
 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2022 

 

 
Leden 
Op 31 december 2022 telde onze afdeling 164 leden 
 
2010 91 leden    2013 92 leden     2016 107 leden       2019 132 leden 
2011 94 leden    2014 92 leden     2017 122 leden       2020 137 leden 
2012 92 leden    2015 99 leden     2018 132 leden       2021 144 leden 

 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2022 is: 
Voorzitter:     Erik de Boer 
Secretaris:     Wim Klok 
Penningmeester:        Ad ‘t Hart 
Algemeen lid:    Herma Enthoven 
Algemeen lid:    Annet Lems 
 
Redactie 
Website: Herma Enthoven en Annet Lems 
Facebook: Annet Lems, Mariëtte de Kreij-Wouterlood,  Wim van Vliet en 
Ad ‘t Hart 
Nieuwsbrief: Annet Lems en Martien Blanken 
  



 

 

 
Wandelingen op de eerste zaterdag van de maand 

Begin 2022 was het risico op besmetting nog te hoog om gelijk weer met 
elkaar op pad te gaan. De ‘Nieuwjaarswandeling’ met de koffie en wat 
lekkers bij de open haard ging jammer genoeg niet door. 

Guur en koud was het aan de Brouwersdam in februari, bij het 
‘oesterstrandje’ van Burgh-Sluis was het iets aangenamer, maar we 
konden het vooral goed uithouden na afloop in ‘De Heerenkeet’ met een 
goed gevulde vissoep. 

Eendenkooi ‘Klein Profijt’ in de Rhoonse Grienden was de bestemming 
van begin april. Om de onrust daar te kunnen beperken was er een 
gelimiteerd aantal deelnemers welkom. De watervogels worden niet meer 
voor de consumptie gelokt, zoals eeuwenlang de functie ervan was, maar 
voornamelijk voor wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met de 
universiteit wordt er geringd en systematische waarnemingen gedaan, 
bijv. naar vogelgriep. 

De combinatie landgoed met park en bijzondere moestuin is altijd een 
trekker voor een excursie: in mei 2022 in Dordwijk, waar de plaatselijke 
IVN afdeling de bezoeken regelt. Met 2 gidsen zijn we rondgeleid en 
hebben kunnen stilstaan bij het feit dat een landgoed zo lang geleden 
gesticht, heden ten dage nog kan functioneren voor het kweken van 
groenten en fruit voor de plaatselijke horeca, voor het verzorgen en 
conserveren van bijzondere bomen en ook als verblijfplaats voor een 
behoorlijke kudde herten. 

Ad en Marjan hebben ons in juni getrakteerd op een onderhoudende 
wandeling/excursie door een stuk van de Voornse Duinen waar door de 
afwisseling veel over te vertellen valt, ook in historisch perspectief: 
vliegveld en omgeving.  

In juli is de wandeling een kanotocht door de Biesbosch geworden. Met 
een groep van meer dan vijftien begaven we ons in kano’s met 2 of 3 
personen door smalle watertjes, ongestoord door motorgeruis. Het is echt 
een andere beleving als je natuur kan ondergaan vanaf het water en van 
zo’n laag perspectief. 

Brielle bij avond op een doordeweekse dag: dat past eigenlijk niet in het 
format, maar het kwam nu eenmaal zo uit. En de deelnemers hebben het 
gewaardeerd dat Peter Moree hen rondgeleid heeft met de nodige 
verhalen. 

 

 



 

 

In september hebben we bij de ‘Holle Mare’ kunnen merken dat het 
Zuidhollands Landschap steeds meer voorzieningen treft waardoor je er 
niet alleen rondom heen loopt, maar ook echt in het gebied. De steiger 
door het riet heen tot aan het water, het struinpad dat aan de noordkant 
beneden loopt geeft je meer een natuurlijke beleving. Ook konden we nog 
de meestal uitgebloeide restanten zien van de akker die in het voorjaar 
ingezaaid wordt met wildebloemenzaad en rode emmertarwe, een oud 
gewas. 

De wandeling van 1 oktober, over de Heveringen, vond plaats na de 
informatiemarkt in ons bezoekerscentrum,  

Het Staelduinse Bos is een bestemming die voor velen nieuw was. In 
november werden we daar hartelijk ontvangen door twee vrijwilligers. 
Onder het genot van een kopje koffie vertelden zij ons iets over de historie 
en daarna maakten we een mooie wandeling waarbij zij ons vooral leidden 
naar plekjes met paddestoelen. De tuin bij het bezoekerscentrum ‘De 
Oude Koestal’ is bijna een aparte excursie waard, bijzondere planten in 
een met smaak aangelegde setting.  

