
 

 

 
 
Beste Leden van de NLGO 
 
Door alle coronamaatregelen staan allerlei contacten activiteiten stil, toch 
zijn we nog wel actief als bestuur en vergaderen we iedere maand met 
Teams. Of de jaarvergadering door kan gaan kunnen we totaal nog niet 
zeggen, maar we gaan wel weer de voorbereidingen treffen en maken ons 
jaarverslag over 2020. 
 
Vlinderwerkgroep 
Het jaarverslag van de vlinderwerkgroep is al klaar, klik hier op 
Vlinderwerkgroep | Nlgosite voor ‘’De Vlinderwerkgroep in 2020’’, met een 
overzicht van alle vlinders, die we geteld hebben op alle vlinderroutes. 
Hebt u belangstelling om mee te doen? Laat dit weten, want dit onderzoek 
is volledig doorgegaan in het afgelopen jaar.  
 

 



 

 

 
Jaar van de Vos 
Wij hebben via eerdere berichten u 
gevraagd om waarnemingen door te 
geven over vossen. Dit onderzoek doen 
we samen met de Natuurvereniging 
Hollandse Delta (Voorheen KNNV 
Voorne). De resultaten zijn opvallend. 
Vorig jaar zijn er 4 meldingen gedaan 
van vossen op Goeree-Overflakkee en 
130 op de Maasvlakte en Voorne-Putten! De meldingen op ons eiland zijn 
eenmalig en zeer verspreid. Als u een vos heeft gezien.in 20202 of dit jaar, 
geef het aub nog steeds door via info@nlgo.nl 
 
Werkgroep Strand en Zee 
Deze werkgroep is in 2020 opgericht en heeft ondanks de corona-
beperkingen toch wel veel activiteiten gedaan. Er is eenmaal  door meer 
dan 30 vrijwilligers een opruimactie geweest en er is toen veel rommel 
verwijderd. De andere keren konden de opruimacties niet doorgaan in 
groepsverband, maar stil zitten hoeft natuurlijk niet. Er is altijd wel wat te 
rapen voor wie even naar buiten wil. Bij de jutbakken staan kruiwagens 
gereed voor het vervoer van de zakken. Liever geen zakken op stand 
achterlaten, want door het getij spoelen deze vaak weer weg. Al het 
verzamelde materiaal wordt nog steeds ingezameld voor het 
wetenschappelijke onderzoek door Stichting de Noordzee.  
 
Verder zijn er allerlei besprekingen geweest met NM, Stichting Duinbehoud, 
de gemeente G-O, Rijkswaterstaat en het Zuid-Hollands Landschap. We 
streven ernaar om via de organisatie het Groene Strand het predicaat 
Groene Wimpel te verkrijgen voor onze stranden. Binnenkort volgt het 
jaarverslag.  
Ook zijn we bezig met een educatiekar, om voorlichting te gaan geven in de 
toekomst. Belangstelling om mee te werken aan natuureducatie? Geef je 
op bij StrandEnZee@nlgo.nl.  



 

 

 
Nationaal  Park NLDelta  

 
 
NLDelta wordt een groot Nationaal Park, dat begint in de Biesbosch en 
eindigt voorbij de Haringvlietsluizen. NLDelta is een ambitieus programma 
waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan het behoud en de 
ontwikkeling van natuur en de beleving daarvan. Met elkaar zetten zij de 
schouders onder projecten die leiden tot robuuste oer-Hollandse 
deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte 
vervoersverbindingen en stimulering van toerisme. Lees de brochure  “van 
Mooiste Natuurgebied tot Nationaal Park” 
 
Men wil hier graag jongeren bij betrekken. De groep wordt bijgestaan door 
twee jonge boswachters van NM en Staatsbosbeheer. Kijk op 
www.nldelta.nl/jongeren 


