant 6 3 9 8 12
waterral 1 1
meerkoet 12 15 8 6
scholekster 3 4 6 3 4 5
kievit 10 12 9 6 4 2
kluut 26 1
kleine plevier 3 3 1 1 1
tureluur 2 4 4 5 5 2
visdief 1
houtduif 11 8 4
holenduif 1 1 8
zomertortel 2 1
koekoek 2 2 1 2 1
grote bonte specht 1 2
veldleeuwerik 9
graspieper 7 1
gele kwikstaart 2 5 1 1
witte kwikstaart 2 1
winterkoning 19 11 18 16
heggenmus 11 17 8 7 9
roodborst 2 1
nachtegaal 3 4 1 2
blauwborst 7 9 6 3 3

Blauwborst  Foto: Peter Vermaas
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roodborsttapuit 1 2
merel 14 16 9 10
zanglijster 1 2 2 3
snor 1
Cetti’s Zanger 4 4
sprinkhaanrietzanger 1
rietzanger 1 17 10 23 22
bosrietzanger 11 19 17 5 7
kleine Karekiet 30 37 32 18
braamsluiper 2  1 4 2
grasmus 5 6 5 19 12
tuinfluiter 7 10 4 11 5
zwartkop 2 6 7 12 12
tjiftjaf 10 9 13 7
fitis 27 20 29 22
grauwe vliegenvanger 1
baardman 2
staartmees 2 1
koolmees 2 4 3 6
pimpelmees 1 1 2
ekster 4 1 1
gaai 1
zwarte Kraai 1 1 2 1 3
vink 1
putter 1 1
kneu 5 1 1 1 2
goudvink 1 1 1 2
rietgors 5 11 5 8 4
Soorten 8 39 48 45 44 38
Territoria 46 273 513 444 259 197

*Exclusief eilanden

Watervogeltellingen 2017-2019

Het Quackgors is in de jaren 2017-2019 ook geteld op basis van de Sovon-Richtlijn voor watervogeltellingen. Op een vaste dag in 
de maand worden in de periode september-april dan alle soorten en aantallen watervogels die binnen het gebied aanwezig zijn, 
geïnventariseerd. In het kader van het onderzoek in het Quackgors is er voor gekozen niet alleen watervogels te tellen maar alle 
aanwezige soorten. Er is geteld in de periode september-april 2017-2018 en juli-april 2018-2019. Dat leverde het onderstaande 
resultaat aan waargenomen soorten per periode op:

Soort 2017 
-2018

2018 
-2019

Soort 2017 
-2018

2018 
-2019

aalscholver x x kievit x x
bergeend x x kleine karekiet x
blauwe kiekendief x kleine mantelmeeuw x x
blauwe reiger x x kleine zilverreiger x
boerenzwaluw x x kluut x
bonte strandloper x x kneu x x
brandgans x x knobbelzwaan x x
brilduiker x x kokmeeuw x x
bruine kiekendief x x kolgans x x
buizerd x x koolmees x x
Cetti’s Zanger x x koperwiek x
dodaars x x krakeend x x

Roodborsttapuit  Foto: Peter Vermaas
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dwergstern x kramsvogel x
eider x x kuifeend x x
ekster x x lepelaar x
fazant x x meerkoet x x
fitis x x merel x x
fuut x x middelste zaagbek x x
gaai x nachtegaal x
gele kwikstaart x nijlgans x
goudplevier x x oeverloper x x
goudvink x x pijlstaart x
grauwe gans x x pimpelmees x x
groene specht x x putter x x
groenling x raaf x
grote bonte specht x x rietgors x
grote Canadese gans x x rietzanger x x
grote mantelmeeuw x x roodborst x x
grote zaagbek x x roodborsttapuit x x
grote zilverreiger x x scholekster x x
havik x sijs x
heggenmus x slechtvalk x
holenduif x x slobeend x x
houtduif x x smient x x
ijsvogel x soepeend x x
kauw x x soepgans x
sperwer x watersnip x
spreeuw x x wilde eend x x
stormmeeuw x x winterkoning x x
tafeleend x x wintertaling x x
tapuit x witgat x
tjiftjaf x x witte kwikstaart x x
torenvalk x x zanglijster x
tuinfluiter x x zilvermeeuw x x
tureluur x zomertortel x
turkse tortel x x zwarte Kraai x x
vink x x zwartkop x x
visdief x

Totaal aantal soorten 74 86

Buiten deze tellingen werden met enige regelmaat een zeearend en ijsvogels gezien. De zeearend wordt met name in de herfst/
winterperiode overal in het Haringvlietgebied waargenomen. 
Tijdens de vlindermonitoring van 23 mei werd een roodmus gezien (W. Prins). In 2018 werd deze soort in juni waargenomen (T. 
Sluijter). Op 18 juli 2019 werd een veldleeuwerik en een gele kwikstaart gespot, soorten die als broedvogel uit het gebied zijn 
verdwenen. Op 23 augustus werden zes watersnippen, vijf waterrallen, twee roodborsttapuiten en vier witgatjes gezien (W. Prins). 
De waterral is na 2008 als broedvogel verdwenen. Verdroging en verruiging dragen daar vaak aan bij (cf. de Vogelatlas 2018). 
Broedgevallen van de waterral worden op basis van de Sovon BMP Richtlijn in de periode maart-juli vastgesteld. De hier vermel-
de vogels zijn naar alle waarschijnlijkheid doortrekkende vogels geweest (cf. Vogelatlas 2018). Zij zijn vaak uit Scandinavië en 
Oost-Europa afkomstig.
De roodborsttapuit is als broedvogel in opmars en overwintert ook in het gebied. Op 22 mei werden er vier paar roodborsttapuiten 
vastgesteld (W. Prins). Op 5 juli werden er ook jonge roodborsttapuiten gesignaleerd. 

Vegetatieonderzoek 2019

Net als in 2018 het geval is geweest, zijn dezelfde zes permanente kwadraten onderzocht. Deze zijn zo uitgezet dat de verschil-
lende biotopen die in het gebied voorkomen tot uiting komen. 
De rode lijstsoorten selderij, fraai duizendguldenkruid, waterpunge, kleverige reigersbek, rode ogentroost, zilte rus, rietorchis en 
kleine ratelaar werden daarbij aangetroffen. Op één kwadraat na laten alle PQ’s ten opzichte van de opnames in 2018 een hoge-
re of gelijkblijvende bedekkingsgraad van de vegetatie zien. Dat is duidelijk het gevolg van de invloed van de grotere hoeveelheid 
neerslag die in 2019 gevallen is ten opzichte van de zeer droge zomer van 2018. In het algemeen hebben de wat meer vochtmin-

IJsvogel  Foto:Peter Vermaas
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nende soorten het in 2019 beter gedaan dan de meer droogteminnende soorten. 
Als voorbeeld zijn in dit hoofdstuk de uitkomsten van het eerste PQ weergegeven, over de periode 2018-2019. De onderzochte 
periode is nog te kort om werkelijke conclusies te kunnen trekken. 
 

In de bovenstaande tabel zijn de resultaten van de vegetatieopnames van 2018 en 2019 in PQ 1 naast elkaar gezet. Met kleuren 
is in de kolom met de resultaten van 2019, aangegeven of er sprake van een toename of een afname is, van het aantal van de 
desbetreffende soort, ten opzichte van 2018. Rood betekent een afname van het aantal, groen betekent een toename van het 
aantal, en geen markering betekent dat het aantal gelijk gebleven is. Als een plant in 2019 wel voorkwam en in 2018 niet is dit 
ook met groen aangegeven, en in rood als de plant in 2018 wel voorkwam en in 2019 niet. Ook bij de bedekkingspercentages is 
met rood en groen aangegeven of er sprake is van een afname of toename van de bedekking.

De specifieke zoutindicatorsoorten zijn met rood aangegeven in de tekst.

Legenda
 Toename
 Afname
 Gelijk gebleven
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De dag- en nachtvlinders van het Quackgors in 2019
In 2019 zijn de dagvlinders in het gebied net als in 2014 en 2018 door de Insectenwerkgroep van de KNNV Voorne geïnventari-
seerd. Dat levert het volgende beeld op:

Quackgors Dagvlinders Westelijk deel Oostelijk deel
2014 2018 2019 2014 2018 2019

oranje tipje Anthocharis cardamines   1     
klein koolwitje Pieris rapae 11 72 30 5 8 12
klein geaderd witje Pieris napi 7 9 29 5 4 3
groot koolwitje Pieris brassicae 2 17 3 2 2  
citroenvlinder Gonepteryx rhamni 2 2 4 4 5 4
oranje luzernevlinder Colias crocea   7 3   
icarusblauwtje Polyommatus icarus 22 87 11 19 5 1
bruin blauwtje* Aricia agestis 4 61 26 2 6 4
boomblauwtje Celastrina argiolus  1 2    
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 10 7 1  3  
groot dikkopje Ochlodes sylvanus  1     
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 4  6 1   
kleine vos Aglais urticae 16 4  30 1  
landkaartje Araschnia levana  1 2    
distelvlinder Cynthia cardui 6 2 28 6 10 96
atalanta Vanessa atalanta 8 3 23 8 3 42
dagpauwoog Aglais io 1 5 8 9 4 7
bruin zandoogje Maniola jurtina 22 44 82 47 7 6
oranje zandoogje* Pyronia tithonus 45 9 26 86 82 27
bont zandoogje Pararge aegeria 2 2 5 1 1  
koevinkje Aphantopus hyperantus 3 9     
hooibeestje Coenonympha pamphilus 10 15 10  5 5
Aantal soorten 17 19 19 15 15 11

* Het bruin blauwtje en het oranje zandoogje zijn rode lijstsoorten. 
 
Het bovenstaande beeld wordt beïnvloed door het grote aantal trekvlinders (atalanta, oranje luzernevlinder en distelvlinder) dat in 
de zomer in het gebied wordt waargenomen. Met name werden er in 2019 veel distelvlinders gezien, een beeld dat ook elders in 
Nederland werd waargenomen. Als we de aantallen van deze trekvlinders uit de tellingen weglaten, ontstaat het volgende beeld:



24 - Jaarboek 2019 KNNV afdeling Voorne

Door deze correctie wordt duidelijk hoezeer het aantal vlinders in 2019 is gedaald als het om de standvlinders gaat. In de onder-
staande tabel is deze ontwikkeling voor negen soorten in de Quackgors uitgewerkt. 

De vraag die zich dan aandient is die van de oorzaak van deze achteruitgang. Daarbij kan gedacht worden aan de stikstofdepo-
sitie waarvan bekend is dat deze grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van een aantal soorten. De Vlinderstichting 
maakt daarbij onderscheid naar stikstof -minnende (tolerante), stikstofmijdende en indifferente (neutrale) soorten (conform de lijst 
van de Vlinderstichting van februari 2020). De genoemde negen soorten zijn als volgt te kenmerken:
 

bruin blauwtje: stikstofneutraal
bruin zandoogje: stikstofneutraal
zwartsprietdikkopje: stikstofneutraal
icarusblauwtje: stikstofneutraal
hooibeestje: stikstofmijdend
koevinkje: stikstofmijdend
oranje zandoogje: stikstofmijdend
kleine vos: tolerant, stikstoftolerant
klein geaderd witje: stikstoftolerant

Het tolerante klein geaderd witje neemt inderdaad toe, terwijl het stikstofmijdende koevinkje geheel is verdwenen. Ook het oranje 
zandoogje (rode lijst soort) gaat zienderogen achteruit. Het hooibeestje varieert in aantal. Het neutrale bruin blauwtje varieert in 
aantal, maar lijkt toch wel af te nemen, terwijl het neutrale bruin zandoogje lijkt toe te nemen. 
Meest opvallend is de stikstoftolerante kleine vos, die is gedecimeerd. In het gehele land gaf de kleine vos hetzelfde beeld. Bij 
deze soort is niet de stikstof de boosdoener, maar de droogte. 

Bedacht moet worden dat dit beeld slechts op basis van drie jaren ontstaat, een te korte periode om heel duidelijk tendensen 
te kunnen constateren. Een eerste beeld rijst echter wel op, zeker als we dat koppelen aan landelijke ontwikkelingen. Daarbij 
springt bijvoorbeeld de schrikbarende achteruitgang van het icarusblauwtje in het oog, een soort die (nog) niet wordt bedreigd en 
in relatie tot stikstof als neutraal te boek staat. In 2018 werd deze soort in het Quackgors nog met 92 exemplaren waargenomen, 
in 2019 ging het nog slechts om 12 exemplaren. Tussen 1990 en 2019 zijn de aantallen van deze soort in landelijk opzicht veel 
lager geworden. De populatiegrootte van de “gewone dagvlinders” is sterk achteruitgegaan, ook voor een soort als het icarus-
blauwtje (De vlinder- en libellenstand 2020). 

Kleine hageheld  Foto’s: Peter VermaasBuxusmot
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Nachtvlinders

Op 23 juli 2019 vond een nachtvlinderinventarisatie bij de ingang Schenkeldijk plaats. Er werden in totaal 138 soorten nachtvlin-
ders aangetroffen, waarvan 69 macro’s en 69 micro’s. In totaal werden er 534 exemplaren geteld. Van de 138 soorten komen er 
22 soorten voor op de voorlopige Rode Lijst, zie de onderstaande tabel. 

Soort Aantal 
klein avondrood 8
peper-en-zoutvlinder 2
geblokte stipspanner 3
egale stipspanner 2
berberisspanner 2
wegedoornspanner 3
donkere ogentroostspanner 1
wilgendwergspanner 1
schermbloemdwergspanner 1
wilgenhermelijnvlinder 1
dromedaris 5
kameeltje 4
snuitvlinder 1
paddenstoeluil 1
randvlekuil 1
tweekleurige heremietuil 4
gestippelde rietboorder 2
spurrie-uil 1
spitsvleugelgrasuil 1
variabele worteluil 1
bastaardsatijnvlinder 2
klein kokerbeertje 2

Sprinkhanen

Tijdens de vlindermonitoring werden op 18 juli en 22 augustus 2019 respectievelijk 3 en 8 blauwvleugelsprinkhanen waargeno-
men (W. Prins). 

Gewone coronamot  Foto: Peter Vermaas

Veldsprinkhaan  Foto: Peter Vermaas
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Welke zoogdieren leefden er op het Quackgors in 2019? 
In het gebied zijn twee paartjes bevers met jongen waargenomen, waarvan zich één burcht op de 
eilandjes bevindt. Hier is ook een dood, oud exemplaar aangetroffen. In de Heliushaven werd een 
bever met een tweedejaars jong waargenomen. 
Net als in 2018 het geval is geweest, werden er ook in 2019 met enige regelmaat vossen waar-
genomen. Omwonenden spraken van een paar met drie jongen. Begin 2020 werd er een dode 
(oude) vos in de weilanden gevonden. 

In de periode 16-20 oktober 2019 voerde de zoogdierwerkgroep van de KNNV Voorne wederom 
een muizenonderzoek met behulp van inloopvallen uit. In de periode 2018-2019 werden de vol-
gende soorten en aantallen aangetroffen:

soort 2018 2019
huisspitsmuis  10  22
rosse woelmuis  28  49
veldmuis  14  23
dwergmuis  28  47
bosmuis 179 124
Totaal 259 265

Opvallend is dat de huisspitsmuis goed is vertegenwoordigd. Tijdens een door de NJN in 2001 uitgevoerd onderzoek als ook door 
de KNNV in 2008 uitgevoerd onderzoek werd deze soort hier toen in het geheel niet gevangen. Inmiddels is de huisspitsmuis op 
Voorne Putten wijdverspreid. Zo ook in het onderzoeksgebied.
In het gebied verblijven tenminste 9 reeën en verder hazen, mollen en verwilderde katten. Op de nachtcamera werd verschillende 
keren een bunzing gezien. Op 1 februari werd een dode ree (jonge bok) aangetroffen. 

Vogelonderzoek per kano in het Quackgors  Foto: Gerrit Hijbeek
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Ree  Foto: Hans op den Dries
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Dwergsterns en andere strandbroeders in het Deltagebied
Door: Henk Walbroek

In 2019 startte Vogelbescherming Nederland een beschermingsproject voor drie zeer kwetsbare 
op met name het strand broedende soorten: de dwergstern, strandplevier en bontbekplevier. In 
deze bijdrage besteden we aandacht aan het voorkomen van deze strandbroeders en de eerste 
resultaten in 2019. 

