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Afdeling Zuid-Holland - Wie, wat, hoe en waar? 
Als je lid wordt van de NJN, word je 
automatisch lid van de afdeling van 
jouw woonplaats. Binnen de 
afdelingen worden verschillende 
activiteiten georganiseerd zoals 
excursies, kampjes en lezingen.  
 
Afdeling Zuid-Holland bedekt 
praktisch de provincie Zuid Holland, 
met uitzondering van Voorne-Putten, 
de Hoeksche Waard en Goeree-
Overflakkee. Officieel horen deze 
eilanden bij afdeling Delta. Afdeling 
Zuid-Holland is een bijzondere 
afdeling, de randstad speelt een 
grote rol binnen de afdeling. Veel 
natuurgebieden liggen net buiten de 
randstad. Ondanks dat ze zo dicht bij 
steden liggen is er veel te beleven. 
En in de steden valt er ook nog veel 
te ontdekken.  
 
Groepsapp 
Onze Afdeling heeft ook een groepsapp op whatsapp. Je kan lid worden van de 
groep via de volgende link: Whatsapp. 
 
 

Nieuw afdelingsbestuur 
Afgelopen ALV is er een nieuw bestuur aangenomen. Na jaren geen bestuur gehad 
te hebben heeft de afdeling nu eindelijk weer een bestuur. We hopen dat wij de 
afdeling actiever kunnen maken. Zeker nu afgelopen jaar het belang van in de buurt 
op excursie kunnen gegroeid is.  
 
Wie zijn wij en wat doen wij? 
Voorzitter: 
Goedemiddag! Ik ben Jelte, 17 jaar en oud en doe 
nu 6vwo. Ik kom uit Den Haag en naast mijn 
school, vooral na mijn examens besteed ik zoveel 
mogelijk tijd aan de NJN! Voor al je vragen over 
de afdeling, contact, leden in de buurt etc. kan je 
naar mij toe. Ik heb als doel de afdeling actiever 
maken en vaker excursies en kampjes in ZH te 
organiseren.  
 

Kaart met de 

afdelingen van de 

NJN 

https://chat.whatsapp.com/Ku2I2bP73V3B2o7ZsNHU1U
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Secretaris: 
Goedemorgen! Ik heet Noa en verder identificeer ik 
mijzelf ook wel als slodder, een blije slodder. Ik hou van 
avonturen en van schoonheid, zoals oranje. Ik ben 
Hagenees en op mijn kamer woont een heel leuk konijn 
genaamd Fritz.  
Mijn functie doet stukjes schrijven over jaarverslagen, 
een beetje beheren van statistieken en iets met 
ledenadministratie, zoiets.1 
 
Natuurhistorisch Secretaris (NS): 
Goedenavond! Ik ben Luc, ik ben 18 jaar oud. Ik doe nu 
5 vwo in Schiedam. Ook werk ik aan wat projectjes bij de 
Jeugdbondsuitgeverij en ben ik aos bij de commissie 
BoNaza. Als NS zal ik me vooral bezig houden met 
excursies binnen de afdeling. Ook houd ik ngo’s zoals 
Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap in de 
gaten voor leuke projecten waar we als afdeling bij 
zouden kunnen helpen. Heb je een idee voor een 
excursie of onderzoekje maar weet je niet hoe je het 
moet organiseren? Bel of mail me gerust voor hulp.  
 
 

Op excursie in Coronatijd 
We hebben al een tijdje geen excursies en kampen kunnen organiseren. Gelukkig 
zijn er genoeg vervangende activiteiten om toch met dit mooie weer wat aan de 
natuur te doen. Zo organiseert de commissie Bonds- en Natuurzaken elke zaterdag 
een Samen-Alleen excursie. Elke week is er een nieuwe opdracht en je kan met 
elkaar delen wat je buiten gezien hebt. Meedoen kan via de volgende link: 
Whatsapp.  
Ook zijn er elke donderdag avond om 8 uur lezingen, georganiseerd door de 
werkgroepen. Zo zorgen we ervoor dat de kennis binnen de bond niet weg zakt. 
Deze week is er bijvoorbeeld een lezing over eikapsels van haaien en roggen en 
over kreeften, door de strandwerkgroep. 
 
Als het weer mogelijk is om met meerdere mensen naar buiten te gaan is het leuk om 
een excursiekoppel te vormen. Als je je bedenkt om naar een natuurgebiedje te gaan 
kan je in de afdelingsapp vragen of er mensen mee willen, zo hoef je het niet lang 
van te voren aan te kondigen op de site en kan je snel op excursie zodra het weer 
kan. 
 
2021 soortenjaar     
Omdat de NJN dit jaar 101 jaar bestaat gaan we dit 
jaar als NJN minstens 2021 soorten scoren en daar 
hebben we jouw hulp bij nodig! Ga op excursie en 
voer alles wat je ziet in op Waarneming.nl. Kijk voor 
meer informatie op https://www.njn.nl/2021-soorten-
jaar/ of mail naar waarneming@njn.nl. 

