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    Stichting Behoud en Beheer Nollebos/ Westduinpark 
     Correspondentie: Albert van Dalsumlaan 10 
     4384 JV Vlissingen 
     e-mail: onsnollebos@zeelandnet.nl  
     www.onsnollebos.nl 
       bank: NL32TRIO0379631369 

 
1000 soortendagen 
Nollebos/Westduinpark zomer 2019  
 

Inleidend 
Het bestuur van de Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark (SBBN) heeft op 9 juli alle 
mogelijke hulp toegezegd voor het organiseren van een ‘1000 soortendag’ voor het 
Nollebos/Westduinpark in de zomer van 2019.  
 

Doel 
Het doel is informatie verzamelen over de aanwezige biodiversiteit in het Nollebos. Dit gebeurt door 
een poging ‘1000 soorten’ waar te nemen. Lijsten van sinds 2000 en in 2019 waargenomen soorten 
zijn te vinden op: https://waarneming.nl/bioblitz/vlissingen-nollebos-soortenlijst-sinds-2000/ 
en https://waarneming.nl/bioblitz/vlissingen-nollebos-2019/ 
 
De resultaten van de inventarisatie van de ‘1000 soorten’ flora en fauna van ons park  zullen mede 
als onderlegger dienen voor een in de naaste toekomst op te stellen beheerplan voor genoemd 
gebied.  
 
We doen een beroep op experts op het gebied van flora en fauna om tot een gedegen inventarisatie 
te komen. De middelen van SBBN zijn uiterst beperkt daar de stichting recent (mei 2019) is opgericht. 
Met nu reeds 400 vrienden en vijftig donateurs is het duidelijk dat de doelstellingen van SBBN breed 
in Vlissingen en daar buiten worden gedragen. Uw vrijwillige inspanningen dragen bij om de huidige 
natuur van het park in kaart te brengen.  Zie onze website www.onsnollebos.nl 

Planning en organisatie 
 

Datum voor de dagen 
De 1000 soortendagen zullen plaatsvinden op 27 juli en 7 september 2019 van 6:00 uur ’s ochtends 
tot 24:00 uur in het Nollebos/Westduinpark 
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Betrokken experts  
De volgende personen hebben al toegezegd als experts een bijdrage te leveren en/of SBBN actief te 
ondersteunen bij planning en uitvoeren van 1000 soortendagen 2019. Een deel van de experts die 
een uitnodiging ontvangen wordt benaderd via hun netwerken. 
Peter Meininger (vogels, vaatplanten, dagvlinders) 
Anton van Haperen (vaatplanten planten en de vegetatietypen) 
Kristel Dingemanse-Verhage (algemene adviezen en benaderen van experts) 
Andreas van Wagenberg (organisatie namens SBBN en benaderen van experts) 
 

Locatie voor correspondentie, vragen, overleg en afsluiting. 
Adres van organisatie en correspondentie: Bizetlaan 17, 4384 KP Vlissingen. Telefoonnummer 06-
53373793 voor algemene informatie. Correspondentie via e-mail; onsnollebos@zeelandnet.nl 
 

Deelname 
Let op! Deelnemende experts worden verzocht zich aan te melden via 
onsnollebos@zeelandnet.nl 
 
Met vermelding uw expertise en dag of dagen (27 juli; 7 september) dat u deelneemt.  
Ook minder ervaren deelnemers zijn van harte welkom. 
Geef svp onderstaande aan bij uw opgave: 

 Wil deelgebied onderzoeken.  
 Wil vrij rondstruinen 

We zoeken waarnemers van: vogels, zoogdieren, vleermuizen (met bat-detectors), nachtvlinders 
(macro- en micro) met smeer en licht, dagvlinders, alle insectengroepen, gallen, spinnen, planten, 
waterplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, etc.  
Deelname is op eigen risico. SBBN heeft geen aansprakelijkheidsverzekering voor uw deelname. 
Tevens is onsnollebos@zeelandnet.nl het e-mail adres voor alle vragen, etc. 
 
Start en steunpunt voor overleg op het grote parkeerterrein aan de Zwanenburgse weg (4384 LW). 
Indien noodzakelijk kan voor een slaapplaats worden gezorgd. Wel opgeven aub! 
  