Rond 1900 broedden er al dwergsterns op het voormalige vogeleiland De Beer, met als hoogte-
punt de jaren 30 en 40. In die tijd broedden er tussen de 400 en 500 paar op vier plekken dicht bij 
het water. De dwergstern houdt van kale, zandige plekken met schelpen, dan vallen de eieren en 
jongen minder op. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de jaren 60 zijn de dwergsterns 
bijna geheel verdwenen uit Nederland. Tijdens de uitvoering van de Deltawerken kwam tijdelijk 
geschikt broedhabitat beschikbaar, waarvan de dwergstern profiteerde. Binnen enkele jaren ver-
dween de dwergstern daar weer omdat de geschikte plekken begroeid raakten. In de afgelopen 
jaren zijn veel plekken verloren gegaan door industrie en de aanleg van havens. De Delta is voor de dwergstern het belangrijkste 
broedgebied. De soort staat op de Rode Lijst en is met een aantal broedparen van 620-925 kwetsbaar. 
De strandplevier is een (zeer) bedreigde strandbroeder en komt in landelijk opzicht uit op een aantal broedparen van 120-160. De 
soort staat met stip op de Rode Lijst. Hij heeft in Nederland een enorme veer gelaten met een vrijwel continue achteruitgang van 
de broedpopulatie sinds de jaren zeventig, toen er nog 900 paar broedde. Door de sterke opkomst van de recreatie zijn bijna alle 
stranden ongeschikt geworden. Gebrek aan dynamiek draagt ook erg bij tot de achteruitgang. 
De bontbekplevier is in landelijk opzicht eveneens kwetsbaar met 300-360 broedparen. Ook deze soort staat op de Rode Lijst. 
Het aantal broedparen is sinds 1950 met bijna de helft afgenomen. Zij broeden vooral in de Delta. 
In deze bijdrage staan we stil bij de verspreiding van de dwergstern, bontbekplevier en strandplevier in onze Delta. 
 

  

  

Zoals in de onderstaande grafieken is te zien, is er de laatste jaren sprake van een lichte toename in het aantal broedvogels van 
de Dwergstern. Dat geldt echter niet voor de Strandplevier. De laatste 12 jaren is voor deze soort sprake van een significante 
afname van 5% per jaar. (Bron: Sovon Vogelonderzoek). 
Een belangrijk gebied voor deze strandbroeders is het Deltagebied, dat zich uitstrekt van Walcheren tot en met de Maasvlakte, 
waar tussen 1996 en 2005 in totaal 270 broedparen werden vastgesteld. Na 2005 nam het aantal broedparen hier toe met een 
totaal van 540 paar. De jaren erna stijgt dit aantal in lichte mate.
Op de Maasvlakte zijn de dwergsterns sinds 2010 op verschillende plekken aanwezig, met wisselende aantallen. Tussen 2013-

Dwergstern
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2015 wordt het aantal broedvogels geschat op 100 tot 250 paar. In 2013 was er sprake van een broedkolonie van 178 paar op 
het Noordzeestrand. Dat gebied werd door het Havenbedrijf met lint afgezet. Over het broedsucces is niets bekend. De kolonie 
verplaatste zich later meer naar een terrein dat binnen de hekken is gelegen. De jaren erna vestigde een aantal dwergsterns zich 
op een pas opgespoten stuk zand in het aan te leggen industrieterrein. 
Een ander gebied bij de Maasvlakte is de Westplaat-Slufter, waar sinds 2017 pogingen gedaan worden door dwergsterns. Die 
plek ligt binnen een Natura 2000-gebied en wordt door een palenrij, met daartussen een touw gespannen, gescheiden van het 
ernaast gelegen recreatiestrand. Het gebied is niet toegankelijk voor publiek, hetgeen wordt aangegeven met borden waarop 
vermeld staat dat het om een niet toegankelijk Natura 2000-gebied gaat. 
In 2017 waren in eerste instantie 43 paren geteld, maar door een vloedgolf in de nacht van 28 op 29 mei was alles verdwenen. 
Na 14 dagen kwam er weer een einde aan de 2e poging door storm en hoogwater. Deze gebeurtenissen hadden ook invloed op 
de aanwezigheid van de bontbekplevier en de scholeksters die ook in dat gebied broedden. In 2018 zijn de dwergsterns terugge-
keerd met in totaal 4 broedparen. Helaas was er geen broedsucces. Het aantal broedgevallen (4) van de bontbekplevier is op die 
plek toegenomen. In totaal zijn er 11 jongen grootgebracht.
 

  

Dwergstern  Foto: Peter Vermaas
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Ook op de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland zijn veel initiatieven genomen, zoals het geschikt maken van 
verschillende gebieden en een betere bescherming, wat soms leidde tot vestiging van kustbroeders in die regio. Het afzetten van 
sommige gebieden, zoals de Kwade Hoek en het Verklikkersstrand, vormen positieve maatregelen tegen de recreatieve druk.
Eind 2018 heeft Vogelbescherming Nederland het initiatief genomen om een projectgroep strandbroeders op te richten. De VWG 
van de KNNV Voorne en vrijwilligers op Goeree en Schouwen-Duivenland zijn benaderd om mee te werken aan een betere 
bescherming van de strandbroeders op de Maasvlakte, Westplaat-Slufter, de Groene Punt van Voorne, de Kwade Hoek en 
Schouwen-Duivenland, met medewerking van het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Deltamili-
eu. 
Een aantal mensen van de VWG Voorne is zich daarvoor gaan inzetten. In 2019 is gestart met monitoring van die gebieden. De 
materialen zoals bordjes, lint en palen werden beschikbaar gesteld door de genoemde natuurorganisaties. De gebieden werden 
door vrijwilligers gecontroleerd en door middel van afzettingen met lint en plaatsing van bordjes beter beschermd. Een aantal 
keren zijn badgasten dicht bij het gebied aangesproken en ingelicht over de reden van het afzetten van dit gebied. Uitleg en fol-
ders gaven meer duidelijkheid en respect.

Waarnemingen 2019
Op zoek naar strandbroeders is de Maasvlakte 2 aan de Noordzeekant zonder enig resultaat afgestruind. Waarschijnlijk wordt 
dit resultaat veroorzaakt door een te grote drukte van badgasten en wandelaars met honden. Binnen een met hekken omringd, 
opgespoten terrein werd op de Maasvlakte zelf een aantal van 25 broedende paren dwergsterns vastgesteld. Het broedsucces 
van deze kleine kolonie is onbekend.

Op de Westplaat-Slufter zijn op de afschermende palenrij bordjes geplaatst met informatie over het broedgebied. De kolonie 
dwergsterns is uitgebreid naar 11 broedparen met in totaal 22 juveniele vogels. Een mooi resultaat. De bontbekplevier was hier 
met 4 broedparen ook aanwezig. In totaal brachten zij 9 juvenielen groot.

Slikken van Voorne/voormalig autostrand
Dit gebied heeft zeker een geschikte biotoop met de ontwikkeling van zandbanken en embryonale duinen, maar heeft veel te 
lijden van de recreatieve drukte (badgasten, kitesurfers, hondenuitlaat). Het gebied werd enkele keren bezocht. Twee keer wer-
den paartjes bontbekplevieren waargenomen, maar broedpogingen konden niet worden vastgesteld.

Op de Groene Punt zijn geen dwergsterns waargenomen maar daarentegen wel 5 broedparen van de bontbekplevier met in 
totaal 5 juveniele vogels. Ook strandplevier broedde hier met 5 paren die 5 jongen grootbrachten.

Werkgroep Kwade Hoek
De strandwerkgroep Kwade Hoek was actief op Goeree, op het strand van de Kwade Hoek (niet afgesloten deel) en het Flaauwe 
Werk. De werkgroep heeft geen nesten van plevieren vast kunnen stellen. Deltamilieu heeft enkele territoria van plevieren op de 
Kwade Hoek gevonden. 

De resultaten in 2019
Jaarlijks worden alle broedparen van kustbroedvogels in het Deltagebied geteld door Deltamilieu Projecten in opdracht van Rijks-
waterstaat (Arts et al. 2019). De resultaten in 2019 zijn aangevuld met tellingen van vrijwilligers (werkgroepen strandbroeders, 
zoals die van de VWG KNNV Voorne) en terreinbeheerders. 

In de onderstaande tabel volgt een weergave van het aantal broedparen strandbroeders in de Voordelta van de Zuid-Hollandse 
eilanden (bron: rapport Project Strandbroeders van Deltamilieu Projecten).

Gemeente Gebied bontbekplevier strandplevier dwergstern
Rotterdam Tweede Maasvlakte 10 1 40
Rotterdam Maasvlakte 1 - -
Oostvoorne Westplaat 1 - -
Oostvoorne Strand - 2 -
Rockanje Groene Punt, natuurbouw 4 4 -
Goedereede Kwade Hoek - 5 -
Goedereede Kwade Hoek, Oostduinen, strand 1 2 -
Ouddorp Strand Flaauwe Werk 1 - -
Ouddorp Strand Vrijheid 3 - -
Totaal 21 14 40
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Broedsucces (aantal vliegvlugge jongen/paar) van de Bontbekplevier op de stranden in 2019 (bron: Deltamilieu Projecten).

Gemeente Gebied Aantal paar Aantal jongen Broedsucces  
N jong/paar

Rotterdam Tweede Maasvlakte (Slufterstrand) 5 6 1,2
Oostvoorne Westplaat 1 2 2,0
Oostvoorne Groene Punt, Natuurbouw 4 2 0,5
Ouddorp Strand Flauwe Werk 1 3 3,0
Goedereede Kwade Hoek-Oostduinen strand 1 3 3,0

Broedsucces (aantal vliegvlugge jongen/paar) van de strandplevier op de stranden in 2019 (bron: Deltamilieu Projecten).

Gemeente Gebied Aantal paar Aantal jongen Broedsucces  
N jong/paar

Rotterdam Tweede Maasvlakte (Slufterstrand) 1 0 0,0
Rockanje Groene Punt, Natuurbouw 4 2 0,5
Oostvoorne Strand 2 3 1,5
Goedereede Kwade Hoek 5 2 0,4

In het Deltagebied kwam in 2018 het broedsucces van de strandplevier op een gemiddelde van 0.7 jong/paar uit. Het langjarig 
gemiddelde is bijna 0.4 jong/paar. 

Broedsucces (aantal vliegvlugge jongen/paar) van de dwergstern op de stranden in 2019 (bron: Deltamilieu Projecten)

Gebied Aantal paar Aantal jongen Broedsucces 
(N jong/paar)

Rotterdam, Tweede Maasvlakte (Slufterstrand) 40 9 0,2

Tot slot
Op de stranden van het Deltagebied werden in 2019 in totaal 49 paar bontbekplevier, 18 paar strandplevier en 40 paar dwerg-
stern vastgesteld. Daarmee wordt het belang van onze voordelta voor deze soorten strandbroeders wel verwoord. Ook in 2020 
worden de beschermingsprojecten in onze regio daarom met volle kracht gecontinueerd. 
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De groene specht op Voorne-Putten en Rozenburg
Door: Hans op den Dries

Inleiding
De groene specht is een algemene broedvogel op Voorne-Putten en Rozenburg (VPR). Het is een 
duidelijk herkenbare en prachtige vogel. De KNNV afdeling Voorne heeft deze vogel voor 2018 uit-
gekozen als soort van het jaar. Daarmee werd beoogd een breder publiek in aanraking te brengen 
met een deze fraaie specht en tegelijkertijd meer te weten te komen over de verspreiding van deze 
soort, zowel in de broedtijd als daarbuiten. Waarnemingen konden via een portal op de website 
van de afdeling worden doorgegeven, c.q. via een melding op Waarneming.nl. (Briggeman 2018). 
In dit artikel wordt verslag gedaan van de uitkomsten van dit project. 
Alvorens op de uitkomsten in te gaan, wordt aandacht besteed aan de soorten spechten die er op 
ons eiland voorkomen, de kenmerken van de groene specht, zijn verspreidingsgebied in Europa 
en zijn biotoop in Nederland. Vervolgens wordt in gegaan op de aantalsontwikkeling in Nederland, 
en komen we toe aan het aantal broedterritoria op VPR en een beschouwing van de waargeno-
men trends. Tot slot gaan we nog kort in op de verspreiding van de soort in de winterperiode. 

Soorten spechten op Voorne-Putten Rozenburg. 
Wereldwijd bestaat de familie van de spechten uit 210 soorten.
Door de jaren heen hebben we op VPR vier soorten als broedvogel of mogelijke broedvogel gekend, namelijk de zwarte specht, 
de kleine bonte specht, de grote bonte specht en de groene specht.
Een vijfde soort, de draaihals, kan alleen als trekvogel worden genoteerd.
Voor de nabije toekomst, met het ouder worden van onze bossen, zou er misschien nog een vijfde broeder bij kunnen komen, de 
middelste bonte specht.

De groene specht en de grote bonte specht zijn daarentegen al jaren lang zeer stabiele broedvogels van VPR.
Van de grote bonte specht kunnen we zeggen dat het lijkt dat deze wel het meest vertegenwoordigd is in het gebied. Dat heeft er 
ook mee te maken dat het territorium van deze specht kleiner is, waardoor een hogere dichtheid mogelijk is. Praktisch elk biotoop 
met enkele bomen kan al een potentieel territorium betekenen. Zelfs slikgebieden met ruigte (zoals de Beningerslikken) behoren 
tot de mogelijkheden.
De groene specht tot slot doet het hier heel goed doet. Dat is niet alleen de laatste jaren het geval, maar ook in het verleden was 
onze omgeving in trek bij deze soort. Strenge winters zijn wel zijn ergste vijand. 

Wat zijn nu eigenlijk de kenmerken van een groene specht?
Het formaat van snavel tot staartpunt is 30 tot 36 centimeter, vleugelspanwijdte rond de 45 tot 51 centimeter met een gemiddeld 
gewicht tussen de 150 tot 200 gram. Er is vrijwel geen verschil in lengte en gewicht tussen mannetjes en vrouwtjes.
Het is een kleurrijke vogel met hoofdzakelijk geelgroene kleuren op bovenzijde, met vooral op de stuit een grote gele okerachtige 
vlek en de staartveren ogen bijna zwart op de bovenzijde. Op de onderzijde zijn de buik en borst licht vuilgroen en is de onderzij-
de van de staart wit/zwart gestreept. Zeer opvallend is de grote dolkachtige snavel, de grote hoeveelheid rood op de bovenzijde 
van de kop en op de nek en het zwarte masker om de oogstreek tot op de snavelbasis. De man heeft in het zwart van de snor- en 
mondstreep een langgerekte rode vlek.

Groene specht

Groene specht (juv)  Foto: Jos Schreiner
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Vooral bij het wegvliegen, vallen de geelgroene kleuren op. Hij heeft een golvende vlucht, waarbij hij drie à vier vleugelslagen 
afwisselt met een korte glijvlucht met dichtgevouwen vleugels.
De aanwezigheid van de groene specht wordt kracht bijgezet door een scherpe, korte, luide, roep van meestal vier tonen (kjuk-
kjuk-kjuk-kjuk) en wordt ook wel lachen genoemd.
Een zuivere roep, als kjuu, kjuu, kjuu (zo’n vijftien tot twintig keer achter elkaar in één “adem”), klinkt vaak tijdens het foerageren, 
hiermee bakent hij ook zijn territorium af. Daarentegen roffelt deze specht nauwelijks op bomen. Dit roffelen klinkt zacht, snel en 
onregelmatig, terwijl de meeste andere spechten dat gedrag juist als territoriumafbakening gebruiken.
Ze hebben, net als alle andere spechten, korte krachtige poten waarmee zij zich probleemloos, voornamelijk opwaarts, al zoe-
kend naar insecten langs stammen bewegen. De tenen zijn twee aan twee gegroepeerd, twee staan naar voren en twee staan 
naar achteren gericht. Daarnaast heeft hij stevige staartpennen, deze zorgen er samen voor dat de specht goede grip heeft en 
zich stabiel tegen de boom vast kan klemmen.
Ze zijn bijna constant op zoek naar voedsel. Dat bestaat voornamelijk uit mieren, maar ook andere insecten en bessen. De 
mieren worden meestal op de grond gevangen, waarbij de vogel met krachtige sprongen rond hipt. Door met hun lange kleverige 
tong in spleten en gaten te gaan, kunnen zij insecten heel doeltreffend oppakken.
Aan de hand van een analyse op de uitwerpselen van de groene specht is gebleken dat er acht mierensoorten op het menu kun-
nen staan, waarvan de wegmieren en de gele weidemieren in de zomermaanden en de rode bosmieren in de wintermaanden het 
grootste aandeel hebben. Omdat ze in staat zijn de bosmiernestlocaties te onthouden, kunnen ze in de winter door de sneeuw 
gangen graven om de nesten alsnog te benaderen.
In de zomermaanden wordt het menu aangevuld met bessen en in de wintermaanden met overwinterende wantsen.

