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Verslag N.M.V.-excursie naar oostvoorne

Deelnemers: L. Hordijk (+ introducée), A. van Peursen, dhr.

Venema, M. Dekker (+ introducée), A. Bons, J. Eikenboom, A.P.

Wisse (+ kinderen), B.G. Wiegeraad, A. Dogterom, dhr. De Kub-

be (+ echtgenote), L.J.M. Butot, Th.E.J. Ripken en A. Hovestadt.

Op 10 juni bleek het gelukkig schitterend weer te zijn en de

opkomst was dan ook naar verhouding groot. Daar het aantal deel-

nemers door Natuurmonumenten gelimiteerd was, moesten er zelfs

een aantal leden, die zich te laat hadden aangemeld, teleurge-

steld worden.

Na de ontvangst en koffie in het hotel Marion werd er naar het

vlakbij gelegen Mildenburgbos gewandeld. De aandacht ging hierbij

uit naar een groepje iepen en eiken net op de rand van het feite-

lijke duin. Hier kwam en komt Balea perversa al jaren voor.

De vondst van Aegopinella pura was verrassend. Verdere vondsten

staan in de tabel.

Daarna vertrokken we per auto naar de parkeerplaats bij het

bezoekerscentrum en werd er gewandeld naar het Breede Water. Aan

de oostzijde van het Breede Water zijn twee uitkijkposten en bij

de zuidelijkste werd uitgebreid verzameld. Hier gaat het relatief

droge duin over in een wat drassiger terrein: de feitelijke oe-

ver van het Breede Water. Bij de voorexcursie was. dit laatste ge-

deelte wat droger dan nu. Toen werd er speciaal gezocht naar Ver-

tigo angustior,_ doch niet gevonden. Nu werd er, iets hoger en net

op de overgang van nat naar droog, wel V. angustior gevonden.
Zelfs met het blote oog, levend op dood hout in de strooisellaag.

Thuis bleek het zeefsel zelfs royaal deze Vertigo te bevatten.

Overigens bleek dat veel excursiegangers deze manier van verzame-

len niet echt kenden. Een avondje thuis uitzoeken moet hen inmid-

dels geleerd hebben, dat dit sneller verzamelen is dan op het oog

in het veld.

De wandeling ging verder naar een halfdroge poel, lokaal bekend

als het Vogelpoeltje. Henrard vond hier destijds Aplexa hypnorum.

Nu werd er slechts één exemplaar gevonden en daarnaast: Lymnaea

truncatula, Segmentina complanata en voorts een aantal Pisidiums,

doch royaal was dit alles niet voorhanden. Henrard noemt voorts

Voorne’s Duin is al sedert 1927 in bezit van Natuurmonumenten.

Het bestaat uit meer dan 700 ha relatief kalkrijke duinen en telt

twee grote duinplassen: het Breede Water en het Quackjes Water.

Aan de landzijde is er binnenduinbos van wisselende breedte. Het

Mildenburgbos, eigendom van het Zuidhollands Landschap, is wel-

licht het bekendst. In de dertiger jaren is in deze streken al

verzameld door Henrard (Basteria 1946; 10: 25 e.v.). Opvallende
vondsten waren toen Catinella arenaria, Gyraulus laevis en ook

wel Aplexa hypnorum. In 1967 is er wederom uitgebreid verzameld

(Th. Ripken) en toen kon het voorkomen van C. arenaria, ondanks

de sombere voorspellingen van Henrard, wederom vastgesteld worden.

Deze vondsten zijn in de tabel weergegeven. Er is destijds, zo-

wel in de duinen zelf als in het Mildenburgbos, verzameld. Ge-

zien het voorkomen van een aantal niet-alledaagse soorten leek

een excursie interessant. Oorspronkelijk was er voor 8 oktober

1988 reeds een excursie gepland, doch deze moest wegens het aan-

gekondigde zeer slechte weer afgelast worden.
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nog de Branddijkpoel, doch het is niet meer na te gaan, wat hier-

mee bedoeld wordt.

In een wat zuidelijker poeltje (zonder naam) troffen we nog

Valvata cristata en Zonitoides nitidus aan. Inmiddels bleek in

het dichte struikgewas de staart van het peleton de kop kwijtge-
raakt te zijn. Mede in verband met het late tijdstip werd beslo-

ten om terug te keren naar de parkeerplaats en het daarbij ge-

legen restaurant de Meidoorn. De "verdwaalden" bleken daar reeds

aan de koffie met appeltaart te zitten; een gepast einde van de

excursie.

Tot slot is nog de moeite van het vermelden waard, dat in de

krant: Dagblad van Nederland (13 juni j.1.) reeds een excursie-

verslag verschenen is van de hand van de heer Wisse. Zo snel zijn
de excursies van de N.M.V., bij ons weten, nog niet eerder ver-

slagen.
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1) Henrard 1934

2) Ripken 1967

3) Voorexcursie 1988

4) Excursie 1989

Toelichting tabel: de kolom 1 betreft de gegevens van Henrard,

zoals vermeld in Basteria m.b.t. de landslakken in de duinen (d)

en het Mildenburgbos (m). De andere drie kolommen vermelden,

voor wat de duinen betreft, alleen de gegevens van de uitkijk-

Tabel:Tabel: 1 2 3 4
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post bij het Breede Water. De zeefselresultaten m.b.t. het Mil-

denburgbos van de excursie zelf zijn (nog) niet bekend.

Catinella arenaria is in 1967 nog gevonden in de Schapenwei.

Vanwege het broedseizoen kon daar nu echter niet verzameld wor-

den. Tijdens de voorexcursie is deze soort hier niet meer aan-

getroffen.

A. Hovestadt

Th.E.J. Ripken