Praktische ondersteuning op de dag.  
Op het grote parkeerterrein aan de Zwanenburgseweg in Vlissingen is vanaf 7:00 uur steeds een lid  
van de organisatie aanwezig voor beantwoorden van vragen van deelnemers en belangstellenden of 
voor ondersteuning. Daar zijn kaarten van het gebied te krijgen en gedurende dag koffie, thee, etc.. 
Bestuursleden en enkele vrienden SBBN zullen ondersteunen bij de organisatie van praktische zaken. 
Er wordt vanaf 9:00 uur gezorgd voor koffie, thee, niet-alcoholische dranken, broodjes met divers 
beleg (vegetarisch, etc.). Dag wordt met soep afgesloten rond 19:00 uur op Bizetlaan 17, 4384 KP. 
Vlissingen. 
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Methode.  
De methode is dat de deelnemers hun waarnemingen invoeren bij de site waarneming.nl. Daar 
bestaat een gebied Nollebos/Westduinpark. Daarbinnen zijn gebieden onderscheiden. Zie hieronder. 
De waarnemer kan zijn eigen account gebruiken bij waarneming.nl.  
Mensen zonder account kunnen inloggen als: 
1000-soortendag Nollebos 
wachtwoord Nollebos 
 
Installeren van ObsMap of IObs op tablet, smart phone of Iphone wordt aanbevolen. We stimuleren 
iedere deelnemer om zo veel mogelijk foto’s te maken ter documentatie, via genoemde apps of in 
betere kwaliteit met een digitale camera (later toevoegen aan waarneming). 
 
Men kan een deel van het gebied toegedeeld krijgen en dit alleen of met een groepje onderzoeken, 
of vrij rondstruinen.  
 
Ter informatie vindt u de onderscheiden gebieden hieronder. Uw puntwaarnemingen komen echter 
vanzelf op de goede plek terecht. 
 

Gebieden voor observatie in het park.  
De indeling van het Nollebos is verfijnd.  
Zie: 
https://zeeland.waarneming.nl/area_lijst.php?werkgroep=werkgroep&type=0&partial_name=nolleb
os  
 
Verfijnde gebieden met hun codes: 

9955 
Vlissingen - Duin en strand t.h.v. 
Nollebos  

Vlissingen 
(gemeente)  Zeeland Area  

      

8777 Vlissingen - Nollebos Oost  

Vlissingen 
(gemeente)  Zeeland Area  

      

18442 
Vlissingen - Nollebos West / 
Westduinpark  

Vlissingen 
(gemeente)  Zeeland Area  

      

612730 
Vlissingen - Nollebos West / 
Westduinpark - Bos West  

Vlissingen 
(gemeente)  Zeeland Area  

      

612729 
Vlissingen - Nollebos West / 
Westduinpark - Bosvijver e.o.  

Vlissingen 
(gemeente)  Zeeland Area  

      

612728 
Vlissingen - Nollebos West / 
Westduinpark - Brak Moeras  

Vlissingen 
(gemeente)  Zeeland Area  

      

229077 Vlissingen - Nollebos en Westduinpark  

Vlissingen 
(gemeente)  Zeeland Area  

   
   

 
Ook waarnemingen in de buurt van het studiegebied, bijvoorbeeld aan de randen zijn welkom.  
NB: duinen en strand vallen buiten het studiegebied!  
 
Kaart van het gebied 
Deelnemers die gekozen hebben voor een gebied(en) ontvangen bij aanmelding op de Bizetlaan 17, 
4384 KP, Vlissingen of op de grote parkeerplaats bij de Sauna aan het begin van de Zwanenburg weg, 
Vlissingen een fysieke kaart waarin de deelgebieden zijn aangegeven. Voor kaart gebied volg dan 
link: https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Kaart_Nollebos-Westduin.pdf 
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Periodes voor de observaties. 
De organisatie is aanwezig van 7:00 tot 19:00 aanwezig. Men is vrij om eerder te beginnen, 
bijvoorbeeld om 6:00 uur of langer door te gaan (vooral bij nachtactieve soorten) tot in de nacht.  

Terugkoppeling van resultaten 
Deelnemers ontvangen t.z.t. een verslag van de 1000 soortendagen. 
Zie ook de links : https://waarneming.nl/bioblitz/vlissingen-nollebos-soortenlijst-sinds-2000/ 
en https://waarneming.nl/bioblitz/vlissingen-nollebos-2019/ 
 
 
 
Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark 
Andreas van Wagenberg 
Coördinator 
Onsnollebos@zeelandnet.nl 
06-53373793 
 