Verspreidingsgebied
Het verspreidingsgebied bevindt zich van Groot Brittannië in het westen, via het vasteland van Europa tot 
aan de Pyreneeën (niet Iberisch schiereiland), het zuiden van Scandinavië (Noorwegen en Zweden), een 
groot deel van zuidwestelijke Rusland, Georgië, Azerbeidzjan, tot de buitenranden (grens en kuststroken) 
van Iran en Turkije.

In Europa komen er naast de groene specht drie aanverwante soorten voor, namelijk de Levaillants specht, 
Iberische groene specht, en de grijskopspecht.
Met de eerste twee beschreven soorten zijn er uiterlijk weinig verschillen, maar het gebied van voorkomen 
sluit verwarring uit. Met de grijskopspecht zijn er uiterlijk wel verschillen, maar overlap in de gebieden kan voorkomen en zou dus 
verwarring kunnen veroorzaken.
Vermeldenswaardig is de waarneming van een grijskopspecht op 31 maart 2014 op de Westplaat in Oostvoorne. De waarneming 
is aan de hand van een foto door het CDNA goedgekeurd.

Biotoop en broeden
Algemeen is bekend dat groene spechten bij voorkeur in kleinschalig cultuurlandschap, maar ook in parken, singels met oude 
bomen, hoogstamboomgaarden en loofbossen met open plekken broeden.
Broedterritoria kunnen 320-520 ha beslaan (Cramp 1985), echter hoeft dat niet het geval te zijn in gebieden als duinstroken en 
kleinschalig cultuurlandschap. Daar kan de bezetting rijker zijn.
Op VPR zijn een aantal van dit soort biotopen ruimschoots aanwezig, zoals het polderlandschap met boerenerven en veel grote 
bomen, wateringen omgeven door veel bosstroken (Bernisse), de duinen, diverse bospercelen en stadsplantsoenen, wat dan ook 
een goede basis is voor een gezonde populatie.
De groene specht bouwt zijn nest het liefst in bomen met relatief vrij uitzicht, in zelf uitgehakte holtes in oude bomen. Hij is daarbij 
weinig kieskeurig in boomsoort. Het nest is ongeveer 30 cm diep, het vlieggat is ovaal met een breedte van ongeveer 5 à 6 cm en 
een hoogte van 7,5 cm. Het bouwen van zo’n nest kan 3-4 weken in beslag nemen.
Door het vrouwtje worden 4-7 eieren gelegd welke in 14-16 dagen worden uitgebroed. Het broeden kan geschieden van eind april 
tot juni. Jaarlijks wordt één legsel uitgebroed en grootgebracht.
Na het uitvliegen blijft de familie 3-7 weken bij elkaar. Daarbij kan het zijn dat de man en vrouw de jongen verdelen.
De jonge vogels blijven in die periode dicht bij de ouders. Na ruim 100 dagen zoeken ze een eigen territorium. Dit ligt doorgaans 
binnen een straal van dertig kilometer van de plaats waar ze geboren zijn.

Vijanden
Het lijkt erop dat er maar weinig vijanden voor deze grote specht zijn, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Naast dat enkele 
roofvogelsoorten, als sperwer en havik, het niet na zullen laten om bij gelegenheid een (jonge) groene specht te pakken, kan ook 
een boommarter een bedreiging vormen en kan ook de winter een rol van betekenis spelen.
De boommarter is nog niet gesignaleerd op VPR, dus daar hoeven de spechten van VPR zich nog niet druk om te maken.
De winters zijn veel bedreigender. Bij koude winters met ook nog eens een dicht sneeuwdek met bevroren onderlaag kunnen de 
groene spechten moeilijk voedsel vinden waardoor zo’n winter hun uiteindelijk fataal kan worden. Dit soort winters hebben we in 
de laatste jaren weinig gehad, waardoor het de soort redelijk goed is vergaan.
Tussen 1975 en 2000 verdween de groene specht uit veel grote, aaneengesloten bossen op de zandgronden. Tegelijkertijd nam 
hij sterk toe in lage delen van Nederland, maar dat kon de teruggang niet compenseren. Als geheel is er sinds 1990 sprake van 
een forse toename. Maar sneeuwrijke winters hakken er dus goed in bij deze vogel.
Bemesting en gebruik van pesticiden zorgen voor achteruitgang van de mieren, daarnaast zijn ook slechte weersomstandigheden 
als regen, sneeuw en ijs daar debet aan, wat dus voor een verslechterde voedselomstandigheid voor de groene specht zorgt.

Broedvogels
De hoogste dichtheid van groene spechten zien we in kleinschalig cultuurlandschap met veel oude bomen en in de duinen. Juist 
dat laatste ziet men ook terug op Voorne.
De groene specht heeft in de jaren zeventig een inzinking gekend in aantallen, door onder andere koude winters. Ook biotoop-
verslechtering door het binnendringen van meststoffen en pesticiden in het leefgebied van de groene specht kan hierbij een rol 
hebben gespeeld. Langzaam maar zeker is daar verandering in gekomen door nieuwe wetgeving. Daarna zijn ze weer flink in 
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aantal toegenomen. De soort is in 2018 zelfs van de Rode Lijst afgevoerd (Kwak et al, 2018). 
Als we de aantalsschattingen van Nederland uit de vier afgelopen Atlastellingen van Sovon nader bekijken zie we ruw weg het 
volgende:
- jaren zestig tot en met 1973: was de soort algemeen maar zijn er geen aantallen genoemd;
- 1973 tot en met 1977: 6000-7500 paar;
- 1978 tot en met 1986: 3000-4500 paar. Vooral in de jaren 85 en 86 is het aantal broedparen in verband met de strenge winter 

sterk gedaald.
- 1998 tot en met 2000: 4500-5500 paar. Een lichte toename werd geconstateerd.
- 2013 tot en met 2015: 8000-9500 paar. Het aantal atlasblokken met waarschijnlijke of zekere broedgevallen nam in 1975-2015 

met bijna 400 toe. Een uitbreiding met ruim 50%. De sterkste groei vond plaats vanaf 2000, vooral buiten de zandgronden. Dit 
werd bevorderd door de toename aan bos en singels. Uiteraard hebben ook milde winters hieraan bijgedragen.

Omdat het bij de Atlastellingen 2013-2015 (zie figuur 1 en 2) vooral om landelijke schattingen gaat, die weliswaar aan de hand 
van systematische vaktellingen zijn ontstaan, zijn er niet direct aantalsgegevens per gebied genoemd.

Uit de in 1981 gepubliceerde Avifauna Randstad en Broedvogels blijkt dat het broedgebied in West- Nederland zich vrijwel tot 
de binnenduinrand beperkt De groene specht bewoont dan vooral de oude, parkachtige loofbossen, die op de binnenduinen zijn 
aangelegd In bossen met veel open plekken en een gevarieerde beplanting kan de dichtheid hier hoog oplopen. De dichtheid in 
de bossen van Oostvoorne bedraagt dan 2 tot 4 paar per km2. Recreatiedruk blijkt niet van invloed op de broeddichtheid te zijn. 
Strenge winters beïnvloeden de dichtheid negatief. Als gevolg van de aanplant van loof- en naaldbossen bestaat de indruk dat de 
groene specht in de loop van de 20ste eeuw is toegenomen. (Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland, pagina 321). 

Figuur 1 Relatieve dichtheid broedvogels Figuur 2 Verandering relatieve dichtheid broedvogels

   
Voor het hele duin- en kustgebied van Voorne spreken Marquenie en Velthuizen voor de periode medio 1970 tot begin jaren 
tachtig van 38 broedparen (Mededeling 30 van de VWG van de KNNV Voorne). Strypemonde kende in 1976 en 1977 6 territoria 
(Briggeman, 1976/1977).
Uit tellingen van Natuurmonumenten in een flink deel van Voornes Duin in 2015 bleek dat hier 15 territoria werden vastgesteld. 
Terwijl het in 2009 hier veel minder goed ging (6 territoria), en er in 2003 sprake was van 11 territoria. Daar waar sprake is van 
ouder wordend loofbos, zoals op Strypemonde, het oostelijk deel van het Breede Water en het Quackjeswater, is de toename in 
2015 het sterkst geweest. Zoals ook al uit de resultaten van de Vogelatlas 2017 bleek, komt de groene specht nu op heel Voorne 
en Putten als broedvogel voor.

Uit ervaring kunnen we ook op basis van de bovengenoemde aantallenreeks uit de Sovon-atlassen stellen dat deze in verhouding 
ook van toepassing was op de ontwikkeling op VPR.

In de jaren zeventig broedde de groene specht nog niet op Goeree-Overflakkee. De opmars als broedvogel begint hier pas goed 
in de jaren negentig. Hun voedsel bestaat hier uit zwarte wegmieren, die het eiland hebben gekoloniseerd. Eerst op Goeree, 
en later op Overflakkee. Inmiddels broeden er in de buurt van bijna alle dorpen wel een of twee paar. Na de Watersnoodramp 
kwamen ook de bomen op een geschikte leeftijd om er te broeden. De soort broedt ook hier in binnenduinrandbossen, maar ook 
langs dijken en erfbeplantingen bij oude boerderijen (Breedveld et al, pagina 226). In de laatste Atlasperiode is de groene specht 
over het hele eiland als broedvogel in aantal toegenomen (Kolsters, pag. 370). 

In het Soort van het Jaar project werd de groene specht alleen gedurende een tijdsbestek van een jaar gemonitord. Het bleek 
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lastig om daaruit conclusies te trekken. Echte broedgevallen (zichtwaarnemingen) zijn niet gedaan, wel zijn er roepende onvol-
wassen vogels gehoord en gezien.
Er zijn over het hele jaar door vele mensen groene spechten gemeld. Niet alleen op de speciaal aangemaakte link op onze web-
site, maar ook op Waarneming.nl. Al deze waarnemingen zijn voor dit verslag bij elkaar gevoegd en aandachtig bekeken.
Voor dit verslag hebben wij ons beperkt tot alle waarnemingen binnen de door Sovon opgestelde datumgrenzen (1 maart t/m 31 
mei). Uiteraard hebben we zo goed mogelijk getracht de regels voor het bepalen van territoria in acht te nemen. Het belangrijk-
ste daarbij is dat er een fusie-afstand vastgesteld is van 1000 meter. Dat houdt in dat een territorium van de groene specht 1000 
meter rond het nest bedraagt.
Nederland is onder meer opgedeeld in kilometer hokken. Dit is een handig hulpmiddel in ons project.
Aan de hand van deze hokken hebben wij ernaar gestreefd zoveel mogelijk waarnemingen bij elkaar te voegen in de gestelde 
periode. Hierdoor denken wij een redelijk beeld te hebben gekregen van de dichtheid op VPR. 
Het lijkt erop dat na de Atlastelling in de periode 2013-2015 de soort zich nog verder heeft uitgebreid. De teller bleef hangen 
op 77 territoria (zie figuur 3). Na overleg met een aantal plaatselijke vogelaars denken wij dat dit aantal aan de hoge kant lijkt, 
mede ook omdat in sommige gevallen een territorium groter zou kunnen zijn dan men zou vermoeden. Een dichtheid van 65-70 
territoria doet recht aan de realiteit. Vooral de duinen en het kleinschalig landschap van Voorne (inclusief Rockanje en Oostvoor-
ne) (20-23), de steden Brielle (5-6), Hellevoetsluis (6-8) en Spijkenisse/Hekelingen (8-11) en het Bernisse gebied (6-8) bevatten 
de beste locaties. Daarnaast zijn er her en der nog enkele losse locaties zoals de omgeving buiten Brielle (5), Quackgors (1), 
Nieuwenhoorn (1), Heenvliet, Polder Heenvliet e.o. (5), omgeving Polder Biert (2), Vierambachtenboezem (1), Beerenplaat (2) en 
Rozenburg (3).

Figuur 3 (blauwe stip 77: maximaal aantal opgegeven territoria binnen het gebied VPR)

Wintermaanden
De waarnemingen in de winter zijn beduidend minder. Dat heeft er zeker mee te maken dat ze minder luidruchtig zijn, waardoor 
ze minder opvallen. Tijdens diverse wintertellingen worden wel regelmatig groene spechten gemeld over heel VPR. Daarbij is het 
na een zekere periode (augustus) niet meer mogelijk de roep van de jonge vogels te onderscheiden van de oudervogels. Er kan 
dan ook slecht worden beoordeeld wat de dichtheid is in de winterperiode. Het is niet ondenkbaar dat jonge vogels doorvliegen 
naar andere aangrenzende delen buiten VPR. Ook op Goeree-Overflakkee is de soort standvogel, en wordt hij ’s-winters in toe-
nemende mate gesignaleerd (Breedveld et al, pagina 226).

Bescherming
De aantalsontwikkeling van groene spechten is niet altijd goed te verklaren. Bij de achteruitgang op zandgronden kan ver-
slechtering van het voedselaanbod een rol spelen. Door stikstofdepositie ontstaat vergrassing en verruiging wat voor bepaalde 
mierensoorten nadelig is. Ander bosbeheer met minder kaalkap kan ook een rol spelen. Uit een recent gepubliceerde studie over 
de broedvogelontwikkeling in de Amsterdamse Wateringleidingduinen bleek dat in de periode 1985-2015 het verschijnen van 
de havik een negatieve invloed op de stand van de groene specht heeft gehad (van der Spek 2018). Ook op Voorne-Putten is 
in deze periode de havikstand aanzienlijk verbeterd. Dat heeft evenwel geen merkbare negatieve invloed gehad. Een verklaring 
voor dit opvallende verschil is niet direct te geven. Meer onderzoek naar deze soort is nodig om effectieve beschermingsmaat-
regelen te kunnen voorstellen. De aantallen groene spechten in geheel Nederland nemen de laatste twee decennia gestaag toe 
door het ontstaan van nieuwe leefgebieden in Laag-Nederland (parken, recreatiebossen). Sinds 2018 staat de soort niet meer op 
de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Dankwoord
Dank aan alle mensen die waarnemingen hebben ingediend en aan Peter Vermaas die als deze gegevens verzameld heeft, 
waardoor ik een zo goed mogelijk beeld kon schetsen (zie ook figuur 3).
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Groene specht vluchtbeeld  Foto: Hans op den Dries
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De ontwikkeling van de moerasgamander en de groenknolorchis op 
Voorne in 2019
Door: Erik Ketting

De plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne telt jaarlijks het aantal groenknolorchissen op het Parnassiavlak en het 
Hoekje Jans, als ook de moerasgamanders in de Gamandervallei en de Gentianenvallei. Omdat de groenknolorchis en de 
moerasgamander zulke zeldzame planten zijn, is het van belang de populatie-ontwikkeling van deze soorten goed te monitoren. 
Tegen de verwachting in hebben beide soorten het goed gedaan in 2019. 

De moerasgamander
De moerasgamander heeft het in 2019 zeer goed gedaan, het aantal getelde gamanders in de Gamandervallei is zelfs het hoog-
ste sinds 1996. Het aantal in de Gentianenvallei is het op één na hoogste sinds de ontdekking op deze plek in 2010. De warmte 
en droogte in 2018 en 2019 hebben dus geen negatieve invloed gehad op de populatie. De droogte heeft ertoe geleid dat veel 
moerasplanten het minder goed hebben gedaan, waardoor de moerasgamander, die minder van de droogte te lijden heeft gehad, 
zich kon uitbreiden. Ook het feit dat de valleien in de winter van 2018 op 2019 niet of nauwelijks onder water hebben gestaan, 
heeft geen negatief effect gehad op de aantallen. Dus de moerasgamander hoeft niet onder water te hebben gestaan om goed 
te groeien. Wel heeft de moerasgamander een concurrentievoordeel ten opzichte van planten die langdurig onder water staan 
minder goed verdragen.

