
 

  
 
 
 

De NLGO maakt het jaar 2020 tot het jaar van de vos 
 

Hoeveel vossen komen er voor op ons eiland? Je 
hoort hier verschillende verhalen over. Er is wel 
eens een dode vos gevonden langs de weg, maar 
andere zeggen dan weer, dat die vos daar is 
neergelegd. Er is zeker wel eens een levende vos 
gezien op Goeree-Overflakkee, er zijn meldingen 
van vossen bij de Hellegatsplaten, maar dat wil nog 
niet zeggen, dat er vossen voorkomen. Voor zover 
wij weten is er nog nooit een nest vossen 
vastgesteld op ons eiland.  Eigenlijk is er dus geen 
duidelijkheid over het voorkomen van vossen, dus 
willen we nu samen met de KNNV 

Zoogdierenwerkgroep Voorne de vos in kaart brengen.. Meestal jagen ze alleen, meestal ‘s 
nachts en in de schemering. Maar in rustige gebieden, zoals de duinen jaagt de vos ook 
overdag. Hij eet bijna alles van vogels en wilde konijnen, insecten, regenwormen maar ook 
eieren en aas.  
 
Nu, medio juli 2020, zijn er bij ons nog geen meldingen binnengekomen, dat er vossen zijn 
gezien op ons eiland. Heeft U een vos gezien, geef dit aan ons door op info@nlgo.nl 
 
 
 
 

27 augustus: kennismakingsbijeenkomst "Strand en Zee". 
 
De werkgroep Strand en Zee is in 2020 
opgericht en is een van de werkgroepen van 
de NLGO. 
De werkgroep wil een structurele bijdrage 
gaan leveren aan het schoonhouden van de 
Kwade Hoek, in overleg met 
Natuurmonumenten. 
Dat houdt in dat we enkele keren per jaar 
mee willen doen met opruimacties of een 
stuk strand adopteren om dit schoon te 
maken. Samen met NM organiseren we een 
kennismakingsbijeenkomst op 
donderdagavond 27 augustus. We hebben 
een locatie gevonden waar we met een groep 
bij elkaar kunnen komen met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Iedereen, die 
zich heeft opgegeven krijgt een persoonlijke uitnodiging, noteer vast de datum. Opgeven om 
deel te nemen aan de werkgroep kan via info@nlgo.nl . 



 

De Stichting Noordzee gaat een langdurig onderzoek doen over vervuiling op het strand van de 
Kwade Hoek, wij gaan daar met onze opruimdagen deel van uitmaken. Het doel is om de 
oorsprong te  vinden van de vervuiling en om dit dan aan te pakken. 
 
 
 

Watermonsters 
 
Nee, geen monsters in het water, maar hier willen we de kwaliteit van het water meten. 
 
Natuur & Milieu roept samen met onze partners jong en oud op om een meetkit te bestellen en 
wateronderzoek te doen bij een watertje in de buurt. Op een zelfgekozen moment en in 
gezinsverband, dus meedoen aan Watermonster is ook nog corona-proof. Met de meetkit 
onderzoekt iedere burgerwetenschapper de waterkwaliteit op een aantal indicatoren. Onder 
meer de helderheid van het water met een zelfgemaakte ‘Secchi schijf’, het nitraatgehalte met 
een meetstripje uit de kit en de aanwezigheid van planten en dieren. Burgeronderzoekers 
maken ook foto’s om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de 
oever te laten zien. Op ‘Vang de watermonsters’  krijgen deelnemers op een speelse manier 
informatie over watermonsters. Ze krijgen ook tips over wat ze zelf aan de waterkwaliteit 
kunnen bijdragen. 
  
Dit lijkt ons een goed project voor ons eiland. Dus doe mee en bestel een kit. 
We zullen u dit najaar informeren over de resultaten van het Citizen Science ‘Watermonsters’  
project. 

 
 
 
 

Gezocht: veilige stalling voor onze aanhanger met gereedschap 
 
Eerder dit jaar ontdekten we tot onze schrik dat er 
ingebroken was in onze aanhanger met gereedschap 
voor de terreinwerkgroepen. Wij zoeken nog steeds 
een veiliger plek voor deze aanhanger, het liefst in 
Ouddorp of dicht daarbij,  omdat daar de meeste 
activiteiten van de terreinwerkgroepen plaatsvinden, 
en ook omdat daar het onderhoud wordt verzorgd. 
 
Heeft u, of weet u een plekje, laat het weten aan 
info@nlgo.nl . 



 

  
 
 

Wie heeft hier nou lol aan? 
 
We zoeken iemand om ons te helpen met het beheer van onze Wix website en onze Microsoft 
365 mail en dataopslag. Als vereniging willen we de continuïteit en overdraagbaarheid van onze 
‘back-office’ systemen kunnen waarborgen, daarom zijn we overgestapt naar cloudoplossingen 
voor onze ledenadministratie, financiële administratie, website, data en mail. We zoeken 
daarom een extra beheerder die een paar uurtjes per maand mee wil denken met het in stand 
houden en verbeteren van deze diensten. 
 
Lijkt u dit nou best leuk, laat het ons weten via info@nlgo.nl . 
 


