
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED- BIODIVERSITEIT  
 
“Biodiversiteit” is een term die je tegenwoordig regelmatig tegenkomt. Vaak wordt biodiversiteit genoemd in 
artikelen die aangeven dat er iets goed mis is met de natuur in bepaalde gebieden.  
“Ecosystemen staan wereldwijd onder druk”, “Er moet gezorgd worden voor meer biodiversiteit”, 
“De negatieve invloed van de mens op de biodiversiteit is groot”, “Klimaat beïnvloedt de biodiversiteit op 
aarde”, enz. 
 
Ook wij, leden van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk en het bestuur van de Bewonersvereniging 
Rijk der Duizend Eilanden (BGO) bezigen de term regelmatig. Wij zien graag dat de bermen, grasvelden, 
oevers en ruigte-eilanden in dit gebied biodiverser worden. 
 
Maar wat wordt er nu bedoeld met Biodiversiteit? 
Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied – van een waterdruppel tot een 
compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organis-
men, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze 
deel van uitmaken, van moerassen tot woestijnen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en 
aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interac-
ties daartussen. (Bron: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Themas/Biodiversiteit.htm) 
 
Ecosysteem 
Een ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit levende organismen (planten, dieren en micro-or-
ganismen) en externe factoren die niet van biologische oorsprong (bodem, lucht, water) zijn, waarbij wissel-
werkingen tussen beide bestaan in een bepaald gebied.  
 
Welke elementen in een gebied spelen een rol? 
• Geografische ligging 
• Klimatologische situatie 
• Grondsoort 
• Waterkwaliteit (zuurgraad, zoute kwel wel of niet aanwezig, verontreiniging) 
• Vochtgehalte bodem 
 
Al deze elementen bepalen welke en hoeveel verschillende soorten levensvormen in een bepaald gebied 
kunnen voorkomen.  
De oerwouden in Colombia en Brazilië zijn de meest biodiverse gebieden op aarde. Uitgestrekte landbouw-
gebieden waar één enkel gewas verbouwd wordt, zijn de minst diverse. 
 
De biodiversiteit in het Oosterdelgebied 
 
De eilanden in gebruik als akkers 
Toen de eilanden gebruikt werden als akkers voor het verbouwen van aardappelen, wortelen, uien en di-
verse koolsoorten, was er sprake van een veel kleinere biodiversiteit dan tegenwoordig het geval is.  
Inheemse planten die op de eilanden spontaan opkwamen wilde men liever niet zien, want waar deze ston-
den konden geen kolen groeien. De inheemse planten moesten dus verwijderd worden en werden gezien als 
ongenode gasten, on-kruid dus. In het begin werden deze planten handmatig verwijderd, maar toen allerlei 
chemische bestrijdingsmiddelen uitgevonden waren, werd de gifspuit ook in dit gebied gebruikt.  
Het gevolg was dat de door de mens getolereerde flora op de eilanden alleen nog maar bestond uit “nuttige” 
gewassen. Ook de kwaliteit van het water liet te wensen over. Dit alles had gelijk zijn weerslag op de fauna.  
 
De eilanden geschikt gemaakt voor bewoning 
De opbrengsten van de eilanden waren op een gegeven moment niet bepaald vetpot voor de bewoners van 
Langedijk. Er werden nieuwe plannen gesmeed. Het gedeelte rond het Oosterdel en het Paddedel, zou be-
stemd worden als cultuurhistorisch en natuurgebied, het andere, nog overgebleven gebied zou geschikt ge-
maakt worden voor bewoning, maar wel zo dat de woningen vanaf het water niet zichtbaar zouden zijn. Een 
landschapsarchitect werd ingehuurd voor het maken van een ontwerp wat erin resulteerde dat veel eilanden 
voor een deel beplant werden met bomen en struiken die van nature hier vanzelf zouden zijn gekomen als je 
de eilanden met rust zou hebben gelaten. Die bomen en struiken werden al acht jaar voordat de eilanden 
overgedragen werden aan andere eigenaren, geplant.  
Dit moest een gebied worden waar men kon wonen en dat rijk zou zijn aan natuurwaarden. Sommige eilan-
den zouden onbebouwd blijven en daardoor geschikt worden voor ruigtkruidenvegetatie.  
In die tijd werd door de Gemeente Langedijk bepaald dat bij het onderhoud van het groen tegemoet geko-
men zou worden aan die natuurwaarden, dus men besloot tot ecologisch beheer.  
(N.B. Het is niet duidelijk of men toen al wist hoe ecologisch beheer eruit moest zien.) 