Moerasgamander Foto: Jan Alewijn Dijkhuizen
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De groenknolorchis
Het aantal Groenknolorchissen was op beide locaties hoger dan in 2018, maar op het Parnassia-
vlak lager dan in 2016 (2017 is niet geteld). De zeer hete maar wel nattere zomer van 2019 heeft 
in ieder geval geleid tot een hoger aantal dan in de hete en droge zomer van 2018.

Groenknolorchis
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Nulmeting Groene Strand West 
Door: Theo Briggeman, Erik Ketting, Albert Roodink, Wim Prins en Peter Vermaas

De flora van het Groene Strand in Oostvoorne in 2019: een eerste verkenning
In 2017 is het Zuid-Hollands Landschap een samenwerking aangegaan met het energiebedrijf Greenchoice. Voor een periode 
van vijf jaar krijgt het Zuid-Hollands Landschap financiële steun om in het gebied Groene Strand (westelijk gedeelte) maatrege-
len te treffen die de biodiversiteit ten goede komen en kwetsbare soorten in staat stellen zich in het gebied te handhaven. Het 
Zuid-Hollands Landschap heeft samen met Sander Elzerman een plan gemaakt voor gerichte maatregelen om de bovengenoem-
de doelstellingen te realiseren. Aan de KNNV afdeling Voorne is gevraagd om met alle werkgroepen de komende vijf jaar door 
middel van monitoring de effecten van de genomen maatregelen te meten. De werkzaamheden in het gebied zijn in 2018 gestart. 
In 2019 is door de werkgroepen van de KNNV een nulmeting uitgevoerd. De plantenwerkgroep heeft een tweetal onderzoeken 
uitgevoerd. Er is een inventarisatie gemaakt van alle planten die in het gebied voorkomen en er zijn vegetatieopnames gemaakt 
in 4 PQ´s waar door het Zuid-Hollands Landschap maatregelen zijn of nog worden uitgevoerd.

Het gebied
Het Groene Strand (94 ha) is ontstaan op het voormalige strand van Oostvoorne. De Brielse Maas stroomde vroeger nabij 
Oostvoorne uit in zee. De Brielse Maas werd in 1950 afgedamd door de Brielse Maasdam. Hierdoor verdween een groot deel 
van de dynamiek uit het gebied en begon er slib neer te slaan voor de kust van Oostvoorne. Toen in de zestiger jaren de aanleg 
van de Brielse Gatdam er voor zorgde dat het Oostvoornse Meer ontstond, begon het strand voor de kust van Oostvoorne snel 
te begroeien. Nu is het oostelijk gedeelte van het Groene Strand begroeid met overjarig riet. Het westelijk deel bestaat uit een 
oude strandhaak, valleien en struwelen De strandhaak is een oud stukje strand en duingebied op de plek waar de Maas vroeger 
uitmondde in zee. Op het onderstaande kaartje is de ligging van het projectgebied aangegeven

Totaaloverzicht planten projectgebied
De plantenwerkgroep heeft onderzocht wat de plantenrijkdom is van het projectgebied. Hiervoor zijn in 2019 3 inventarisaties uit-
gevoerd, op 8 april, 20 mei en 12 augustus. De resultaten zijn samen met de gevonden planten, bij de vegetatieopnames in 2019, 
en bij eerdere inventarisaties uitgevoerd in het gebied in 2017 en 2018, verwerkt tot een totaaloverzicht. Omdat we het terrein nog 
niet gebieddekkend hebben geïnventariseerd kunnen er nog meer soorten bijkomen. De komende jaren zullen we andere delen 
van het gebied inventariseren. 
In totaal zijn 248 plantensoorten gevonden waarvan 33 Rode lijst- en kwaliteitssoorten.

Overzicht Rode lijst en kwaliteitssoorten

Nr BBnr Wetenschappelijke soortnaam Nederlandse soortnaam Rode lijst
1 43 Althaea	officinalis heemst KW
2 53 Anagallis tenella teer guichelheil KW
3 76 Apium graveolens selderij KW
4 145 Blackstonia perfoliata ssp. serotina herfstbitterting ex4
5 261 Carex oederi ssp. oederi dwergzegge ex3
6 286 Centaurium erythraea echt duizendguldenkruid ex3
7 287 Centaurium pulchellum fraai duizendguldenkruid ex3
8 385 Cynoglossum	officinale veldhondstong ex3
9 386 Cynosurus cristatus kamgras GE
10 438 Eleocharis	quinqueflora armbloemige waterbies BE
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11 456 Epilobium palustre moerasbasterdwederik GE
12 461 Epipactis palustris moeraswespenorchis KW
13 509 Odontites vernus ssp. serotinus rode ogentroost GE
14 562 Gentianella amarella slanke gentiaan KW
15 637 Hordeum secalinum veldgerst GE
16 683 Juncus gerardii zilte rus Kwa2
17 747 Linum catharticum geelhartje KW
18 752 Lithospermum	officinale glad parelzaad ex4
19 843 Myosotis ramosissima ruw vergeet-mij-nietje Kwa1
20 884 Dactylorhiza incarnata vleeskleurige orchis KW
21 894 Origanum vulgare wilde marjolein ex3
22 919 Parietaria judaica klein glaskruid ex4
23 921 Parnassia palustris parnassia KW
24 1015 Primula veris gulden sleutelbloem KW
25 1111 Sagina nodosa sierlijke vetmuur KW
26 1135 Samolus valerandi waterpunge Kwa2
27 1253 Stellaria nemorum bosmuur ex2
28 1258 Succisa pratensis blauwe knoop GE
29 1296 Trifolium arvense hazenpootje Kwa1
30 1315 Arabis glabra torenkruid BE
31 1413 Polygonum oxyspermum zandvarkensgras GE
32 2004 Oenothera oakesiana duinteunisbloem Kwa1
33 2316 Euphrasia stricta stijve ogentroost GE

Rode lijst codes: GE=gevoelig; KW=kwetsbaar; BE=bedreigd; EB=ernstig bedreigd; ex..=Rode lijst 1999; Kwa1=Kwaliteitssoorten 
open duin; Kwa2=Kwaliteitssoorten vochtige duinvalleien. 

Uitzicht op de eilandjes van de lagune vanaf het kijkscherm  Foto: Peter Vermaas
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Broedvogels 
Gebiedsbeschrijving

Het telgebied (plot 4834, Groene strand - west, BVK XIII) bevindt zich aan de ZO-zijde van het Oostvoornse Meer. Het gebied 
is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap en bekend als vak 13. De inventarisatie van broedvogels richt zich op het westelijk 
deel van dit gebied dat aan de zuidkant begrensd is door de Strandweg vanaf Hotel Van Marion tot de parkeerplaats bij “paviljoen 
De Duinrand”, aan de noordzijde het Oostvoornse Meer met het plevierenvlak, de lagune en het nieuwe eiland en aan de oostzij-
de het pad van Hotel Van Marion naar de vogelkijkhut. 
Het telgebied is niet vrij toegankelijk voor publiek, maar kan grotendeels vanaf verschillende paden worden geobserveerd. Het 
gebied ten zuiden van het plevierenvlak is te uitgestrekt om alleen vanaf de paden te onderzoeken.
In het terrein zijn voor het publiek een aantal kijkschermen geplaatst.
Vanuit twee observatiepunten is er zicht op het plevierenvlak. Een observatiepunt is geen kijkscherm. Het was in de voorgaande 
jaren wel bruikbaar als kijkpunt, maar inmiddels is het struikgewas te hoog geworden. Om dit deel van het plevierenvlak te kun-
nen overzien zijn we verder naar het westen gelopen waar bij een hek enig uitzicht is. 
De verhoogde uitkijk geeft zicht op de lagune met drie eilandjes. De lagune wordt aan de NO-zijde afgesloten door een strandje 
met dicht struikgewas. 
De observatiehut geeft zicht op de NO-zijde van de eilandjes en op de ZW-zijde van “het nieuwe eiland”. Vanaf het pad naar de 
hut is het mogelijk om door het riet heen dichter bij het nieuwe eiland te komen. Dit gebied is voor publiek niet toegankelijk. Wij 
hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. De meerwaarde voor de waarnemingen is verwaarloosbaar en de kans op verstoring 
is aanwezig.

 soort 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 grauwe gans 15 93 juv 130 juv 90 juv 22 10 5 3 12 5 10 18 19
 Canadese gans 6 6 10 12 14 13 12 10 11 7 9 23 14
 brandgans 2 6 6 12 19 19 25 27 13 47 35 29 36
 nijlgans 6 juv 4 juv 1 1 1 1 1 1 2
 bergeend 2 44 juv 5 juv 1 4 3 3 2 5
 krakeend 1 1 1 1 3
 wilde eend 1 4 2 1 3 2
 kuifeend 3 2 2 4
 scholekster 14 14 10 13 16 14 7 10 8 10 5 10 10
 kluut 7 21 17 28 43 22 17 11 12 5 9 2
 kleine plevier 4 5 5 6 5 1 6 1 2 1 1
 bontbekplevier 2 5 4 5 5 4 3 2 1 2 2
 kievit 22 17 11 14 16 23 8 9 14 6 7 8 7
 grutto 1

 tureluur 8 9 7 7 3 5 4 4 4 4 5 5 5
 zwartkopmeeuw 1 1 2 4 2 3
 stormmeeuw 1

 kleine mantelmeeuw 1 2
 kokmeeuw 18 0 0 42 114 253 284 218 258 491 233 326 318
 visdief 25 20 7 29 190 273 196 122 152 196 138 83 85

Tabel: Overzicht van aantal vastgestelde territoria grondbroeders (BMP) 2007-2016 van het NW deel vak XIII met de aantallen van 2017 - 2019 voor het gehele gebied 

in de laatste kolommen vetgedrukt ter vergelijking.

Aanbevelingen
Net als voorgaande jaren moesten we constateren dat het beheer van de eilandjes er niet voor zorgt dat deze kaal blijven. 
De voedselrijke grond zal voor het grootste deel moeten worden afgevoerd en daarna moeten de eilandjes opnieuw met voedse-
larme schelpenbodem worden opgehoogd. Zout water opspuiten heeft alleen zin als het inderdaad een hoog zoutgehalte heeft 
(water uit de diepste laag van het Oostvoornse Meer). Het aantal kokmeeuwen is in vergelijking met voorgaande jaren hoger 
(587). Dit aantal wordt bevestigd door de telling van Deltamilieu Projecten voor RWS.
De later arriverende visdiefjes zoeken plekken aan de randen van de kokmeeuwenkolonie. Het zou kunnen dat er meer visdiefjes 
hebben gebroed tussen de begroeiing, maar dat was vanuit de observatiepunten niet meer waarneembaar. 
Een vergelijkbaar probleem deed zich voor bij het inventariseren van kluten en bontbekplevieren. Zowel de aantrekkelijkheid van 
de broedgelegenheid als de belemmering voor de waarnemingen kunnen het aantal territoria hebben beïnvloed. Aannemelijker is 
dat het aantal territoria echt afneemt door genoemde omstandigheden.
“Het nieuwe eiland” vertoont een vergelijkbaar vegetatie-beeld. Voor grondbroeders heeft dit eiland tot nu toe weinig aantrek-
kingskracht (met uitzondering van ganzen).

Van de overige soorten noemen we de aantallen territoria: nachtegalen (13), rietzanger (20), bosrietzanger (14), braamsluiper 
(10), Cetti’s zanger (18) en grasmus (29). 
Het totaalaantal soorten (met en zonder territorium) komt dit jaar op 85. Het aantal territoria komt dit jaar op 55 soorten uit.
(zie bijlage achterin dit jaarboek)
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Dagvlinders en libellen
Dagvlinders - Groene strand 2019

Naam Lat. Naam 15-mei 5-jul 27-aug
atalanta Vanessa atalanta   14
bont zandoogje Pararge aegeria 1 2 2
boomblauwtje Celastrina argiolus 1  1
bruin blauwtje Aricia agestis 2 20 3
bruin zandoogje Maniola jurtina  21 17
citroenvlinder Gonepteryx rhamni 11 3  
dagpauwoog Aglais io 2   
distelvlinder Cynthia cardui   3
groot koolwitje Pieris brassicae  1 1
hooibeestje Coenonympha pamphilus 2 12 24
icarusblauwtje Polyommatus icarus 14 2 4
klein geaderd witje Pieris napi 1 1 4
klein koolwitje Pieris rapae 8 6 13
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas  3  
landkaartje Araschnia levana 2   
oranje zandoogje Pyronia tithonus   1
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  1  
Totalen 44 72 87

Libellen - Groene strand 2019

Naam Lat. Naam 15-mei 5-jul 27-aug
bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  7  
grote keizerlibel Anax imperator  2  
paardenbijter Aeshna mixta   1
platbuik Libellula depressa  1  
steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  2  
viervlek Libellula quadrimaculata 1   
zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii   4
Totalen 1 12 5

Zadellibel

Viervlek  Foto: Hans opden Dries
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Amfibieën 
Door: Albert Roodink

De amfibieënwerkgroep van IVN Voorne-Putten Rozenburg inventariseerde de in de duinpoel “De Blusput” aanwezige amfibie-
soorten. De poel was voor een groot deel dichtgegroeid, hetgeen de waargenomen soorten zeker heeft beïnvloed. Geadviseerd is 
deze begroeiing in verregaande mate te verwijderen en de poel uit te baggeren. 

Driedoornige en tiendoornige stekelbaarsjes Foto: Albert Roodink

Onderzoek Blusput Groene strand 2019
30-3 24-4 22-5 20-8 22-9

O= overdag A= avond O O A A O
driedoornige stekelbaars x x x x x
bloedzuiger x x    
bootsmannetje x x x x x
bruine Kikker x     
groene kikker  x x   
kleine watersalamander x     
libelle larve    x x
padden visjes  x x   
paddensnoer x     
poelslak x x x x x
poelslak eieren  x  x  
rode watermijt x     
schaatsenrijder x  x x  
springstaarten x x x x x
staafwants    x x
tiendoornige Stekelbaars x  x x x
tubifex  x    
waterkever geelgerande  x    
waterkever geelgerande larve   x   
waterkever klein x  x  x
waterkever grote spinnende    x  
waterschorpioen   x x x
waterwantsen    x  
zoetwaterpissebed   x x

Literatuur:
Plantenwerkgroep KNNV afdeling Voorne (2019), Verslag inventarisatie plantenwerkgroep Groene Strand Greenchoice project 
2019. KNNV afdeling Voorne, Hellevoetsluis 2019.
Prins, Wim (2020), Rapportage Groene Strand 2019. Inventarisatie dagvlinders & libellen. KNNV afd. Voorne, Hellevoetsluis 
2019. 
Vermaas, Peter & Karel Adriaanse (2019), Broedvogelinventarisatie Groene Strand West (BVK XIII) 2019. Vogelwerkgroep KNNV 
afdeling Voorne. Mededeling 295. Hellevoetsluis 2019.
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Nachtvlinders in Rockanje
Door: Kees van Rij en Peter Rooij

Nadat Kees van Rij een aantal jaren geleden door het “nachtvlindervirus” was besmet, ging hij zich 
afvragen of er rondom zijn huis – midden in de Strypsche Wetering in Rockanje – ’s-nachts ook 
nachtvlinders actief waren. Aldus ging hij op een avond met laken en lamp in zijn tuin kijken om 
te zien wat er gebeurde. Tot zijn verrassing verschenen er tientallen soorten op het neergezette 
laken. Op volgende avonden kwamen er ook andere soorten bij. Tegenwoordig vlindert hij met een 
nachtvlinderval met lamp en inventariseert hij de volgende ochtend de vangsten. Eigenlijk is het 
een meerjarig project geworden, want elk jaar worden er weer nieuwe soorten in de val gelokt.
In 2019 heeft de lamp in de val van begin februari tot eind november elke nacht gebrand. Niet alle 
soorten komen op licht af, maar die zijn dan weer te lokken door een suikerzoete substantie op 
bomen te smeren waar ze van komen snoepen en ze dan in de loop van de avond enkele malen 
voorzichtig in het schijnsel van de zaklamp worden geïnventariseerd.
Met deze manieren van “nachtvlinderen” heeft Kees 2019 kunnen afsluiten met 404 waargenomen 
soorten, van zeer algemeen tot zeer zeldzaam en van piepklein tot gewoon groot. In 2018 nam hij 
412 soorten waar. Over beide jaren tezamen genomen werden er 512 soorten waargenomen. 
In het hele land zijn er in 2019 905 soorten macro-nachtvlinders waargenomen, voor micro’s wordt zo’n 1400 aangehouden. 
Inmiddels zijn er voor Nederland in 2019 alweer tientallen nieuwe soorten bijgekomen. Al met al na twee jaar tellen al een hele 
behoorlijke score voor de Strypsche Wetering. 