 
1 Achterkamp, J. dat zei hij (2021) 

https://chat.whatsapp.com/B5cdH2U8xdz0a7fJN8Rxxg
http://www.waarneming.nl/
https://www.njn.nl/2021-soorten-jaar/
https://www.njn.nl/2021-soorten-jaar/
mailto:waarneming@njn.nl


Nieuwsbrief Afdeling Zuid-Holland  
Nummer 1 - Februari 2021 

Natuurschoolgids Noordwijk 
Ben jij graag in de natuur en barst je van de energie om kinderen een fantastische 
dag buiten te bezorgen? Als gids bij de Natuurschool in Noordwijk neem jij een 
schoolklas mee in de boeiende wereld van de duinen, de zee en het bos! Jij zorgt 
samen met andere gidsen voor de uitvoering van de activiteiten van de Natuurschool 
en de schoolreisdag als geheel. Gedurende de dag begeleid je één klas leerlingen 
en hun begeleiders van het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) of het voortgezet 
onderwijs (klas 1 t/m 3). Met jouw enthousiasme, gevoel voor entertainment en 
kennis van zaken zorg je ervoor dat alle deelnemers een onvergetelijke 
schoolreisdag in de natuur beleven!  
Kijk voor meer informatie op https://www.ivn.nl/natuurschoolgidsnoordwijk. 

 
 
Prijsvraag Biodiversiteit Hoogheemraadschap van Delfland 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met de gemeente Lansingerland 
een prijsvraag over biodiversiteit uitgeschreven. Ze willen graag in de Voorafsche 
Polder een grotere biodiversiteit krijgen. “De Voorafsche Polder in Berkel en 
Rodenrijs is een open weiland van ongeveer 12 hectare. De polder ligt in het hart van 
Lansingerland tussen Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Zoetermeer. De polder is zo 
ingericht dat het weiland als waterberging kan worden gebruikt.” Heb jij nou goede 
ideeën  
Kijk voor meer informatie op https://www.hhdelfland.nl/  
 
 

Aankomende activiteiten in de afdeling 
Zodra Covid het weer toe laat gaan we graag zo veel mogelijk op excursie en kamp. 
Daarom hebben we alvast wat activiteiten in het voorjaar gepland. Op de site staan 
nog veel meer activiteiten, houd deze ook in de gaten voor nieuwe activiteiten. In de 
Whatsapp groepsapp zullen ook activiteiten gedeeld worden.  
Heb je ook nog een goed idee voor een excursie of 
kampje? Stuur dan een mailtje naar activiteiten@njn.nl. 
 
Opgeven voor de activiteiten kan op www.njn.nl/agenda 
 
23 mei Rhoon Kaderexcursie Bijen 
Deze zondag zullen we in de omgeving van Rhoon op 
zoek gaan naar bijen. We zullen de basis leren hoe je 
ze kan herkennen en op naam kan brengen, wat de beste zoekplekken zijn en veel 
meer. We hopen ook de zeer zeldzame Kraagbloedbij te vinden en misschien vinden 
we ook wel wat oliekevers, dat zijn hele mooie kevers die parasiteren op sommige 
bijen soorten. 
 
21-24 mei Biesbosch Pika vogels 
Jaarlijks terugkerend succesnummer tijdens Pinksteren is uiteraard het PiKa in de 
Biesbosch. Met pinkstieren is er extra veel tijd om in dit stukje moeras te genieten 
van de soortenrijkdom van het gebied. Er zijn verder ook weinig plekken in Nederland 
waar je zo vaak een visarend over je kop ziet scheren. We slapen op een camping 
midden in de Biesbosch, ideaal om optimaal te vogelen dus. Vergeet alleen je anti-
muggenspray niet :p. 

https://www.ivn.nl/natuurschoolgidsnoordwijk
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/prijsvraag-biodiversiteit-voorafsche-polder
mailto:activiteiten@njn.nl
http://www.njn.nl/agenda


Nieuwsbrief Afdeling Zuid-Holland  
Nummer 1 - Februari 2021 

11-13 jun Biesbosch BiBoKa (bevers, zandhommels en kano’s)  
Op BiBoKa, Biesboschkamp, zullen we aansluiten bij de kanogolf. In de Biesbosch 
kan je tijdens het kanoën goed bevers zien. De Biesbosch is oud getijdenbos, het is 
een van de laatste zoetwatergetijdenbossen in Europa. Daardoor zitten er veel 
bijzondere soorten. Zoals een endemisch korstmos, die staat alleen in de Biesbosch. 
En er vliegen ook Zandhommels die verder alleen op Tiengemeten zitten. Die hopen 
we ook te zien. 
 