  
 
Veranderingen in de flora en fauna direct na de overdracht van de eilanden 
De eilanden werden verlaten door de akkerbouwers, de infrastructuur in de vorm van wegen werd aangelegd 
en tegelijkertijd veranderde de flora en fauna in dit gebied. Overal schoten planten uit de grond die nu hun 
kans zagen om tot wasdom te komen. Dit waren uiteraard de planten die jarenlang door de akkerbouwers 
bestreden werden. De kiemkracht van hun zaden was zo groot, dat na al die jaren wachten in de grond de 
kans nu rijp was om ongestoord te gaan groeien. Er was een explosie van inheemse planten, vooral van pio-
niersplanten, die in de natuur de taak hebben om de grond zo snel mogelijk te beschermen tegen droogte en 
hitte door middel van grote bladeren en tegen wegspoelen door middel van diepe en breed uitgroeiende wor-
telstelsels. Daar kwamen natuurlijk gelijk de nodige insecten op af. Ook in de nieuwe bermen en grasvelden 
vond dit nieuwe leven plaats. 
 

   
 
Veranderingen in de flora en fauna na de bouw van de woningen 
Huizen werden gebouwd, tuinen werden aangelegd en in de loop der jaren veranderde het landschap. De 
variatie in het aantal planten en dieren nam toe. De sloten werden schoner waardoor ook allerlei waterplan-
ten goed konden gedijen. Qua vogels vond er een verschuiving plaats. Je zag steeds meer vogels die zich 
thuis voelen in grote tuinen en parken en later zelfs soorten die een voorkeur hebben voor oude bomen zo-
als die in bossen groeien (bonte en groene specht). Er verdwenen ook soorten in dit gebied, zoals purperrei-
ger, roerdomp en fazant. Zij en bruine kiekendieven trokken zich meer terug richting Oosterdel. In de nog 
niet gecultiveerde bermen en grasvelden kwam je eerst nog geregeld de typische graslandvlinders tegen als 
bruin blauwtje, icarusblauwtje, dikkopjes en ook de tegenwoordig in aantal sterk achteruitgaande argusvlin-
der zag je op menig paardenbloem. 
 

    
Deze foto’s van fazant, bruine kiekendief, argusvlinder en zwartsprietdikkopje maakte ik op andere locaties. 

 
De invloed van tuinieren op de flora en fauna in het Oosterdelgebied 
Tuinieren raakte helemaal in. Programma’s op tv over dit onderwerp werden goed bekeken en in de tijd-
schriften zag je de mooiste tuinen met borders die bestonden uit planten die op kleur, vorm en grootte op 
elkaar afgestemd waren met glad geschoren gazons, die mooi afstaken tegen de kleurige bloemen.  
Ook in het Oosterdelgebied nam het aantal mooie siertuinen toe.  
Dit heeft tot gevolg gehad dat het gebied hier qua vegetatie enorm veranderde. Allerlei insecten en andere 
dieren ontdekten dit gebied. De biodiversiteit nam daarom enorm toe.  
 