Prachtpurperuiltje. Foto: Kees van Rij

 
De overzichten met waargenomen soorten in 2018 en 2019 zijn in de bijlagen opgenomen. De in 2019 waargenomen rode lijst-
soorten (macro’s en één micro-soort) zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

Afbeelding 
nachtvlinder-
gids

Nederlandse naam Genus Specie Zeldzaamheid Rode lijst

micro’s
micro Prachtmot* Oncocera semirubella vz nvt

macro’s 
macro eenstaartjes - Drepanidae
337g witte eenstaart* Cilix glaucata vz 2

spanners - Geometridae
338h zomervlinder Geometra papilionaria a 4
339p ligusterstipspanner Scopula imitaria vz 5
341b moeraswalstrospanner* Orthonama vittata vz 3

Groot Avondrood
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341d springzaadbandspanner Xanthorhoe biriviata vz 5
342g bosbandspanner Epirrhoe rivata va 3
343a malvabandspanner Larentia clavaria vz 2
343k oranje agaatspanner Eulithis testata va 3
344f blauwrandspanner Plemiria rubiginata a 4
346e berberisspanner Pareulype berberata vz 2
346m wegedoornspanner Philereme transversata vz 2
347b bleke novemberspanner Epirrita christyi z 1
347n silenespanner Perizoma flavofasciata va 3
348a wilgendwergspanner Eupithecia tenuiata va 3
348b esdoorndwergspanner Eupithecia inturbata z 4
349d hopdwergspanner Eupithecia assimilata va 3
355a iepentakvlinder Ennomos autumnaria va 2
355c geelschouderspanner Ennomos alniaria va 3
358b peper-en-zoutvlinder Biston betularia za 4

pijlstaarten - Sphingidae
368e klein avondrood Deilephila porcellus a 3

tandvlinders - Notodontidae
369d dromedaris Notodonta dromedarius za 4
369g kameeltje Notodonta ziczac a 4
369m snuitvlinder Pterostoma palpina za 4

spinneruilen - Erebidae
371e satijnvlinder Leucoma salicis va 3
372o plat beertje Eilema lurideola a 4
374d sneeuwbeer Spilosoma urticae va 3
blz 193 Prachtpurperuiltje* Eublemma purpurina zz-z nvt
377m bruine sikkeluil* Laspeyria flexula z 2
377o paddestoeluil Parascotia fuliginaria vz 3
378j gepluimde snuituil* Pechipogo plumigeralis z nvt

visstaartjes - Nolidae
379b groot visstaartje Meganola albula a 3

uilen - Noctuidae
380b graanworteluil Euxoa tritici va 3
380f bonte worteluil Agrotis vestigialis va 3
382b bruine grasuil Rhyacia simulans vz 3
384m splinterstreep Naena typica vz 2
386a w-uil Laconobia thalassina va 3
386d moeras-w-uil Lacanobia splendens za 2
386f tweekleurige uil Hecatera bicolorata va 3
386s donkere grasuil Tholera cespitis vz 2
388g spitsvleugelgrasuil Mythimna straminea a 3
388n gestreepte rietuil Leucania obsoleta va 3
390b bruine witvleugeluil* Aporophyla lutulenta z 1
390d zwarte witvleugeluil* Aporophyla nigra z 4
393c saffraangouduil Tiliacea aurago a 3
393e gewone gouduil Xanthia icteritia a 3
393g populierengouduil Xanthia ocellaris vz 5
395e zwart weeskind* Mormo maura vz 5
395i geelvleugeluil Thalpophila matura a 3
398g gele duinrietboorder Photedes fluxa va 2
399j goudgele boorder Gortyna flavago va 3
399n gele lis-boorder Helotropa leucostigma a 3
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400a lisdoddeboorder Nonagria typhae va 3
400c gestippelde rietboorder Lenisa geminipuncta va 3
400d geelbruine rietboorder Achanara dissoluta vz 2
400f egelskopboorder Globia sparganii a 4
401f florida-uil* Sodoptera exigua z nvt
401l kadeni-stofuil* Caradrina kadenii z nvt
401n smalvleugelrietboorder Chilodes maritima vz 5
403c getekende gamma-uil Macdunnoughia confusa va 4

 
Verklaring kolom Status  Verklaring kolom Rode Lijst
zz= zeer zeldzaam  1=ernstig bedreigd
z= zeldzaam   2= bedreigd
vz= vrij zeldzaam   3=kwetsbaar
va= vrij algemeen  4=gevoelig
a= algemeen   5=niet bedreigd
za= zeer algemeen

Met	de	nachtvlindergids	wordt	bedoeld:	Nachtvlinders.	De	nieuwe	veldgids	voor	Nederland	en	België.	Auteurs:	Paul	Warring	en	
Martin Towsend. Illustraties: Richard Lewington. Uitgave 2015.Kosmos Uitgevers. ISBN 9789021559223.

Bleke novemberspanner Foto: Kees van Rij

De prachtmot (een microsoort) is een kalksteensoort, die alleen in Zuid-Limburg voorkomt en op nog een enkele plek in de dui-
nen. De soort gaat momenteel achteruit.

De witte eenstaart komt vooral langs de kust voor en kan op de vliegplaats talrijk zijn.

De moeraswalstrospanner en de springzaadbandspanner kunnen plaatselijk algemeen zijn. Het plat beertje is een soort van de 
zandgronden. Het prachtpurperuiltje is een trekvlinder. Hij kan mogelijk overwinteren. De bruine sikkeluil komt zeer lokaal in de 
duinen en het binnenland voor. De gepluimde snuituil is een trekvlinder, in Nederland voor het eerst in 2006 aangetroffen. Het 
groot visstaartje komt op de zandgronden voor. De bruine witvleugeluil komt lokaal in de duinen voor. De zwarte witvleugeluil 
komt in Zuid-Nederland voor. Het zwart weeskind is aan opmerkelijke opmars bezig. De Florida-uil is een trekvlinder die in kassen 
soms een plaag wordt. De kadeni-stofuil is een trekvlinder die sinds 2006 in Nederland wordt gezien. Zij neemt in aantal toe. 
Het prachtpurperuiltje (Eublemma purpurina) is een (zeer) zeldzame soort. De eerste waarneming in Nederland dateert van 2015. 
Het uiltje is een trekvlinder en komt dus niet op de rode lijst voor. Opvallend is dat de door Kees van Rij genomen foto een kers-
vers exemplaar toont en de waarnemingen van de soort binnen amper 3 weken in mei-juni valt. Dat duidt sterk op een op Voorne 
uitgekomen beest. In 2018 namen Peter Rooij en Wim Prins overdag een opgejaagd exemplaar op het Quackgors waar (op een 
bunker). Ook dat betrof een vers exemplaar.
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Veldmuizenexplosie leidt tot recordaantal kerkuilen op Voorne-Putten
Door: Eveline van der Jagt

2019 gaat voor veel regio’s de boeken in als een van de meest succesvolle kerkuilenjaren. Voor 
Voorne-Putten was het zelfs het beste jaar sinds de oprichting van de KNNV Uilenwerkgroep in 
2011. De oorzaak van het hoge aantal kerkuilen was een zogenoemd ‘piekjaar’ van veldmuizen, 
het favoriete voedsel van de kerkuil. Vrouwtjes veldmuizen krijgen van maart tot oktober iedere 
maand een nieuwe worp van drie tot acht jongen. De jongen zijn na een maand al geslachtsrijp 
(Bron: De Zoogdiervereniging) en dus kunnen de aantallen snel oplopen. Uiteraard hebben meer 
soorten dan alleen de kerkuil voordeel van het grote aanbod veldmuizen. Zo zorgde de veldmui-
zenexplosie in Friesland voor tientallen broedende velduilen. In deze terugblik richten we ons 
echter op de kerkuil. Deze soort heeft door de inspanningen van de Uilenwerkgroep van de KNNV 
een behoorlijke groei doorgemaakt op Voorne-Putten met 2019 als recordjaar.
Door het aanhoudende voedselaanbod van veldmuizen leggen kerkuilen vaak twee, soms drie 
broedsels in een jaar. Van de zeventien (bekende) broedlocaties op Voorne-Putten dit jaar waren 
er drie waar de uilen een succesvol tweede broedsel grootbrachten. Het totaalaantal van 69 jongen werd echter niet bereikt door 
deze drie tweede legsels, maar door het hoge aantal jongen uit alle legsels. In de afgelopen jaren zagen we dat niet alle geleg-
de eieren uitkwamen en dat niet alle nestjongen het redde tot het stadium van uitvliegen. Dat was dit jaar anders. Bij de meeste 
broedgevallen zagen we dat alle eieren uitkwamen en vervolgens alle jongen konden worden grootgebracht. Dit leidde tot een 
gemiddeld aantal van 4,15 jongen per nest, het hoogste sinds de start van de inventarisaties. 
Tijdens nestkastcontroles verzamelen we gegevens over de uilenpopulatie op Voorne-Putten. Deze informatie wordt landelijk ver-
zameld en ingevoerd via zogenoemde nestkaarten. Aan de hand van deze nestkaarten heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland 
de (voorlopige) resultaten van 2019 in beeld gebracht. In deze grafiek is ook het vorige piekjaar van de veldmuis, in 2014, te zien. 
Ook toen nam het aantal jongen van zowel bos-, steen- als kerkuilen toe.

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Van de 69 jongen konden we er 62 van een ring voorzien. Ook dit 
aantal is ruim twee keer hoger dan het vorige record. Door het ringen 
van kerkuilen komen we meer te weten over het vaak mysterieuze 
leven van deze soort. In 2019 kregen we terugmeldingen van negen 
van ‘onze’ kerkuilen uit onder andere Den Bommel, Burgh-Haamste-
de, Nieuwdorp, Sommelsdijk en Zundert. Helaas werden de meeste 
hiervan gemeld als verkeersslachtoffer, onder kerkuilen een van de 
grootste doodsoorzaken. Leukere terugmeldingen zijn die van gezon-
de uilen. Zo kwamen wij tijdens een nestkastcontrole in Spijkenisse 
een geringde uil tegen die in 2016 als nestjong in Rhoon was geringd. 
Nu had ze haar eigen nest op een van de drie broedlocaties waar 
dit jaar een tweede legsel werd grootgebracht. In een nestkast in 
Ouddorp werd door de Kerkuilenwerkgroep Goeree-Overflakkee een 
geringde uil gevonden die in 2017 als nestjong in Vierpolders was 
geringd. 
Alhoewel het ringen van de vogels veel interessante informatie 
oplevert, is het niet het doel waarvoor de uilenwerkgroep is opgericht. 
Dit is voornamelijk het in kaart brengen en herstellen van de popu-
latie kerkuilen op Voorne-Putten. Het plaatsen van nestkasten helpt 
daarbij, maar toch heeft de uil het uiteindelijk voor het zeggen. Ook dit 
jaar was er een aantal gevallen waar gekozen werd voor een broed-
plek buiten een nestkast. Hierdoor hebben we de jongen niet kunnen 
ringen, maar weten we wel dat er broedsucces is geweest. 

Aardmuis

Nestkast met kerkuil  Foto: Peter Vermaas
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Aantal kerkuiljongen op Voorne-Putten sinds 2011, ongeringd en geringd.

Na een piekjaar vindt doorgaans door stress, voedselschaarste, regen, vorst, etc. een dip plaats in het aantal veldmuizen. Vervol-
gens stijgt in zo’n drie jaar tijd het aantal veldmuizen weer naar het volgende piekjaar. Het is dus afwachten hoe de uilenstand op 
Voorne-Putten zich het komende jaar zal ontwikkelen. Hopelijk vinden alle uitgevlogen jongen van 2019 een eigen plek in een van 
de ruim honderd nestkasten verspreid over het eiland en komen we ze in 2020 weer tegen.

Kerkuil

Kerkuil  Foto:Eveline van der Jagt
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Braakballen van de kerkuil pluizen: een vervolg
Door: Jan Alewijn Dijkhuizen

In het jaarboek van 2018 heeft de KNNV Zoogdierwerkgroep een artikel gepubliceerd over prooi-
dieren in braakballen van kerkuilen en het percentage gevangen prooidieren in relatie met de 
omgeving. Dit artikel is een vervolg daarop. 

Waar komen de braakballen vandaan
De KNNV uilenwerkgroep heeft sinds 2010 al meer dan 100 nestkasten geplaatst bij boeren en 
particulieren in schuren en op enkele plekken aan bomen. Kerkuilen komen vaak terug naar deze 
kasten, zeker als er gebroed wordt, maar ook als winterverblijfplaats. Zo kun je in en rond de kast 
veel braakballen rapen. Kerkuilen jagen enkele kilometers in de omtrek van een kast. Op deze 
manier krijgt men een aardig beeld van de muizenstand in de nabije omgeving. Omdat de kasten 
verspreid over het eiland Voorne-Putten zijn geplaatst, hebben we een goed beeld weten te krijgen 
over de verspreiding van muizen op het eiland. Op de omringende eilanden Goeree-Overflak-
kee, Hoeksche Waard en IJsselmonde wordt hetzelfde gedaan. Uilenwerkgroepen zorgen voor nestkasten, zoogdierliefhebbers 
pluizen de braakballen. Dat heeft al interessante verspreidingsontwikkelingen aan het licht gebracht, zoals de toename van de 
huisspitsmuis, het oprukken van de rosse woelmuis en sinds kort de uitbreiding van het leefgebied van de aardmuis. 

Stijging aantal locaties en aantal prooidieren
Het braakbalpluizen op Voorne is in 2007 gestart met een partij braakballen van één locatie met als resultaat 138 prooidieren. 
Doordat de KNNV uilenwerkgroep vanaf 2010 kasten is gaan plaatsen, steeg het aantal locaties waar braakballen te rapen viel 
snel. Vanaf 2011 is het aantal braakballocaties gestegen van 13 naar 32 in 2019 met respectievelijk 1541 braakballen en 4220 
prooidieren. Op basis van het aantal locaties (verspreid over Voorne-Putten) en het aantal prooidieren zijn er wel wat trends waar 
te nemen. De hoeveelheid locaties en prooidieren van voor 2011 zijn te laag om in dit overzicht mee te nemen.

Braakballenonderzoek  Foto: Peter Vermaas

Braakbal
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De prooidieren top vijf

Tabel 1
Kijkend naar bovenstaande tabel vallen er een paar dingen op. Allereerst: twee soorten vormen meer dan 80% van het voedsel 
van de kerkuil, de huisspitsmuis en de veldmuis. We weten dat de huisspitsmuis zich sinds 2007 enorm heeft uitgebreid en we 
zijn ervan overtuigd dat dit bijgedragen heeft aan het succes van de kerkuil op Voorne-Putten. 
Daarnaast zijn er een paar opvallende veranderingen zichtbaar sinds 2011. Het aantal veldmuizen en huisspitsmuizen in braak-
ballen is sterk aan elkaar gerelateerd. Daarnaast is het percentage bosmuizen aan het stijgen en het percentage bosspitsmuizen 
aan het dalen. Om dit duidelijk te laten zien volgen hier per soort grafieken met toelichting.

De prooidieren top drie

Tabel 2
Veldmuizen kennen regelmatig een piekjaar, 2015 en 2019 waren piekjaren. Zoals in de tabel te zien is, vervangt de huis-
spitsmuis de veldmuis in slechte veldmuisjaren. Behalve in 2015, dat is een opvallend slecht bosmuizenjaar en kennelijk heeft dat 
ertoe geleid dat er zowel meer veldmuizen als huisspitsmuizen zijn gevangen.
Waar dit artikel eigenlijk over gaat is de bosspitsmuis. Uit tabel 1 met de prooidieren top 5 is het bijna niet af te leiden, maar de 
bosspitsmuis wordt steeds minder gevangen. Zie tabel 3. Toch vormt de bosspitsmuis net als de huisspitsmuis normaliter een 
belangrijke voedselbron voor kerkuilen. 
Bosspitsmuizen gedijen goed in vochtig en koel habitat, we vangen ze dan ook meestal in hoog kruidenrijke vegetatie of rietland. 
Maar ook tijdens de muizenonderzoeken met inloopvallen kregen we sterk het gevoel dat we er minder vingen dan vroeger. 
Gezien de voorkeur voor vochtig habitat lijkt het niet uitgesloten dat door de lage waterstand in de polder en de droogte die ook in 
de natuurgebieden effect heeft, de bosspitsmuis het op Voorne-Putten moeilijk heeft gekregen.
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Tabel 3. Deze tabel is gebaseerd op het determineren van 23.805 prooidieren. 