De traditionele snertwandeling was weer de laatste van het jaar en wel 
rond het Breede Water. Het was zo mooi om te merken hoe fijn iedereen 
het weer vindt om erop te kunnen rekenen dat dit programma gewoon 
zonder beperkingen kan plaatsvinden. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Met 26 aanwezigen houden we op 5 maart onze ALV, maar dit keer niet 
in het bezoekerscentrum. Vanwege het nog behoorlijk hoge 
besmettingsrisico wijken we uit naar dorpscentrum ‘De Man’ in 
Oostvoorne. In de grote zaal kunnen we met voldoende afstand tot elkaar 
het afgelopen jaar bespreken en kijken wat er voor 2023 op de rol staat. 

De beide jaarverslagen worden goedgekeurd, het voorstel om het 
contributiebedrag te handhaven ook en op voorstel van de kascommissie 
wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 

Erik spreekt daarna Agnes Rooimans toe, die aangegeven heeft terug te 
treden als bestuurslid. Hij bedankt haar voor haar vele werk op het gebied 
van de PR. Op voorstel van het bestuur stemt de vergadering in met haar 
vervangster: Annet Lems. 

Omdat Erik nu 10 jaar bestuurslid is, 5 jaar voorzitter en 5 jaar 
penningmeester, richt Ad een kort woordje tot hem en zingen we met z’n 
allen dat hij zo’n ‘jolly good fellow’ is. 

 



 

 

Na de pauze met de brownies van Marty geeft Bob Benschop van het 
streekarchief een presentatie over hoe we vroeger omgingen met de 
natuur, hoe de gewone burgers door uitgeloofde beloningen ingezet 
werden om ‘overlast’ door dieren te bestrijden door ze te doden. 

 

Gidsenavonden 

Na de gidsenopleiding van 2018/2019 achten wij het ook onze 
verantwoordelijkheid de gidsen die de eindstreep gehaald hebben te 
blijven voeden en inspireren met interessante onderwerpen. 

Mevrouw Rinny Kooy van de Hortus in Leiden nam ons mee in haar 
fascinatie voor het welzijn van bomen en liet haar verontwaardiging blijken 
als instanties het volgens haar mening op dat gebied lieten afweten. 

In het najaar kwam Menno van Lopik van het Zuidhollands Landschap een 
lezing houden over de invloed van stikstof in het Voornse duingebied, 
waar het vandaan komt en wat de beheersmaatregelen zijn om niet alles 
met gras en brandnetels te laten overwoekeren. 

 

Thema-avonden 

Gelukkig konden er dit jaar weer twee thema-avonden gehouden worden. 
De eerste was bedacht door Ad en Herma die een speelse kwis hadden 
samengesteld. Na de heerlijke maaltijd werd het gezelschap in groepen 
verdeeld die met elkaar de quizvragen moesten zien op te lossen.  

Rolf Roos, schrijver en uitgever van natuurboeken, kwam in oktober om 
ons alvast een voorproefje te geven (en reclame te maken) voor zijn 
nieuwste boek: Duinen en Mensen Voorne. 

 

Informatiemarkt 

Af en toe moet je als vereniging laten zien welke activiteiten er door de 
leden ontplooid worden. Dat is nuttig om te tonen aan niet-leden, maar 
zeker ook aan onze eigen mensen die dikwijls slechts zicht hebben op een 
beperkt aantal daarvan. 

Op 1 oktober hebben we daartoe een informatiemarkt ingericht in het 
bezoekerscentrum. Het weer was niet geschikt om kraampjes buiten te 
zetten, maar binnen in de Jan Timmermanzaal was er toch voor elke groep 
activiteiten een tafel, nl. Lezingen en Cursussen, Natuurkoffer, Gidsen, 
Wandel- en Fietsroutes, Kinder-activiteiten, Weergors en Nissewaard. 

Het aantal bezoekers was niet overweldigend, maar op deze manier was 
er een mooi overzicht van onze activiteiten. Wordt misschien vervolgd. 



 

 

Bezoekers Facebook 

Op 31 december 2022 hadden we 559 personen die onze Facebook 
pagina leuk vinden (dec 2021: 491).  

Het meest populair afgelopen jaar was de op 15 mei gehouden middag 
voor kinderen “De wondere wereld van waterdiertjes”. Het bericht hierover 
heeft maar liefst 898 kijkers bereikt. Net als in voorgaande jaren zijn de 
berichten over activiteiten het meest gelezen en leuk gevonden. 

Er waren 15 nieuwsberichten van derden waarin IVN VPR werd genoemd 
(voornamelijk 't Weergors). 

Het totaal aantal geplaatste berichten in 2022 bedroeg 114. 

 

IVN Route app 2022 

Er is in 2022 flink gebruik gemaakt van de routes van onze afdeling in de 
IVN Route app. In totaal werd er 540 keer een route gedownload op de 
telefoon via de Route app. Daarnaast kunnen de routes ook thuis worden 
bekeken op de IVN website, om ideeën voor een wandeling op te doen. 

