Vogels en zoogdieren op Voorne in vroeger tijden.
Door: C. Martin Lok

In een artikel in De Levende Natuur doet
Anton van Haperen (2017) verslag van
waarnemingen van de das uit de achttiende eeuw in de duinen van Oostvoorne
en speculeert hij over een mogelijke (her)
vestiging van de das daar. In de achttiende
eeuw kwamen blijkens een oud document
op Voorne niet alleen de das maar ook
nog de vos, de fluwyn (steenmarter) en de
bonsem (bunzing) voor (Friso, 1750). Het
Groot Placaetboeck van Friso geeft veel
informatie over de stroperij op Voorne, maar
ook over de bestrijding van roofdieren.
Voor het doden van de bovengenoemde 3
soorten op Voorne werd een forse premie
uitgeloofd:

“En om alle verdere ruïne van
het Wild zoo veel moogelyk
voor te koomen, zal voortaan
tot een praemie gegeeven worden, te weeten voor een oude
Vos, het zy Reu of Teef, zes
guldens, voor een Nest halfwasse het stuk drie guldens
en voor een Fluwyn, Weezel of
Bonsem een daalder”.

Vos. Foto: Martin Lok

Blijkbaar was deze bestrijding heel effectief
want vos, en (steen)marter zouden voor
eeuwen van het toneel verdwijnen, zowel
op Voorne als ook in het hele Nederlandse
duingebied (Verstrael et al. 1997). Deze
soorten werden uitgeroeid ter bescherming
van jachtwild en omdat zij als een gevaar
voor de konijnenteelt werden beschouwd.

De waarnemingen van de vos in Heemskerk
en bij Bloemendaal in 1968 waren de eerste
voorboden van de terugkeer van deze
soort in de Nederlandse Duinen. Inmiddels
wordt de vos sinds 2003/2004 ook weer op
Voorne gesignaleerd en is deze daar nu
een vaste bewoner geworden (Dijkhuizen,
2020). De vos werd in 2020 zelfs de soort
van het jaar! Op grond van Friso (1750) zou
men de komst van de vos dus enigszins als
een herstel van een oude situatie op Voorne
kunnen beschouwen.

Steenmarter. Foto: Martin Lok

Boommarter. Foto: Martin Lok

De boom- en steenmarter lijken sterk op elkaar. De boommarter heeft meestal
een gele bef, terwijl de steenmarter een langere witte bef heeft die vaak doorloopt tot op de voorpoten. De oren van de boommarter zijn groter en staan
meer naar het midden van de kop; die van een steenmarter meer naar de zijkant. De neuspunt van een boommarter is zwart/bruin, die van de steenmarter
roze. Ook heeft de boommarter vaak een lichte rand aan de oren.
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In die tijd werd met Voorne een groter
gebied dan nu bedoeld en omvatte Voorne
toen ook nog Goeree en een stuk van
Overflakkee. Het is echter aannemelijk dat
de vos en de andere roofdieren tenminste
op het huidige Voorne voorkwamen.
Ook was het de verwachting dat uiteindelijk
ook marters naar Voorne zouden terugkeren. Inderdaad werd op 11 juni 2021 door
Jos en Debby Schreiner in de buurt van
Hellevoetsluis de allereerste boommarter op
Voorne Putten met een cameraval vastgelegd (waarneming.nl). De boommarter komt
boven de Waterweg al wel een aantal jaren
voor net als in West-Brabant maar voor
zover bekend niet dichter in de buurt dan
dat. Eigenlijk werd er veel meer rekening
gehouden met de komst van de steenmarter, die al wel in Rotterdam en de Hoeksche
Waard voorkomt (KNNV Hollandse Delta
Nieuwsbrief, 9 november 2021). Op 19
december 2021 werd dan ook de eerste
steenmarter eveneens met een cameraval
vastgelegd in Hellevoetsluis door Willem
Dijkstra (waarneming.nl). Mooi is te zien
hoe de steenmarter rondscharrelt in de
buurt van een egelhuis.
In Het Groot Placaetboeck van Friso (1750)
wordt geen melding gemaakt van de otter
op Voorne hoewel deze daar in de IJzertijd
wel aanwezig was en toen met de bever
behoorde tot de algemeen gegeten soorten
(Prummel, 1989). Vanaf 1878 zijn er in
toenemende mate meldingen van otters
op Voorne-Putten en wel op plaatsen vaak

niet ver van bewoning o.a. bij Brielle en
Rockanje (De Rijk, 2020). Vooral tijdens
strenge winters moet het vrij gemakkelijk
zijn geweest otters te doden.
De volgende waarnemingen zijn rond die
tijd bekend:
1890 Rockanje:

1 op ijs doodgeslagen.

1896 Rockanje:

1 aan riek geregen.

1898 Oostvoorne:

1 gevangen; zelden gezien.

1898 Spijkenisse:

1 geschoten.