Er zullen echter maar weinig bewoners geweest zijn die hun tuin ingericht hebben met de inheemse planten 
die hier in zo’n waterrijk gebied van nature thuishoren. Integendeel. De inheemse planten die spontaan op-
komen worden nog altijd door de meeste mensen gezien als “onkruid” en zoals het in Nederland al jarenlang 
een traditie is om onkruid te wieden of anderszins te verwijderen, gebeurt dit ook in dit gebied. Zo moeten 
ook de dieren die van de tuinplanten eten bestreden worden, want deze zijn “ongedierte”. 
Met de opkomst van het aantal siertuinen werd het gebied tegelijkertijd dus armer aan planten en dieren die 
qua ecosysteem in dit gebied thuishoren en daarin een belangrijke rol spelen. 



Flora en fauna in een natuurlijke omgeving 
In vergelijking met de planten in een siertuin ziet de flora er in een natuurlijke omgeving anders uit. De bloe-
men zijn vaak veel kleiner dan de bloemen van gecultiveerde planten. Groot en klein, kruipend en rechtop, 
niet gesorteerd op kleur met diverse grassoorten die overal tussendoor groeien.  
 

   
 
De planten die hier groeien zijn hier gekomen, omdat de omstandigheden voor hen optimaal zijn. Als de om-
standigheden veranderen verandert ook de flora. Soorten verdwijnen en andere soorten komen daarvoor in 
de plaats. De dieren die hier leven zijn eveneens aangepast aan de situatie ter plekke. Een ecosysteem is 
ontstaan en houdt zichzelf in stand.  
Veel van de landschappen waarin dit soort ecosystemen een rol spelen zijn in Nederland verloren gegaan, 
waardoor inmiddels 76% van de insectenpopulatie verdwenen is. 
 
Bermen, grasvelden, oevers en eilanden als ideale locaties voor inheemse flora en fauna 
Deze locaties vormen samen met de sloten en plassen in dit gebied een uitgelezen mogelijkheid om de in-
heemse flora en fauna een kans te geven en als je ze allemaal naast elkaar zou leggen vormen zij één groot 
natuurgebied. Door de aaneenschakeling ervan vormen zij ook een prima infrastructuur waardoor uitwisse-
ling van soorten mogelijk is. 
 
Visie bestuur BGO en werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk met betrekking tot biodiversiteit 
Het bestuur van de BGO en de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk vinden het belangrijk om een rol te 
spelen bij het terugbrengen van meer inheemse flora en fauna in dit gebied en daarmee de biodiversiteit te 
vergroten. De vegetatie van een groot deel van de bermen, grasvelden en oevers in dit gebied bestaat uit 
inheemse planten, maar de variatie zou nog vele malen groter kunnen zijn. Daar richten we ons op. 
 
Discussie onder bewoners over de uitstraling van de wijk  
Dat destijds al door de Gemeente bepaald is dat het openbaar groen in dit gebied moest bestaan uit in-
heemse planten en dat nu ook de BGO hier nadrukkelijker mee aan de slag gaat levert behoorlijk wat discus-
sies op onder de bewoners. 
 
Er zijn bewoners die zich ergeren aan de inheemse planten in het openbaar groen. In hun ogen is dit “on-
kruid” en net zoals zij deze planten beslist niet in hun tuinen willen hebben, zo moet het ook daarbuiten zijn. 
“Dat onkruid hoort niet thuis in een villawijk, het dient er hier verzorgd uit te zien”. Omdat de Gemeente hier 
in hun ogen niet voor zorgt, want men maait niet wekelijks, neemt men het heft in eigen hand en maait men 
zelf de gemeentebermen en pleegt men ook wel op eigen initiatief onderhoud op de eilanden. 
 
Andere bewoners zien liever dat, zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was, de inheemse flora en fauna een 
plek krijgen in dit gebied. Deze bewoners genieten van een stukje echte natuur in dit gebied en ergeren zich 
aan al die eenkleurige, kort gemaaide bermen en aan het feit dat noch met hen, noch met de flora en fauna 
rekening gehouden wordt en dat anderen dit zonder overleg bepalen. 
 
De inheemse flora en fauna hebben helaas zelf geen stem in deze discussie, maar als we deze wel mee 
zouden nemen in de uitkomst, dan is duidelijk naar welke kant de balans doorslaat. 
 