Het aantal downloads in 2021 lag een stuk hoger, namelijk op 878 en dat 
is voornamelijk te danken aan het feit dat er in de coronajaren veel meer 
gewandeld werd dan anders. We zien namelijk dat in de maand januari 
van 2022, waarin het land nog in lockdown zat er ook meer routes zijn 
gedownload dan in de maanden daarna. 

De favoriete wandeling zijn de bunkerwandeling door Voornes duin en het 
‘Rondje Oostvoorne’. Uit de gegevens blijkt dat vooral bij de 
bunkerwandeling veel wordt gekeken naar de begeleidende teksten in de 
app, met toelichtingen over de bunkers en hun geschiedenis. De app 
voorziet hier zeker in extra informatie voor de wandelaar. Ook bij andere 
routes geldt dat informatie over natuurhistorische achtergronden van het 
landschap van toegevoegde waarde is bij de app gebruiker.  

In 2023 is naar voorbeeld van het Boer Wout Natuurpad van Camping ’t 
Weergors in samenwerking met deze camping en de Stichting 
Vestingwerken Hellevoetsluis een doe route ontworpen voor kinderen 
over de wallen van Hellevoetsluis, met een daarbij behorende route in de 
Route app voor volwassenen. Dit alles onder de naam: ‘het Geheim van 
het Haringvliet’.  

De doe-route en wandelroute worden volop gepromoot door Op Voorne 
Putten (opgenomen in de Eilandhopper), Camping ’t Weergors en vesting 
Hellevoetsluis.  

 



 

 

Op voorstel van IVN Natuureducatie heeft afdeling Voorne-Putten 
Rozenburg meegewerkt aan het ontwikkelen en uitzetten van een 
meerdaagse fietsroute rondom het Haringvliet. Deze driedaagse fietstocht 
kan individueel worden gemaakt, men kan ook via IVN trektochten 
overnachtingen boeken. De fietsroutes zijn in de IVN Route app te 
downloaden. 

 

Website 

In 2022 is IVN gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website, zowel 
voor het landelijk gedeelte als voor de afdelingssites. Helaas, zoals zo 
vaak met dergelijke omvangrijke projecten het geval is, heeft men zich ook 
hierbij verkeken op de tijd die zo’n operatie vergt. Het was de bedoeling 
dat de nieuwe website eind van 2022 gereed zou zijn, maar dit bleek niet 
haalbaar. Als alles verder volgens plan verloopt zal de nieuwe versie eind 
januari 2023 live gaan. 

De overgang naar een nieuwe website betekent voor ons dat we onze 
Gidsenweetjes niet meer op de website kunnen opslaan. Om te zorgen 
dat de Gidsenweetjes en Gidsengidsverhalen van de gidsencursussen 
niet verloren gaan, zijn ze geplaatst op het intranet Ons IVN, in de 
mediabibliotheek van onze afdeling, te vinden onder de naam:  
Afd: Voorne Putten Rozenburg. Het IVN intranet is voor alle leden 
bereikbaar via mailadres en inlogcode. Overigens is het de moeite om 
eens rond te kijken op Ons IVN, dan krijg je een goede indruk wat er 
allemaal speelt binnen IVN en de afdelingen. 

Door bovengenoemde overgangssituatie was het helaas niet mogelijk om 
een overzicht te maken van de bezoekersaantallen van de website over 
2022. 

  



 

 

 Plannen voor 2023 

• ALV met aanvullend programma 

• IVN-excursies, elke eerste zaterdag van de maand  

• Kindermiddagen ism ZHL 

• Programma Quackstrand Haringvliet voor basisscholen 

• Natuuractiviteiten voor kinderen camping ’t Weergors 

• Duinendag ism ZHL 

• Excursies voor ZHL, Natuurmonumenten en op verzoek van 
anderen 

• Twee educatieve thema-avonden met maaltijd 

• Een of meer lezingen ism KNNV Hollandse Delta 

• Korte natuurcursussen ism KNNV Hollandse Delta 

• Natuurkoffer-activiteiten  

• Ondersteuning uitvoering educatief programma Vrijheidsbos 

• Afdelingsweekend 

• Bijeenkomst voor natuurgidsen 

• Natuurroutes maken voor IVN routeapp 

• Spontane Zomeractiviteiten   

                                                      

 

Algemene Ledenvergadering 6 maart 2021 

 
Vanwege de hoge besmettingscijfers deze keer geen ALV in het bezoekerscentrum. Via Zoom 
woonden 25 leden de vergadering bij en dat ging best goed. 
Het Jaarverslag 2020, het Financieel Verslag 2020 en de Begroting 2021 werden doorgelopen 
en zonder wijzigingen goedgekeurd. Naar aanleiding van de bevindingen van de 
kascommissie werd het bestuur gedechargeerd.  
Er waren ook nog twee verkiezingen: één bestuurslid en één vertrouwenspersoon. Herma 

Enthoven komt het bestuur versterken en Simone Jongepier wordt het aanspreekpunt voor 
leden die zich onheus bejegend voelen. 
 