Uiteraard roept deze tabel nog wel een paar andere vragen op: 
Wat is de invloed van de oprukkende huisspitsmuis in natuurgebieden waar ook de bosspitsmuis voorkomt? Over het algemeen 
bevolken beide soorten verschillende soorten gebieden. Uit tabel 1 blijkt niet dat als de kerkuil minder bosspitsmuizen vangt dat 
dit gecompenseerd wordt door huisspitsmuizen maar wellicht ligt de situatie in het veld wel heel anders en beconcurreren beide 
soorten elkaar wel degelijk omdat de huisspitsmuis nog een relatief nieuwe soort op Voorne is en haar domein nog aan het uit-
breiden is. 
Juist als gebieden aan het verdrogen zijn, krijgt de meer generalistische huisspitsmuis meer kansen om kenmerkende bos-
spitsmuisgebieden over te nemen. Zo heeft het veranderende klimaat waarschijnlijk toch invloed op het voorkomen van zoogdie-
ren op ons eiland.

Gewone bosspitsmuis  Foto: Peter Vermaas
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Project “Samen voor de Aal”:
Onderzoek bij de Spuisluis Rozenburg in het seizoen 2019.
Door: Maurice Koopmans

Het is alweer sinds 2015 dat teams van gedreven vrijwilligers ieder voorjaar bij nacht en ontij op 
pad gaan om wekelijks op verschillende plekken in Zuid-Holland te gaan vissen met een kruisnet 
in het kader van het project ‘Samen voor de Aal’. Dit doen ze aan de zeezijde van kunstwerken op 
de overgang tussen zout en zoet water, zoals gemalen en sluizen. Het doel is om knelpunten op 
de migratieroutes van vissoorten die tussen zout en zoet water migreren om hun levenscyclus te 
voltooien in kaart te brengen. Waterbeheerders kunnen dan maatregelen nemen om op deze plek-
ken de intrekmogelijkheden te verbeteren, door bijvoorbeeld het aanleggen van een vispassage of 
het verbeteren van een reeds aanwezige vispassage.

Hoofddoelsoort van de kruisnetmonitoring, zoals de projectnaam al doet vermoeden, is glasaal 
(jonge paling). Ieder voorjaar trekken jonge, doorzichtige glasalen vanaf zee onze binnenwateren 
in, meestal met een piek in april. De situatie is momenteel echter op zijn zachtst gezegd zorgwek-
kend. Sinds 2000 schommelt de intrek in de Noordzeeregio rond de 1,5 procent ten opzichte van 
de jaren ’60 en ’70. Na 2011 is internationaal een lichte stijging gemeten. Eén van de belangrijkste redenen voor dit lage percen-
tage is de barrièrewerking van kunstwerken op de migratieroutes van deze soort.

Ook in 2019 stonden vrijwilligers in Zuid-Holland, onder wie een aantal leden van de KNNV afdeling Voorne- weer aan de lat om 
bij te dragen aan het herstel van de paling. Er werden bijna 4600 trekken gedaan met het kruisnet, verdeeld over 14 plaatsen 
langs de Zuid-Hollandse kust, waaronder gemaal Gorzeman te Hellevoetsluis, spuisluis Zuiderdiep te Stellendam en spuisluis 
Rozenburg nabij het Kruiningergors. 

Vele vrijwilligers maken licht werk! Seizoensafsluiting met een deel van de vrijwilligers uit de projecten ‘Samen voor de 
Aal’ uit Zuid-Holland en Zeeland en de trekvismonitoring van de Ecolgische Verbindingszone Noordzeekanaal    

Foto: Mark Groen

In totaal kwamen ruim 5900 vissen omhoog, behorende tot ten minste 34 verschillende soorten; van blankvoorn tot haring. Van 
de belangrijkste doelsoort, glasaal, werden bijna 1500 exemplaren gevangen. Daarnaast werden nog 200 exemplaren van oudere 
stadia van paling (pootaal en gele aal) aangetroffen.
Net als tijdens de voorgaande jaren vond de seizoenspiek van de glasaalintrek plaats in de maand april. De hoogste dichtheid 
van glasaal werden aangetroffen bij de keersluis in Scheveningen. Hier lag het gemiddelde aantal per trek op bijna 2 exemplaren. 
Op plaats twee komt spuisluis Zuiderdiep (Stellendam) met een gemiddelde van ruim 1 exemplaar per trek. Waarschijnlijk willen 
grote aantallen glasalen hier naar binnen trekken. Helaas viel de glasaalintrek over het algemeen genomen een stuk lager uit 
dan in 2018; een topjaar met de hoogste gemeten aantallen sinds het jaar 2000. Dit komt overeen met het beeld in de andere 
provincies.
De beschikbaarheid van deze waardevolle informatie is volledig te danken aan de belangeloze inzet van alle vrijwilligers die de 
paling een warm hart toedragen. Ook in het voorjaar van 2020 zullen vrijwilligers opnieuw de warmte van de kachel verruilen voor 
de frisse buitenlucht om zich in teamverband in te zetten om deze bijzondere soort te behoeden voor de ondergang. Voor het 
eerst in de geschiedenis zal dit jaar langs de volledige Nederlandse kustlijn worden gemonitordvan Cadzand tot Delfzijl. Hierdoor 
kunnen we een nog beter beeld krijgen van de glasaalintrek en waar het nodig is om de intrekmogelijkheden te verbeteren. Wil jij 
de teams van Gorzeman, Zuiderdiep of Rozenburg versterken? Kijk dan op ravon.nl/glasaal.

Glasaal
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De zandhagedis 
Door: Theo Briggeman

De KNNV doet sinds 2018 onderzoek naar het voorkomen van de zandhagedis (Lacerta agilis) 
in het duingebied van Voorne. Dat gebeurt op verzoek van RAVON en het Zuid-Hollands Land-
schap. In 2018 en 2019 zijn in delen van de Duinen van Oostvoorne vaste routes op basis van de 
Handleiding voor het monitoren van reptielen gemonitord. Het betrof vooral gebieden die recent 
waren ontdaan van veel begroeiing. De soort is een doelsoort voor de Natura 2000-gebieden op 
het eiland en is sinds 1973 een beschermde diersoort. De zandhagedis zit op Voorne op het randje 
van haar verspreidingsgebied. Ten noorden van Voorne kwam de soort tot voor kort vrij algemeen 
voor. Ten zuiden van Voorne wordt de zandhagedis mondjesmaat op Goeree gezien. Recent lijkt 
de populatie daar weer op te leven en zijn er zelfs juveniele beesten waargenomen (m.m. Ted 
Sluijter, NM). Zuidelijker komt de zandhagedis niet voor. Daar leeft de levendbarende hagedis 
(Zootoca vivipara). De zandhagedis komt vooral voor op open, droge en met name zandige terrei-
nen, zoals duinen en heidevelden. 

Het voedselpakket van de zandhagedis varieert als gevolg van de wisselende beschikbaarheid van prooidieren gedurende het 
seizoen en als gevolg van verschillende terreintypes. Het bestaat vrijwel uitsluitend uit geleedpotigen, zoals spinnen, cicadeach-
tigen, sprinkhanen, vliesvleugelige insecten, kevers en vlinders en hun rupsen. Ook pissebedden, loopkevers, vuurwantsen, lieve-
heersbeestjes, wespen, bijen en mieren staan op het menu. Bij een onderzoek in 1976 aan uitwerpselen in de duinen van Voorne 
bleek het merendeel van het dieet te bestaan uit snuitkevers (25%), spinnen (19%), vliegen (14%), haantjes (11%), kniptorren 
(5%), wantsen (4%) en sprinkhanen (4%). 
Op hun beurt worden zandhagedissen gegeten door roofvogels (buizerd/torenvalk), uilen, kraaien, egel, huiskatten en vossen. 

In landelijk perspectief beschouwd gaat het vrij voorspoedig met de zandhagedis. De populatie nam tot voor kort toe, zie de 
onderstaande grafiek. 

In het verleden is de zandhagedis op Voorne een veel voorkomende verschijning geweest. Medio jaren zeventig kende met name 
het voormalige waterwingebied bij Oostvoorne (nu: Kaapduin) een hoge populatiedichtheid. In het kader van door het RIN in de 

Zandhagedis



Jaarboek 2019 KNNV afdeling Voorne - 53

periode maart-oktober 1975 uitgevoerd onderzoek blijkt dat in die periode 724 waarnemingen werden gedaan en 201 dieren met 
de hand c.q. vallen werden gevangen. 

De zandhagedis komt evenwel steeds minder voor in het duingebied van Voorne. Uit onderzoek is gebleken dat de soort niet 
meer voorkomt in het Quackgors (bron: RAVON) en het gemeentelijk duingebied van Rockanje. In 2020 zal het Quackgors weer 
worden gemonitord. 

In het Voornes Duin is lange tijd sprake geweest van een redelijk talrijke populatie. Vanaf 2005-2007 beginnen de aantallen ech-
ter te dalen. Zie de bijgaande grafiek over de periode 1991-2018. In 2018 is de populatie sterk gedecimeerd (zie de onderstaande 
grafiek).

Ontwikkeling gemiddeld aantal zandhagedissen Voornes Duin 1991-2018. Bron: Bakker et al 2018

Eenzelfde beeld doet zich in de Duinen van Oostvoorne voor (Bakenvallei, Bootpad, Sipkesslag, Kaapduin, Reigersnest). In 2007 
leverde een monitoring van een deel van dit gebied nog 33 hagedissen op, maar in de jaren erna daalde het aantal waarnemin-
gen gestaag (zie de onderstaande tabel voor het deelgebied A.J. Bootpad, waar in 2009 en 2018 geen waarnemingen werden 
gedaan). 

Jaar Aantal 
2007 33
2008 21
2009  0
2010  7
2018  0
2019  2

Tabel: aantal getelde zandhagedissen per jaar op het monitoringstraject A.J. Bootpad (Duinen van Oostvoorne)

In de zomer van 2019 zijn er door boswachter Menno van Lopik nog een tiental waarnemingen in de Duinen van Voorne gedaan 
(Zie onderstaand kaartje), hetgeen er op duidt dat de soort nog wel in (beperkte) mate in dit gebied voorkomt. 

Op de Slikken van Voorne werden in de periode 2003-2006 nog verschillende losse waarnemingen gedaan. Bij het naburige 
restaurant Aan Zee werd in de zomer van 2017 nog een vrouwtje met eieren gevonden, in maart 2020 werd aan het begin van het 
daar lopende wandelpad nog een vrouwtje gezien. Ook hier lijkt het aantal dieren evenwel beperkt. 
Op het nabijgelegen Groene Strand West werd in 2019 een vrouwelijke hagedis aangetroffen, in een terrein dat flink aan het 
dichtgroeien is. De beheerder overweegt hier een deel van het terrein open te maken en verstuivingen mogelijk te maken. 

Reductie van de populatie
Al met al is er al jaren sprake van een aanzienlijke achteruitgang van de populatie. Er resteert voor heel Voorne nog maar een 
fractie van het aantal dieren dat ooit werd waargenomen. De populatie herstelt ook niet, gaat eerder verder achteruit. 
Die ontwikkeling is het gevolg van de milieuverontreiniging (stikstof- en CO2-depositie) met het dichtgroeien van het duingebied 
met struweel als gevolg. Ook een flinke vergrassing c.q. “vermossing” treedt op. Opengemaakt terrein groeit bovendien vrij snel 
weer dicht. Het is dweilen met de kraan open. 
Maar ook door het verdwijnen van de dynamiek uit het gebied als gevolg van de aanleg van de Eerste en Tweede Maasvlakte 
(verminderde salt spray, minder wind) en het verdwijnen van het konijn als gevolg aan een tweetal ziektes beïnvloedde de habitat 
van de zandhagedis meer en meer. In de periode 2005-2008 zijn er door Natuurmonumenten herstelprojecten in het Pangebied 
en het Vogelpoelgebied uitgevoerd, waardoor veel struweel is weggehaald en waarmee herstel van duingrasland en verstuiving 
werd beoogd. Begrazing met grote grazers werd ingevoerd. Uitbreiding van de populaties van de zandhagedis was één van de 
doelen. In de Duinen van Oostvoorne zijn soortgelijke projecten uitgevoerd, onder andere in de Bakenvallei, het gebied bij de 
Sipkesslag, het Kaapduin en het Bootpad. Helaas hebben deze maatregelen tot nu weinig opgeleverd. 

In de terreinen van Natuurmonumenten hebben studenten van de UvA in 2018 nader onderzoek gedaan naar de stand van de 
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soort in dit deel van de duinen en de mogelijke oorzaak van de achteruitgang. De zandhagedis werd daar nog wel aangetroffen. 
De begrazing met Schotse Hooglanders heeft een negatief effect op de vegetatie gehad, tastte de structuur van de vegetatie te 
veel aan. Zij adviseerden de begrazing te beperken, en zelfs plaatselijk te stoppen. Ook RAVON meldt steeds meer negatieve 
effecten van begrazing op de stand van zandhagedissen. Veel heideterreinen worden (zwaar) overbegraasd waardoor de heide 
weinig structuurrijk blijft en ongezond wordt. In de duingebieden ten noorden van de Nieuwe Waterweg was tot voor kort sprake 
van een gezonde en groeiende populatie. Maar ook daar is sprake van een negatieve ontwikkeling. De laatste paar jaar is de 
zandhagedis verdwenen dan wel zwaar achteruitgegaan in Berkheide en Meijendel. Ook daar wordt overbegrazing als een oor-
zaak genoemd, maar ook de stikstofdepositie en klimaatopwarming spelen een rol. In het NP Maasduinen nam tussen de jaren 
tachtig (met een dichtheid van 100/ha) en 2010 de populatie hier met 70% af en is in 2020 de gehele populatie zandhagedissen 
verdwenen. Ook hier wordt dat toegeschreven aan een veel te intensieve begrazing (bron: RAVON 8 april 2020). 

In de Duinen van Oostvoorne kan overbegrazing een rol spelen, maar speelt het wederom dichtgroeien van de terreinen en het 
verdwijnen van de open stukken en zandverstuivingen zeker ook een rol. 
In het Kaapduin en het Reigersnest is sprake van een verdergaande verhouting van de terreinen. Het opschot van abelen en 
populieren is daar inmiddels weggehaald. Hier speelt ook een rol dat ondanks een verbod er veel honden los rondlopen en recre-
anten dwars door de terreinen heen banjeren. 
Een belangrijke oorzaak zal tot slot ook door een tekort aan voedsel worden veroorzaakt. Zoals dat ook elders het geval is, neemt 
het aantal insecten substantieel af. In Duitsland nam het gewicht van vliegende insecten bijvoorbeeld in 25 jaar met 75% af. In de 
Kaaistoep nabij Tilburg werden in 25 jaar soortgelijke ontwikkelingen zichtbaar. Ook op Voorne zijn negatieve ontwikkelingen bij 
bijvoorbeeld de dagvlinders zichtbaar geworden. Hun aantallen zijn flink afgenomen, zie bijvoorbeeld ook de artikelen elders in dit 
Jaarboek. Verder onderzoek is op dit punt hard nodig. 