1999 Rockanje, De Waal:
1 op ijs gedood.

(De Vos, 2021). Op basis van de historische gegevens lijkt het niet onmogelijk
dat de otter in de toekomst zich ook weer
op Voorne-Putten zal vestigen. Een mooi
vooruitzicht: weer otters in De Waal en in de
stadsgrachten van Brielle!
Behalve gegevens over zoogdieren bevat
Het Groot Placaetboeck van Friso (1750)
ook nog informatie over vogels van Voorne
in die tijd:
“Patrysen en Faisanten, Korhoenderen, wilde Zwaanen, Trapgansen, Reygers, Scholvaarts, Kraanen, en ander vliegend wild”

Hierna worden de meldingen schaars maar
in 1914 werden begin februari nog 5 ex.
onder Spijkenisse bemachtigd en daarna
resteert nog een 1 waarneming nabij Zwarte
Waal in 1939 (Brouwer, 1940).

Blijkbaar zag niet alleen de zoogdierbevolking rond 1750 er heel anders uit dan
nu maar ook de vogelwereld! Van voor die
tijd is maar weinig bekend maar met name
oude jachtverordeningen kunnen zelfs tot
1500 jaar terug interessante informatie
opleveren over de vogelbevolking van toen.
Oude informatie over de vogels van Voorne
is te vinden in de verschillende archieven
zoals o.a. de “Bestuursarchieven van het
Land van Voorne“ en het “Streekarchief
Voorne-Putten“. Een meer direct toegankelijke bron is echter de recente dissertatie
van J.H. de Rijk: Vogels en mensen in
Nederland 1500-1920 (2015). Deze is gratis
te laden via het web. Deze dissertatie bevat
een schat van gegevens over de vogels van
Voorne.

In 2014 startte de ‘Otterchallenge’ met
1000 otters in Nederland in 2020 als doel

Zoals De Rijk aangeeft had Voorne vanaf
1519 eigen jachtplakkaten. Later, in de

1900 Rockanje, De Waal:

vangst van 7 in 1 winter.

1900 Brielle, vestinggracht:

in 3 weken 6 geschoten.

1901 Brielle, vestinggracht:
1.

1901 Rockanje, Zwarte Dijk:
3 gedood in winter.

1904 Rockanje, Goote:
1 gevangen.

Kwak. Foto: Tom van Wanum
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18de eeuw richtte Voorne zich weer naar
Holland. De informatie beneden is vooral
ontleend aan het proefschrift van De Rijk
(2015).
Het zal duidelijk zijn dat de informatie uit
jachtverordeningen vooral jachtvogels
en ook wel bedreigingen van jachtvogels
betreft. In de jachtplakkaten over Voorne
wordt vanaf 1627 het korhoen genoemd.
Ook in plakkaten van gebieden als Katwijk,
Leeuwenhorst en Voorne worden naast
korhoen, ook nog kwartel en kievit vermeld.
De kwak werd rond 1520 genoemd maar
niet meer na 1580 (figuur 22 in De Rijk,
2015). Mogelijk kwam dit door het kouder
worden van het klimaat. Voor de kwak is wel
een verband gelegd tussen de warme late
Middeleeuwen en de latere afname door de
kou van de 17de eeuw. Voous (1960) geeft
voor kwak en ook voor de grote zilverreiger
de 20 graden juli-isotherm aan als noordgrens voor de Europese verspreiding. Voor
de andere soorten moerasvogels ligt deze
enige graden lager. De koudere periode
vanaf de late Middeleeuwen, de zogenaamde Kleine IJstijd, is dus mogelijk oorzaak
van de afname en uiteindelijk het verdwijnen van de kwak.
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De Rijk (2015) vermeldt twee locaties voor
de kwak op Voorne met als bron een jachtverordening van de Heerlijkheid Heenvliet
uit 1536. Ook de roerdomp werd voor twee
locaties tussen 1650 en 1675 in jachtplakkaten genoemd. Naast kwak en roerdomp
werd ook nog de blauwe reiger gemeld. In
1623 was er een verbod reigers te vangen of hun eieren te roven. De lepelaar
werd helemaal niet genoemd voor Voorne.
Opvallend is ook het relatief late verschijnen
van de aalscholver. Dit gebeurde pas vanaf
1730. Andere bejaagde soorten waren:
patrijs, fazant, kraanvogel, grote trap en
zwanen.
In 1750 en 1770 werd het rapen, verkopen
en kopen van eieren van kievit, grutto, wulp
verboden; de boete was f 3,00. Ook werden
soorten die een bedreiging waren voor
jachtwild sterk bestreden. Zo werden op
Voorne in 1784 voor 222 ”wouwen” (kiekendieven) ruim f 65,00 betaald; voor bunzing
en wezel was dat f 225,00. Deze “wouwen”
werden vooral in de winter gevangen maar
waren op Voorne echter ook broedvogel.
Ook was het rond 1700 verplicht nesten van
kraaiachtigen te verwijderen. Een andere
maatregel om het jachtwild te beschermen was dat honden een knuppel aan de
hals moesten hebben (blokken). Hierdoor
werd de mobiliteit van de hond beperkt en
daarmee het risico voor jachtwild verkleind.
Ongeblokte honden mochten worden
doodgeschoten. In 1519 mochten personen
die bij de duinen woonden maar één hond
hebben.
Nu de kwak voor Voorne genoemd wordt
kan men zich afvragen of het Quackjeswater toch genoemd is naar de kwak die
destijds nog quack heette. Misschien een
mooie opgave voor iemand die tijd en zin
heeft de Voornse archieven van voor 1580
door te spitten.
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