Na de koffie die we zelf moesten inschenken, hield Gwenhael Hanon van Ark 
Natuurontwikkeling een presentatie over de Delta, en dat in het kader van het openen van 
de Haringvlietsluizen. Door het toelaten van zout water ondergaat de habitat voor flora en 

fauna een flinke verandering, diversiteit bevorderen is hier het doel. 
Maar ook de belemmeringen werden benoemd, bijvoorbeeld, hoe kunnen we voorkomen 
dat de akkerbouw het kind van de rekening wordt? 
 
Een vergadering anders dan anders, maar het bestuur heeft er een goed gevoel aan over 
gehouden dat we op deze manier toch met elkaar kunnen overleggen. Maar we zullen wel 
weer opgelucht ademhalen als we elkaar ook in groter verband kunnen spreken zonder 
angst voor besmettingen. 



Activiteiten verzorgd door leden IVN VPR  2022           

             

        Aantal deelnemers   

Excursies (niet specifiek gericht op kinderen) 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 ZHL 42 21 7 32 34  581 277 117 491 561 

 NM 6 6 1 5 0  48 51 19 50 0 

 IVN * 7 10 2 10 5  134 167 30 180 47 

 Anderen ** 2 0 0 2 5  45 0 0 53 59 

 Totaal 57 37 10 49 44  808 495 166 774 667 

             

 * 7 IVN excursies: 
5 Landtong Rozenburg struintocht, waarvan 2 Wereldhavendagen, 1 IVN Dordrecht, 1 KNNV 
IJssel & Gouwe 

 ** 2 andere excursies:  
1 Fluisterboot Bernisse, 1 Nationale Postcode 
Loterij      

             

        Aantal deelnemers   

Kinderactiviteiten 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 Kindermiddagen ism ZHL 6 1 2 7 7  88 18 37 133 132 

 Kinderexcursies ism NM 5 2 0 3 0  66 24 0 44 0 

 Landtong Rozenburg (beeindigd in 2022)                      

 - schoolgroepen met presentatie 0 1 1 12 15  - 30 34 345 464 

 - veldles 0 1 1 12 15  - 30 34 361 448 

 Quackstrand Haringvliet (gestart in 2022)                      

 - schoolgroepen met presentatie 7 - - - -  190 - - - - 

 - veldles 7 - - - -  186 - - - - 

 Camping 't Weergors kindermiddagen 9 7 3 5 6  122 132 67 93 88 

 Camping Zonnehoeve Fete de la Nature 0 1 1 - -  0 40 55 - - 

 (beeindigd in 2022)                      

 World Cleanup Day ism Scouting Bernisse 1 1 - - -  15 22 - - - 



 Diverse kinderactiviteiten                       

 - in/rond Bernisse 5 1 - - -  280 57 - - - 

 - waavan kinderboekenweek ism SBB 2 - - - -  140 - - - - 

                       

Cursussen 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 Korte cursussen ism KNNV HD (in 2022 vogels,  6 4 2 5 1  98 44 20 101 25 

 botanisch tekenen, vlinders en libellen,                       

 planten, natuurfotografie, houtachtigen)                      

                       

                       

Lezingen 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 ism KNNV HD 1 0 0 1 0  32 0 0 73 0 

                       

Duinendag 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 Educatieve postentocht ism ZHL 1 0 0 1 1  150 0 0 500 500 

                       

Ouderenactiviteiten 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 natuurkoffersessies , waarvan 24 12 15 23 6  361 124 119 152 49 

 - Hellevoetsluis Grootenhoek  16 - - - -  223 - - - - 

 - Puttershoek Zorgwaard 2 - - - -  55 - - - - 

                       

Diversen 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 Natuurspelavonden Soc. De Schakel H'sluis 0 2 0 1 -  0 18 0 20 - 

 Gemaakte routes voor IVN-route app 4 2 5 2 -   - - - - - 

 Vernieuwde beschrijvingen natuurgebied tbv 0 4 17 - -   - - - - - 

 website                      

 IVN VPR informatiemarkt 1 - - - -  15 - - - - 

                       



Ledenactiviteiten 2022 2021 2020 2019 2018  2022 2021 2020 2019 2018 

 Eerste zaterdag van de maand activiteit, 11 7 7 12 12  207 125 114 220 224 

 waaronder niet-leden            20 6 5 13 22 

 Thema-avonden  2 1 0 2 2  63 27 0 60   

 Natuurgidsen-avond 2 1 - - -  36 27 - - - 

 Ledenexcursie 1 - - - -  12 - - - - 

 