Zichtwaarnemingen zandhagedis zomer 2019 (rode bollen). Bron: M. van Lopik
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De zandhommel: de ernstig bedreigde hommel van de Nederlandse 
Delta
Door: Linda van der Jagt

De achteruitgang van bestuivers is de laatste jaren het onderwerp geweest van veel wetenschap-
pelijke onderzoeken. De oorzaken worden steeds beter in kaart gebracht en over het algemeen is 
de consensus dat de verandering in ons landgebruik de voornaamste oorzaak is van deze achter-
uitgang. Het verlies van habitat met daarbij het verlies van voedselplanten en nestgelegenheid is 
een groot probleem voor onze geliefde bestuivers. Sommige soorten kunnen zich aanpassen aan 
veranderingen in hun omgeving, maar voor andere soorten komen deze veranderingen te snel. 
Een van deze soorten, de zandhommel (Bombus veteranus), was een algemene hommelsoort in 
Nederland tot in de jaren ’80. Vandaag de dag staat de soort op de Rode Lijst als ernstig bedreigd 
en komt de zandhommel nog maar in een aantal gebieden voor, voornamelijk rondom het Haring-
vliet en in de Brabantse Biesbosch. Voor de zandhommel was het verdwijnen van rode klaver 
(Trifolium pratense) vermoedelijk de voornaamste reden van haar verdwijning uit het Nederlandse 
landschap. Rode klaver is, net als veel andere vlinderbloemigen, een geliefde voedselplant voor 
veel langgetongde bijensoorten. Vroeger werd rode klaver gebruikt als veevoeder en als bodem-
verbeteraar vanwege de stikstofbindende eigenschap. Het gebruik van kunstmest en de beschikbaarheid van onder andere soja-
bonen als veevoeder zorgde ervoor dat rode klaver onnodig werd in het landschap. Helaas zorgde de verdwijning van rode klaver 
uit het landschap dus ook voor het verdwijnen van de zandhommel. 
Hoewel de soort vrijwel volledig is verdwenen uit het agrarische landschap heeft de zandhommel geprofiteerd van de natuuront-
wikkeling op het eiland Tiengemeten. Het eiland is rijk aan bloemen, waaronder rode klaver, witte klaver, kattendoorn en verschil-
lende distelsoorten. Bovendien staan de ruigtes van het eiland in sterk contrast met de ‘opgeruimde’ en gemaaide bermen en 
slootkanten op het vasteland. Deze ruigtes zorgen voor beschutting en nestgelegenheid voor verschillende bestuivers, waaronder 
de zandhommel. 

Zandhommel	op	smeerwortel	(Symphytum	officinale)	Foto:	Eveline	van	der	Jagt

Naast de grote populatie op Tiengemeten is er in 2016 een flinke populatie ontdekt in natuurgebied de Korendijkse Slikken. Het 
voorkomen op de Beningerslikken is sinds 1990 bekend. Momenteel bevindt zich hier een goede populatie, die verspreid over het 
gebied voorkomt. 
In 2017 heeft EIS Kenniscentrum Insecten een onderzoek gestart naar het landschaps- en bloemgebruik van de zandhommels op 
deze drie locaties. Met dit onderzoek wilden we achterhalen welke plantensoorten de zandhommel voornamelijk bezoekt en waar 
ze stuifmeel van verzamelt. Ook onderzochten we verschillende aspecten van het leefgebied van de zandhommel en hoopten we 
stilletjes dat we een nest zouden vinden, alhoewel het laatst gedocumenteerde nest uit 1949 afkomstig was, toen de zandhommel 
nog algemeen was in Nederland. 
Voor het onderzoek naar het bloemgebruik werden werksters gevangen die stuifmeel bij zich droegen. Met behulp van een mar-
keerbuisje dat normaal gesproken voor het markeren van honingbij koninginnen wordt gebruikt, werd van één van de achterpo-
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ten stuifmeel afgenomen. Op deze manier werd de werkster niet beschadigd en werd haar verzamelde stuifmeelvoorraad niet 
volledig afgenomen. Tijdens het veldwerk in de Korendijkse Slikken kwamen we voor een leuke verrassing te staan. Toen een 
werkster vrijgelaten werd na de stuifmeelafname vloog zij linea recta naar een bosje Canadese guldenroede. Dit is over het alge-
meen niet heel vreemd, Canadese guldenroede en late guldenroede zijn planten die in dit gebied algemeen zijn. Maar de manier 
waarop deze werkster laag in de vegetatie verdween deed ons afvragen...Waar ging zij naartoe? Bij voorzichtige inspectie van 
de plantenmassa werd deze vraag beantwoord. Het was niet meer dan een klein gaatje in de grond, maar de aanwezigheid van 
meerdere werksters die in- en uitvlogen verraadde het: een nest! Over het algemeen maken zandhommels hun nest bovengronds 
uit plantenmateriaal of net onder een graspol. Dit nest leek echter een verlaten muizenholletje te zijn. Een zeldzame en interes-
sante vondst dus.
Na de veldwerkperiode werd het verzamelde stuifmeel geanalyseerd. De verwachting was dat een groot aandeel van de stuif-
meelladingen van de zandhommels zou bestaan uit rode klaver en wellicht witte klaver. Hier stond ons echter nog een kleine 
verrassing te wachten. Een groot gedeelte van het stuifmeel was inderdaad afkomstig van rode klaver. In het veld was de 
voorkeur van de werksters voor rode klaver ook goed waar te nemen; tijdens observaties waren ze vaak foeragerend te zien op 
de rood-roze bloemen. Echter bleek een groot gedeelte van het verzamelde stuifmeel afkomstig te zijn van gewone smeerwortel 
(Symphytum officinale). En hoewel de werksters regelmatig te vinden waren op deze plant was het aandeel stuifmeel wat ze van 
deze planten verzamelden opmerkelijk. Om een beeld te krijgen van de veranderingen in het aanbod van voedselplanten voor de 
zandhommel werden deze resultaten vergeleken met een stuifmeelanalyse van oudere collectie exemplaren uit de periode 1896-
1962. 

 

Figuur: Verdeling van plantensoorten in de stuifmeellading van zandhommel werksters: van boven met de klok mee zijn dat: 
witte	klaver	(Trifolium	repens),	rode	klaver	(Trifolium	pratense),	smeerwortel	(Symphytum	officinale)	en	overige	soorten	met	een	
bijdrage van minder dan 2% van het geheel, beginnend met akkerdistel (Cirsium arvense). Links de verdeling van werksters uit 

het jaar 2017. Rechts de verdeling van werksters uit de collectie van Naturalis.

Hier is te zien dat de zandhommel vroeger een aanzienlijk groter aandeel stuifmeel verzamelde van witte en rode klaver verge-
leken met de verhouding stuifmeel van de recente vangsten. Of deze verandering een gevolg is van een verminderd aanbod in 
klavers of een grotere dichtheid aan smeerwortel is nog onduidelijk, hoewel de relatief klaverrijke stuifmeelmonsters die verza-
meld waren op Tiengemeten lijken te duiden op een verminderd aanbod van klavers op de resterende locaties. 
In september van dit jaar heeft EIS Kenniscentrum Insecten een beschermingsplan uitgebracht om de zandhommel een handje 
te kunnen helpen. In dit plan worden concrete maatregelen voorgesteld waarbij voornamelijk wordt gefocust op het verbinden van 
bestaande populaties en het aanleggen van bloemrijke akkerranden (met aandacht voor onder andere klavers en smeerwortel) 
en het aanpassen van bermen en dijken in het overwegend agrarisch gebied. Met onder andere deze aanpassingen kunnen we 
ervoor zorgen dat het nog niet te laat is voor de zandhommel en zorgen we ervoor dat we deze prachtige soort nog lang kunnen 
aanschouwen in ons landschap. 
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Een overwinterende grote trap
Door: Theo Briggeman

Op 28 december 2019 werd er in de polder tussen Oostvoorne en Brielle een geringde en tegelijkertijd ook gezenderde grote 
trap waargenomen. In de maanden erna foerageerde de vogel doorgaans op de daar gelegen weilanden en akkerlanden. Zij 
overnachtte er doorgaans ter plekke. Uit de afgelezen ring werd duidelijk dat het om een Duitse vogel ging die op 17 mei 2019 in 
Brandenburg (Duitsland) was geboren. De vrouwelijke vogel is kunstmatig uitgebroed en in het kader van een herintroductiepro-
ject uitgezet. Ze was sinds 10 november zoekgeraakt. Op 1 april 2020 is de vogel voor het laatst in de polder Oostvoorne waarge-
nomen (bron: Bert van Dijk, waarneming.nl).

De grote trap is voor Nederland een voormalige broedvogel. Sinds 1800 broeden er geen grote trappen meer in Nederland 
(Avifauna van Nederland deel 2, 2001, blz. 192). Grote Trappen worden op Voorne-Putten niet vaak waargenomen. Volgens 
de ANWB Vogelgids van Europa (2008) broedt de soort op droge, vlakke, weidse en open vlaktes, onder meer in Hongarije en 
Duitsland). De grote trap is sterk in aantal afgenomen. Tot de winter van 1984/1985 kwam zij soms als invasiegast naar ons land, 
vanaf die tijd is zij dwaalgast (meestal in de periode december-april). 
In vroeger tijden werden grote trappen in ons land ook geschoten. In de Levende Natuur van 1903 wordt melding gemaakt van 
twee geschoten beesten, waarvan er één aan Artis was aangeboden om te worden geprepareerd. De andere vogel was in januari 
van 1903 op Voorne geschoten, zo is er in dit tijdschrift te lezen (DLN 1903, blz. 99). 

Zoals gezegd is er in sommige winters sprake geweest van een invasie van grote trappen. Peter de Knijff maakt in het Vogeljaar 
melding van drie invasies in Nederland, te weten in de winters van 1923/1924 en die van 1969/1970. Er werden toen respectieve-
lijk ongeveer 50 en 34 exemplaren waargenomen. De derde invasie vond plaats in de winter van 1978-1979. In deze winter zijn er 
minstens 127 grote trappen in Nederland gezien. Zeven vogels waren geringd. In alle gevallen ging het om jonge c.q. subadulte 
vrouwtjes die als nestjong (kunstmatig uitgebroed!) in de DDR waren geringd. Opmerkelijk genoeg werden er toen ook meerdere 
waarnemingen in onze regio gedaan. De eerste waarneming werd op 6 januari uit Oostvoorne gemeld, waar twee vogels werden 
gespot. Op de Maasvlakte verbleef een exemplaar van 14 t/m 20 januari (waarnemer André Velthuizen), van 20 tot 10 februari 
1-4 exemplaren aan de Schapengorsedijk in Rockanje (waargenomen door onder andere André Velthuizen en Martin Lok) en van 
15 t/m 25 februari twee vogels in de Polder Oudenhoorn (André Velthuizen). Als oorzaak van de invasies in Nederland wordt de 
vroeg invallende winter in het broedgebied genoemd (Het Vogeljaar 1981, pg. 1-8).
De laatste invasie dateert van 1985. Op 27 januari 1985 werd er een exemplaar bij Nieuwe Tonge en Dirksland waargenomen. 
In heel Nederland werden er in deze winter 27 exemplaren gezien (Tussen Haringvliet en Grevelingen- De vogels van Goe-
ree-Overflakkee, blz. 204 (2004)). Het wachten is op een volgende invasie, maar daar is dan wel een strenge winter in de broed-
gebieden voor nodig.

Grote trap Foto: Piet Mout



58 - Jaarboek 2019 KNNV afdeling Voorne

B I J L A G E N

Tabel 1 : waargenomen nachtvlindersoorten (micro’s en macro’s) 
Strypsche Wetering aan de Westvoorneweg in Rockanje nabij de woning van Kees van Rij in 2019

grote voorjaarsspanner witte tijger zuringuil satijnstipspanner

kleine voorjaarsspanner gewone dwergspanner guldenroededwergspanner donkere coronamot

voorjaarsboomspanner brandnetelbladroller voorjaarsdwergspanner kleine groenbandspanner

bosbesuil hermelijnbladroller haarbos ratelaarspanner

tweestreepvoorjaarsuil huismoeder puta uil rietmot

nunvlinder appeltak schilddrager taxusspikkelspanner

variabele voorjaarsuil gerande spanner donker klaverblaadje woudbladroller

voorjaarsbladroller witstipgrasuil groente uil donker halmuiltje

kleine voorjaarsuil zwarte c uil schermbloemdwergspanner pauwoogpijlstaart

dubbelstipvoorjaarsuil drielijnuil snuitvlinder zuidelijke stofuil

kameleonbladroller elzenoogbladroller v dwergspanner egale stofuil

populierenvoorjaarsuil gepijlde micro uil gamma uil gegolfde lichtmot

sierlijke voorjaarsuil gevlamde rietuil variabele w uil geoogde bandspanner

voorjaarskortvleugelmot gewone worteluil schedeldrager moeraswalstrospanner

brandvlerkvlinder goudvenstertje bleke langsprietmot oranjegeel halmuiltje

papegaaitje moerasgranietmot donker brandnetelkapje witte eenstaart

brandnetelkapje vroege grasmot bruine snuituil kroosvlindertje

gewone spikkelspanner zilvervlekbladroller groot avondrood meidoornduifmot

peenkaartmot zwartbandspanner klein avondrood zilverstreepgrasmot

donkere wapendrager gelobd halmuiltje brede langsprietmot ligusterpijlstaart

populierenpijlstaart gewone breedvleugeluil geelbandlangsprietmot w uil

roesje pruimwitvlakbladroller morpheusstofuil wapendrager

vierbandspanner sint jacobsvlinder stro uiltje bramenbladroller

hagedoornvlinder bloesempedaalmot berkeneenstaart graswortelvlinder

kleine rietvink gewone bandspanner lieveling schildstipspanner

witkopmot koperuil aangebrande spanner zwartvlekdwergspanner

bleke grasuil gele agaatspanner grote appelbladroller puntige zoomspanner

bruine grijsbandspanner gele tijger oranje mospalpmot silenespanner

geel beertje smalvleugelrietboorder schaduwstipspanner witte dominomot

liesgrassnuitmot vlekstipspanner rietluipaard buxusmot

sneeuwbeer blauwrandspanner zonnesproetbladroller breedbandhuismoeder

waterleliemot distelbladroller elfenbankjesmot egale rietboorder

witroze stipspanner dwergstipspanner geoogde worteluil hyena

bruine huismot sneeuwwitte vedermot meldevlinder kortzuiger

gevorkte silene uil variabele spikkelspanner pootmot lindepijlstaart

rietsnuitmot driehoekuil variabele spanner open breedbandhuismoeder

meriansborstel gewone stofuil zwamboorder rookkleurige fruitmot

schimmelbladroller kleine boogbladroller bruine grasuil bandlichtmot

stompvleugelgrasuil leverkleurige bladroller panterspitskopmot peper en zoutvlinder

buxusmot vogelkersstippelmot perzikscheutboorder purpermot

grijze stipspanner agaatvlinder puntvleugelpalpmot rietpalpmot

valeriaandwergspanner bruine sikkeluil wilgensteltmot veelkleurige lichtmot

zustermot kersenpedaalmot zomerbladroller zilveren grasmineermot

gewone grasmot kleine mosboorder bonte esdoornsteltmot zomervlinder

grijze grasuil kleine zomervlinder gestreepte rietuil prachtmot

groene eikenbladroller koolmotje kleine beer distelknoopvlekje

tuinbladroller meidoornstippelmot wegedoornspanner geelbruine rietboorder

satijnvlinder rondvleugelbeertje bleke grasmot gewone wilgenroosjesmot

witvlekkruidenmot schaapje bruine essenmot grootvlekstippelmot

geelpalpmot moerasgrasuil geelkoplichtmot rode eikenlichtmot

v-baardsnuitmot variabele eikenuil mineerborstelmot dromedaris

bleke grasworteluil plat beertje rietvink egelskopboorder

grote appelbladroller puntige zoomspanner sierlijke pedaalmot gekraagde grasuil
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oranje mospalpmot silenespanner weidemot tweekleurige lichtmot

schaduwstipspanner witte dominomot distelhermelijntje dof smalsnuitje

rietluipaard buxusmot gestreepte goudspanner drietandvlakjesmot

zonnesproetbladroller breedbandhuismoeder halmrupsvlinder / weidehalmuiltje maisboorder