5-6 jun en 12-13 jun Rivierromboutengolf 
Deze weekenden gaan we in het hele land Rivierrombouten zoeken tijdens de 
Rivierromboutengolf. Deze libellensoort zit vooral bij de grote rivieren, dus de 
excursies zullen onder andere plaatsvinden aan de Waal, de Maas of de Rijn. De 
Rivierrombout is een soort die eigenlijk alleen goed te vinden is op het moment dat 
deze aan het uitsluipen is, wat ze rond begin juni massaal doen. Ook kan je de 
larvehuidjes vinden die de libellen achterlaten tijdens het uitsluipen. Deze 
larvehuidjes worden soms ook gebruikt om de populatie vast te stellen. Afd. Zuid-
Holland zal huidjes gaan zoeken op strandjes langs de Oude Maas.  
 
 

Het Buijtenland van Rhoon - Natuurgebied in Beeld 
In deze rubriek zal ik elke nieuwsbrief een natuurgebied uit onze afdeling in beeld 
brengen. Deze keer het Buijtenland van Rhoon, na aanleiding van het recent 
gepubliceerde rapport over dit gebied. 
 
Het Buijtenland van Rhoon 
Het Buijtenland van Rhoon is een 
poldergebied van ongeveer zeshonderd 
hectare onder de rook van Rotterdam. Hier 
moeten natuur, landbouw en recreatie in de 
toekomst hand in hand gaan. De hoop is dat 
verschillende vogelsoorten zich er thuis gaan 
voelen, waaronder vogels die tegenwoordig 
uit het gebied zijn verdwenen, zoals de 
Steenuil en de Patrijs. 
 
In 2019 en 2020 heeft het vogelonderzoeksbureau Sovon naar de vogels in dit 
gebied gekeken. De resultaten zijn positief. Vroeger was het Buijtenland van Rhoon 
een polder waar intensief geboerd werd. De boeren hebben een coöperatie gevormd 
om in de polder natuur inclusieve landbouw te bedrijven.  
De afgelopen jaren is er veel veranderd in het gebied, er zijn sloten uitgegraven 
zodat de steile wanden weg zijn, er zijn veel bloemstroken voor insecten en vogels 
aan gelegd en ook het gebruik van giffen is sterk afgenomen.  
18 van de 27 doelsoorten zijn in de twee jaar flink in 
aantal gestegen, zo zitten er veel meer 
Roodborsttapuiten, Putters, Blauwborsten, 
Veldleeuweriken, Kieviten, Graspiepers en er zijn 
ook meer Spotvogels gezien. Ondanks dat het 
experiment pas net begonnen is lijkt de natuur er 
zeer van te profiteren.  
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Ook heeft het gebied zeldzame “slaperdijken”. Dit 
zijn dijken waar weinig gemaaid wordt waardoor er 
veel zeldzame bijen te vinden zijn. Ook zijn er 
oliekevers te vinden, dat zijn kevers die parasiteren 
op bijen en dus aan geven dat er een stabiele 
bijenpopulatie is. Vroeger werden deze kevers 
vooral in zuidoost Nederland gevonden. Maar nu 
duiken ze langs rivieren en in zeekleigebieden op. 
Er is nog weinig bekend over deze prachtige kevers, 
dus maak vooral een foto als je er eentje ziet.  
 
In februari 2020 zijn we ook met de afdeling op kamp geweest naar het gebied. We 
hebben geholpen met het inventariseren van loopkevers. Helaas zijn deze resultaten 
nog niet verschenen, maar we hebben toen wel veel loopkevers gevonden die een 
indicator zijn van goede landbouw. Het aantal loopkevers dat in de vallen zat was 
ook veel groter dan voorheen. 
 
Het lijkt dus steeds beter te gaan met de polder. De komende jaren zullen er nog veel 
veranderingen komen. Met de afdeling kunnen we heerlijk genieten van dit, toch wel 
bijzondere, gebied. Zo gaan we hier in mei ook op zoek naar zeldzame bijen. 

 
 
Meer informatie: 
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/vogelmonitoring-
het-buijtenland-van-rhoon-2019-2020 
en  
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-
reports/message/?msg=25980 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Oliekever, foto: Niels Godijn 

Loopkevers determineren op 

loopkeverkamp in Rhoon 

Een voorbeeld van een slaperdijk 

foto: Niels Godijn 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/vogelmonitoring-het-buijtenland-van-rhoon-2019-2020
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/vogelmonitoring-het-buijtenland-van-rhoon-2019-2020
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25980
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25980
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Contact: 
Voorzitter: 
Jelte Achterkamp, Den Haag 
06-12184462 
jelteachterkamp@gmail.com 
 
Secretaris: 
Noa Weerdenburg, Den Haag 
06-17974860 
noalaya@gmail.com 
 
Natuurhistorisch secretaris (NS): 
Luc Elshout, Rhoon 
06-15697806 
luc@fototoko.nl 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sven Boor 

http://www.njn.nl/
mailto:jelteachterkamp@gmail.com
mailto:noalaya@gmail.com
mailto:luc@fototoko.nl

