Hulp gezocht inventarisatiewerk nieuwe uitgave over de Bokkepolder Goedereede
32 jaar geleden is er een boekje uitgekomen van het NLGO over de Bokkepolder. Misschien kent u
dit wel.

Op zich was dat een leuk boekje van 40 bladzijden met informatie over een stukje geschiedenis 2
blz., broedvogels 24 blz., planten 4 blz., zoogdieren en amfibieën 4 bladzijden. Hierin een aantal
zwart-wit foto’s en tekeningen. Het boekje komt voornamelijk uit de samenwerking binnen de
vogelwerkgroep (Krijn Tanis, Gerrie Brinkman, Huib van Dam, Gerard Lokker en Wilbur Hollaar)
De komende 2-3 jaar wil ik gaan gebruiken om opnieuw een boek samen te stellen. Het resultaat
moet dan een betaalbaar maar uitgebreider boek worden met kleurenfoto’s, kaartjes, tekeningen
e.d. De mogelijkheden zijn natuurlijk wat ruimer geworden wat boekdrukkunst betreft. De bedoeling
is dat het uitgegeven wordt 35 jaar na het eerste boekje.
Doordat er jaarlijks variatie is in voornamelijk de fauna wil ik het project over meerdere jaren laten
lopen, afhankelijk van de stand van het onderzoek.
In eerste instantie wil ik wat mensen polsen om draagvlak te creëren. Vorig jaar heb ik al wat
mensen aangesproken en die wilden hieraan een bijdrage leveren en hun expertise ter beschikking
stellen. De volgende mensen hebben onlangs toegezegd hun medewerking te verlenen.
Rolf Roos wil floristische zaken inventariseren inclusief de poelen. Corrie Hanenberg wil daar bij
helpen. Rolf wil ook verder de diepte in met de geschiedenis van de Bokkepolder.

Zelf wil ik alle dag- en nachtvlinders, hommels en libellen doen. Voor de nachtvlinders ga ik ook nog
wat mensen vragen van de nachtvlindervereniging. Libellen misschien met Gerard Lokker. Daar ga ik
dit jaar een libellenroute mee lopen op de Kwade Hoek. Maar misschien zijn hier ook IVN-leden die
hierin thuis zijn en willen bijdragen.
Voor overige insecten heb ik vorig jaar gesproken met Hein Nouwens. Hij is een ervaren KNNV’er en
woont op het Havenhoofd en die wilde ook meehelpen. De muizen hopelijk samen met Ger
Maatkamp en hopelijk de mensen die daar altijd bij helpen. Amfibieën ga ik doen. Ben bezig met het
maken van drie verschillende typen vallen (één werkt er al). Ik heb toestemming van RAVON om te
mogen vangen.
Voor kleine zoogdieren zoals de kleine marterachtigen heb ik ideeën na het zien van een webinar.
Voor de grote zoogdieren (reeën, hazen, konijnen) moet ik nog iemand vragen maar ik weet dat er
binnen het IVN ook kenners zijn. Ik heb een batdetector dus ga ook de vleermuizen inventariseren.
We hebben ook nog korstmossen in de Bokkepolder. Daar kan je natuurlijk makkelijk een geweldig
hoofdstuk over maken. Heb laatst een boek daar over gelezen, razend interessant. Die kennis is er
natuurlijk ook bij mensen binnen het IVN, ik had hen gehoopt te treffen op de vergadering, maar die
waren er niet.
Voor de vogels wil ik in eerste instantie de mensen vragen die 32 jaar geleden hiermee bezig zijn
geweest. De vogels zijn ook een belangrijk onderdeel. George Tanis, zoon van
Krijn, heeft inmiddels zijn medewerking toegezegd. Verder heeft Katie van der
Wende zich aangemeld om ook te kijken of ze wil en wat ze zou kunnen
bijdragen.
Ik wil alles nog een beetje openhouden, als er mensen zijn die denken een
bijdrage te kunnen leveren aan de inventarisatie van een heel andere
soortgroep dan is dat welkom. Ik zit bijv. nog te denken aan zweefvliegen en
wilde bijen. Dus ook als jullie ideeën hebben, maar je hebt zelf de kennis niet,
geef het dan toch door. We kunnen altijd proberen om een deskundige te
zoeken. Het mag overal over gaan, desnoods over de knotskronkel (zie foto)
gaan. Als het maar interessant is en aangenaam om te lezen .
Rolf Roos is uitgever van natuurboeken (Natuurmedia) en woont sinds twee jaar ook in de
Bokkepolder. Hij wil helpen met de lay-out en eventueel het uitgeven.
Na alle medewerking die al is toegezegd ga ik de buurtbewoners informeren en hun medewerking
vragen, maar ik twijfel er niet aan dat ze mee willen werken. Bij vragen, suggesties en opmerkingen:
06-15047389 of r.rossel@coloribus.nl
Dank voor het meedenken!

Vriendelijke groet,
Rob Rossel