elfenbankjesmot egale rietboorder slangenkruidbladroller netelmot

geoogde worteluil hyena splinterstreep ringspikkelspanner

meldevlinder kortzuiger vroege veldbieskokermot topspinnertje

pootmot lindepijlstaart bastaardsatijnvlinder grijsgevlekte grasmineermot

variabele spanner open breedbandhuismoeder grauwe monnik grijze kruidenmot

zwamboorder rookkleurige fruitmot vliervlinder moeras w uil

bruine grasuil bandlichtmot weegbreemot pinokkiomot

panterspitskopmot peper en zoutvlinder bonte wilgenroosjesmot strooiselmot

perzikscheutboorder purpermot dwarsstreephaakbladroller wilgenschorsvlinder

puntvleugelpalpmot rietpalpmot gele pelsmot aardappelstengelboorder

wilgensteltmot veelkleurige lichtmot variabele elzensteltmot grootkopbladroller

zomerbladroller zilveren grasmineermot volgeling aardappelmot

bonte esdoornsteltmot zomervlinder windevedermot baardsnuitmot

gestreepte rietuil prachtmot bosspanner berkenpedaalmot

kleine beer distelknoopvlekje driehoekuil / trapeziumuil bonte fruitbladroller

wegedoornspanner geelbruine rietboorder gele lis boorder donkere marmeruil

bleke grasmot gewone wilgenroosjesmot grote beer egale vlakjesmot

bruine essenmot grootvlekstippelmot groot visstaartje witschouderbladroller

geelkoplichtmot rode eikenlichtmot kaneelsikkelmot donker c-smalsnuitje

mineerborstelmot dromedaris kaneelsikkelmot donker c-smalsnuitje

rietvink egelskopboorder klispalpmot drietand / Psi uil

sierlijke pedaalmot gekraagde grasuil lichte spitskopmot gammapalpmot

weidemot tweekleurige lichtmot maanuiltje plakker

distelhermelijntje dof smalsnuitje tweelijnmot variabele grasmot

gestreepte goudspanner drietandvlakjesmot zandhalmuiltje gewone velduil

halmrupsvlinder / weidehalmuiltje maisboorder gelijnde spitskopmot muntbladroller

slangenkruidbladroller netelmot glad beertje mutsjeslichtmot

splinterstreep ringspikkelspanner pinguintje eikenprocessierups

vroege veldbieskokermot topspinnertje variabele granietmot blauwooggrasmot

bastaardsatijnvlinder grijsgevlekte grasmineermot elzenooglapmot geelbruine vlekuil

grauwe monnik grijze kruidenmot esdoorndwergspanner lisdoddeboorder

vliervlinder moeras w uil kleine huismoeder alismabladroller

weegbreemot pinokkiomot schijnpiramidevlinder gordelpalpmot

bonte wilgenroosjesmot strooiselmot vuurmot oranje eikenbladroller

dwarsstreephaakbladroller wilgenschorsvlinder kameeltje donkergroene korstmosuil

gele pelsmot aardappelstengelboorder populierenbladroller spitsvleugelgrasuil

variabele elzensteltmot grootkopbladroller gewone kaartmot variabele oogbladroller

volgeling aardappelmot gewone spiegelmot bosbandspanner

windevedermot baardsnuitmot oranje dwergbladroller bruine vierbandspanner

bosspanner berkenpedaalmot pruimenmot eikenlichtmot

bonte fruitbladroller waasjesstippelmot Fraaie zebramot Donkere marmeruil

wilgendwergspanner Gele duinrietboorder

grote beer egale vlakjesmot grootvlekmospalpmot Italiaanse kaneelsikkelmot

groot visstaartje witschouderbladroller rode knopbladroller turkse uil

kaneelsikkelmot donker c-smalsnuitje zwartbruine vlakjesmot zwartkamdwergspanner

klispalpmot drietand / Psi uil lijnsnuituil bonte valkmot

lichte spitskopmot gammapalpmot geelschouderspanner herculesje

maanuiltje plakker gewoon smalsnuitje streepkokerbeertje

tweelijnmot variabele grasmot luipaardlichtmot egale dwergspanner

zandhalmuiltje gewone velduil smalle weidemot fraaie zebramot

gelijnde spitskopmot muntbladroller gestippelde rietboorder lindeooglapmot

glad beertje mutsjeslichtmot gewone pelsmot smalle witlijngrasmot

graanworteluil bonte spitskopmot

variabele granietmot blauwooggrasmot kleine hermelijnvlinder eikensteltmot
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elzenooglapmot geelbruine vlekuil topbladroller gewone eikenvlekmot

esdoorndwergspanner lisdoddeboorder weegbreesteltmot gewone grasuil

kleine huismoeder alismabladroller gepluimde snuituil oranje wortelboorder

Schijnpiramidevlinder Gordelpalpmot Kleine zwartwitmot Prachtpurperuiltje

vuurmot oranje eikenbladroller oranjebruine grasmot kijkgaatje

kameeltje donkergroene korstmosuil klaverspanner gele eenstaart

populierenbladroller spitsvleugelgrasuil koperrandbladroller groot platlijfje

gewone kaartmot variabele oogbladroller kroonvogeltje hopdwergspanner

gewone spiegelmot bosbandspanner azaleasteltmot tweekleurige uil

oranje dwergbladroller bruine vierbandspanner groene korstmosuil geveerde spikkelspanner

pruimenmot eikenlichtmot oranje agaatspanner peppel-orvlinder

waasjesstippelmot fraaie zebramot bonte worteluil gevlekte witkoppalpmot

wilgendwergspanner gele duinrietboorder heelblaadjespalpmot geelvleugeluil

grootvlekmospalpmot Italiaanse kaneelsikkelmot levervlekmot herfstrietboorder

hoefbladvedermot paddestoeluil wilgenroosjesboorder witte l uil

oranje kruidenmot duponcheliamot gevlekte eikenvouwmot

witvlekkijkgaatje gehoekte boogbladroller sint-jacobsbladroller

brandnetelmot hopsnuituil spurrie uil

grote wasmot maansikkeluil bruine elzensteltmot

berkenlichtmot bruine herfstuil essengouduil

eenstipslakkenspoormot getekende gamma uil

springzaadbandspanner grijze herfstuil

pluimpjesvedermot esdoornboogbladroller

aangebrande valkmot kadeni-stofuil

Florida uil populierengouduil

vierkantvlekuil geveerde witvleugeluil

bonte worteluil witvlakvlinder

iepentakvlinder gehaakte steltmot

zwart weeskind gewone gouduil

auroramot bruine witvleugeluil

ligusterstipspanner saffraangouduil

rood weeskind wilgengouduil

duikermot malvabandspanner

gepijlde grasmot geelbruine herfstuil

goudgele boorder gepluimde spanner

goudvleksteltmot zwartstipvlinder

hangmatmot grote wintervlinder

kleine groenuil herfstspanner

v-oogbladroller zwarte witvleugeluil

wilgenslakkenspoormot bleke novemberspanner

donkere grasuil zwartvlekwinteruil

Bonte worteluil in het schijnsel van de UV lamp  Foto: Peter Vermaas



Jaarboek 2019 KNNV afdeling Voorne - 61

Tabel 2: waargenomen nachtvlinders in 2018 in de Strypsche Wetering 
nabij de woning van Kees van Rij aan de Westvoorneweg in Rockanje

aangebrande spanner bosspanner geel beertje groene eikenbladroller

aardappelstengelboorder braamvlinder geelbandlangsprietmot groente uil

agaatvlinder bramenbladroller geelbruine herfstuil groot avondrood

anjerbladroller brandnetelbladroller geelpalpmot groot visstaartje

appeltak brandnetelkapje geelschouderspanner grootvlekstippelmot

appelzebramot brandnetelmot geelvleugeluil grote appelbladroller

auroramot brandvlerkvlinder gegolfde lichtmot grote beer

baardsnuitmot breedbandhuismoeder gehaakte steltmot grote grasmot

bastaardsatijnvlinder breedgehaakte hermelijnbladroller grote parelmot kleine groenuil

berkeneenstaart bruinbandspanner grote voorjaarsspanner kleine rietvink

berkenpedaalmot bruine eenstaart grote worteluil kleine voorjaarsuil

bessentakvlinder bruine grijsbandspanner grote zwartwitmot kleine wintervlinder

beukenspiegelmot bruine herfstuil guldenroededwergspanner kleine zomervlinder

bitterzoetmot bruine huismot haarbos kleine zwartwitmot

blauwbandspanner bruine sikkeluil hagedoornvlinder kolibrievlinder

blauwe distelbladroller bruine snuituil halmrupsvlinder / weidehalmuiltje kommabladroller

blauwooggrasmot bruine vierbandspanner hazelaarbladroller koolbandspanner

blauwrandspanner bruine wapendrager herculesje koolbladroller

bleke grasmot bruine witvleugeluil herfstrietboorder koolmotje

bleke grasuil buxusmot herfstspanner koperuil

bloesempedaalmot coniferenuil hermelijnbladroller kortzuiger

bonte brandnetelmot dennenuil hommelnestmot kraagvleugelmot

bonte esdoornsteltmot distelbladroller hopdwergspanner kroonvogeltje

bonte fruitbladroller dof smalsnuitje houtspaander kroosvlindertje

bonte spitskopmot donker brandnetelkapje huismoeder kweekgrasuil

bonte valkmot donker halmuiltje hyena lente orvlinder

bonte wilgenroosjesmot donker klaverblaadje iepentakvlinder leverkleurige bladroller

bonte worteluil donkere coronamot kameeltje leverkleurige spanner

boogsnuituil donkere marmeruil kameleonbladroller lichte boogbladroller

bosbandspanner donkere wapendrager kamperfoelie uil lichte granietmot

bosbesuil donkergroene korstmosuil karmozijnrood weeskind liesgrassnuitmot

boslichtmot donsvlinder katjessmalvleugelmot lieveling

driehoekuil gewone kaartmot kersenbladroller ligusterpijlstaart

drielijnuil gewone spiegelmot kersenpedaalmot ligusterstipspanner

drietand / psi uil gewone spikkelspanner klaverspanner lijnvalkmot

drietandvlakjesmot gewone stofuil klein avondrood lindeherculesje

dromedaris gewone velduil kleine beer lindepijlstaart

dubbelstipvoorjaarsuil gewone wilgenroosjesmot kleine boogbladroller lisdoddeboorder

duinworteluil gewone witvlakbladroller kleine breedbandhuismoeder lisdoddesnuitmot

duponcheliamot gewone worteluil kleine groenbandspanner loofboombladroller

dwarsstreephaakbladroller gewone/bonte kaartmot maansikkeluil paardebloemspanner

dwergstipspanner gewoon smalsnuitje malvabandspanner paardenbloembladroller

dwergvedermot gezoomde valkmot meidoornduifmot paardenkopbladroller

egale rietboorder glad beertje meidoornstippelmot panterspitskopmot

egale stofuil goudgele boorder meidoornuil papegaaitje

egelskopboorder goudvenstertje meidoornzebramot pauwoogpijlstaart

eikenprocessierups goudvleksteltmot meldevlinder peenkaartmot

eikensteltmot graanworteluil meriansborstel peper en zoutvlinder

elfenbankjesmot graswortelvlinder mineerborstelmot pinguintje

elzenoogbladroller grijsgevlekte grasmineermot moerasduiveltje pinokkiomot

esdoornbladroller grijze dwergspanner moerasgranietmot plakker

esdoornboogbladroller grijze grasuil moerasgrasuil plat beertje

esdoorndwergspanner grijze herfstuil moerasmicro uil pluimpjesvedermot

essengouduil grijze stipspanner moeraswalstrospanner populierenbladroller

fruitdwergbladroller groenbandspanner morpheusstofuil populierengouduil

gamma uil groene dwergspanner muntvlinder populierenpijlstaart
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mutsjeslichtmot populierenspinner waasjesstippelmot zilvervlekbladroller

naaldboombeertje prachtmot wachtervlinder zomervlinder

netelmot pruimwitvlakbladroller wapendrager zomerzaksikkelmot

nunvlinder puntige zoomspanner waterleliemot zonnesproetbladroller

open breedbandhuismoeder puntvleugelpalpmot weegbreemot zuidelijke stofuil

oranje agaatspanner purperen stipspanner weegbreesteltmot zuringuil

oranje bruinbandspanner purperrode haakbladroller wegedoornspanner zustermot

oranje dwergbladroller puta uil wilgengouduil zwamboorder

oranje eikenlichtmot rietmot wilgenroosjesboorder zwartbandspanner

oranje kruidenmot rietsnuitmot wilgensteltmot Zwarte c uil

oranje mospalpmot rietvink wilgenstippelmot zwartkamdwergspanner

oranje o vlinder ringspikkelspanner windevedermot zwartstipvlinder

oranje oogbladroller rode knopbladroller Witkopmot zwartvlekdwergspanner

oranje wortelboorder rode vlekkenuil witlijngrasmot zwartvlekkaartmot

oranjebruine grasmot roesje witroze stipspanner zwartvlekwinteruil

oranjegeel halmuiltje rondvleugelbeertje witschouderbladroller zwaveldominomot

rood weeskind sporkehoutspanner witstipgrasuil

roodstreepmutsjeslichtmot stompvleugelgrasuil witte eenstaart

rozenblaadje streepjesgrasmot witte grijsbandspanner

saffraangouduil streepzaadvedermot witte l uil

satijnlichtmot stro uiltje witte schaduwspanner

satijnstipspanner strooiselmot

satijnvlinder struikbladroller

schaapje taxusspikkelspanner

schaaruil tomatenmineermot

schaduwstipspanner topbladroller

schedeldrager triangelmot

schilddrager tuinbladroller

schildstipspanner turkse uil

schimmelbladroller tweestreepvoorjaarsuil

schimmelspanner v-baardsnuitmot

schimmelspanner / gehoekte schim-
melspanner

v-oogbladroller

seringenvlinder valeriaandwergspanner

sierlijke voorjaarsuil variabele eikenuil

sint jacobsvlinder variabele elzensteltmot

sint janskruidblokspanner variabele granietmot

sint-jacobsbladroller variabele grasmot

sladistelknoopvlekje variabele spanner

slawortelboorder variabele voorjaarsuil

sleedoornzebramot variabele w uil

smalle witlijngrasmot variabele worteluil

smalvleugelrietboorder vetmot

sneeuwbeer vierbandspanner

snuitvlinder vierbandspanner onbekend

sparappelboorder vierkantvlekuil

sparrenoogbladroller vlekstipspanner

spitsvleugelgrasuil vlekuil onbekend

vlekzandvleugeltje witte tijger

vliervlinder witvlekkruidenmot

vogelkersstippelmot wolfsmelkpijlstaart

voorjaarsboomspanner wortelhoutspanner

voorjaarsdwergspanner woudbladroller

voorjaarskortvleugelmot zadelmot onbekend

vroeg visstaartje zandhalmuiltje

vroege grasmot zandkleurige borstelmot

vuurmot zesstreepuil

vuursteenvlinder zilverbandpalpmot

waaiermot zilverstreepgrasmot
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Tureluur  Foto: Peter Vermaas

Totaallijst waargenomen soorten vogels Groene Strand West 2019
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1. aalscholver 30. holenduif 1 59. smient

2. bergeend 5 31. houtduif 5 60. sperwer

3. blauwborst 2 32. houtsnip 1 61. spotvogel 1

4. blauwe reiger 33. kauw 62. spreeuw

5. bonte strandloper 34. kievit 7 63. sprinkhaanzanger 7

6. boomklever 35. kleine karekiet 9 64. staartmees 1

7. bosrietzanger 14 36. kleine mantelmeeuw 2 65. steenloper

8. braamsluiper 10 37. kluut 2 66. tafeleend

9. brandgans 36 38. kneu 7 67. tjiftjaf 35

10. bruine kiekendief 39. knobbelzwaan 68. tuinfluiter 12

11. buizerd 40. koekoek 3 69. tureluur 5

12. cetti's zanger 18 41. kokmeeuw 318 70. vink 3

13. ekster 2 42. koolmees 17 71. visdief 85

14. fazant 11 43. krakeend 3 72. waterral

15. fitis 25 44. kuifeend 4 73. watersnip

16. fuut 2 45. lepelaar 74. wilde eend 2

17. gaai 1 46. meerkoet 2 75. winterkoning 50

18. goudvink 4 47. merel 34 76. witte kwikstaart 1

19. grasmus 29 48. middelste zaagbek 77. wulp

20. graspieper 4 49. nachtegaal 13 78. zanglijster 8

21. grauwe gans 19 50. pimpelmees 8 79. zilvermeeuw 1

22. groenling 9 51. putter 5 80. zwarte kraai 2

23. grote canadese gans 14 52. rietgors 81. zwartkop 42

24. grote mantelmeeuw 53. rietzanger 20 82. zwartkopmeeuw

25. grote stern 54. roodborst 9 83. groenpootruiter

26. grote zilverreiger 55. roodborsttapuit 2 84. rosse grutto

27. grutto 56. roodmus 85. zwarte ruiter

28. havik 57. rotgans

29. heggenmus 19 58. scholekster 10 totaal aantal territoria 55
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