Activiteiten BGO en werkgroep met betrekking tot vergroten biodiversiteit inheemse flora en fauna 
Door in gesprek te zijn met personen die binnen de fusiegemeente Dijk en Waard verantwoordelijk zijn voor 
het groenbeheer in dit gebied hopen wij voor elkaar te krijgen dat het onderhoud vanaf nu ook echt goed van 
de grond komt en door een in ecologisch beheer gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf uitgevoerd zal wor-
den. De afgelopen jaren is het onderhoud namelijk zeer slecht uitgevoerd, waardoor er veel waardevolle na-
tuur verloren is gegaan. Hierdoor ontstaat er ook onder de bevolking steeds minder draagvlak voor het ont-
wikkelen van inheemse natuur.  
Natuurlijk hebben wij er begrip voor dat wanneer de openbare berm direct grenst aan uw erfafscheiding of 
oprit, u deze (gedeeltelijk) maait, maar we zien graag dat u het maaien (soms tot ver) buiten uw perceel ach-
terwege laat. 
 
Door u telkens te informeren over de stand van zaken betreffende het overleg met de Gemeente en ook arti-
kelen te plaatsen op de website van de BGO over de natuur in het Oosterdelgebied hopen we dat steeds 
meer bewoners het belang ervan inzien dat de inheemse flora en fauna die (net zoals die in een villawijk in 



de duinen of het bos) in dít karakteristieke, waterrijke gebied thuishoort en dat u daarvan, misschien na 
enige gewenning, zult genieten. 
 
Wij zetten ons er dan ook voor de volle 100% voor in om het Oosterdelgebied gevarieerd en bloemrijk te krij-
gen. De dieren die hiervan profiteren volgen vanzelf. 
 

   
Bloeiende bermen in Langedijk 

 

   
Grasveld en oever aan de Eiber omgevormd tot een bloemenweide. 

 

    
Diverse insecten die we tegen kunnen komen aan oevers, in gevarieerde bermen en grasvelden 

 
Het grasveld aan de Eiber omgevormd tot een bloemenweide 
Vanaf 1987 tot 2019 hebben bewoners het grasveld aan de Eiber frequent gemaaid. Toen Natuurmonumen-
ten haar leden opriep om bij de gemeentes waarin zij woonden een verzoek in te dienen om Nederland weer 
in bloei te zetten (dit in verband met het verdwijnen van vele soorten planten en insecten) hebben wij, bewo-
ners aan de Eiber, aan deze oproep gehoor gegeven en tegelijkertijd de Gemeente gevraagd om het onder-
houd van dit grasveld van ons over te nemen en voortaan ecologisch uit te voeren.  
Gelijk na het stoppen met zelf maaien ben ik, Danny, begonnen met het monitoren van de flora en fauna op 
het grasveld en aan de oever. Onvoorstelbaar hoe snel allerlei inheemse planten hier tevoorschijn kwamen 
en hoeveel verschillende soorten insecten hierop afkwamen.  
Helaas is daarna het ecologisch onderhoud een aantal jaren niet goed uitgevoerd met allerlei nadelige gevol-
gen van dien. We bleven wel in goed gesprek met de Gemeente en men is ons vorig jaar in oktober tege-
moet gekomen door het grasveld voor een deel in te zaaien met het zaad van inheemse bloemplanten, die 
hier in een gebied als dit thuishoren. Afgesproken is dat deze bloemenweide als voorbeeld moet gaan die-
nen en laat zien hoe de bermen en grasvelden eruit kunnen zien als je goed ecologisch onderhoud pleegt en 
misschien, zoals hier gebeurd is, de natuur een handje helpt door wat inheems plantenmateriaal te zaaien. 
De hele zomer hebben wij, maar vooral ook allerlei dieren kunnen profiteren van deze omschakeling. 
 
We hopen dan ook van harte dat dit voorbeeld navolging krijgt. 
 
 
Namens het bestuur van de BGO en de leden van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk, 
 
Danny Disma-van Laar, september 2021 
 
 
 
 
 


