
MOGELIJK TE ONTWIKKELEN FLORA IN HET OOSTERDELGEBIED- deel 1 bermen / graslanden 
 
Ontstaansgeschiedenis van het Oosterdelgebied met betrekking tot de bodemstructuur 
1 Ongeveer 10.000 jaar geleden is er in dit gebied sprake van een kustlandschap met zandruggen en kre-

ken, vergelijkbaar met het huidige Waddengebied. We spreken dan over het Holoceen, de periode die 
na de laatste ijstijd begon. Zeeklei wordt afgezet. Op veel locaties ontstaan later langs de kreken zan-
dige en zavelige ruggen.  

2 De zeespiegel daalt en er ontstaan kustmoerassen. Hier ontstaat laagveen. 
3 Regelmatig vinden overstromingen plaats vanuit zee, waardoor veenvorming en kleiafzetting beide 

voorkomen.  
4 Dit dynamische proces wordt een halt toegeroepen door de mens die dijken en polders aanlegt. 
5 In deze streek leggen mensen uit de dertiende eeuw eilanden aan om het vee te weiden of vee dat aan 

varkenspest lijdt in quarantaine te plaatsen. Na de laatste uitbraak van veepest in de achttiende eeuw 
stopt men met de veeteelt. 

6 De eilanden worden opgehoogd met de bagger uit de sloten. Omdat de grond heel vruchtbaar blijkt te 
zijn stapt men over op het verbouwen van gewassen, zoals verschillende koolsoorten, aardappelen en 
wortelen. 

 
We vinden hierdoor in het Oosterdelgebied een verscheidenheid aan grondsoorten: zeeklei (blauwe klei), 
zandige en zavelige grond (zwarte grond) en veen (bruin en vezelig). 
Klei en zavel zijn voedzame grondsoorten die een zuurgraad hebben tussen 6 en 7,5 of hoger. Veen is hu-
musrijk, zeer vruchtbaar en heeft een pH tussen de 4 en 6. Veen verliest alleen zijn vruchtbaarheid zodra het 
opdroogt.  
De kenmerkende flora van een dergelijk gebied bestaat dan ook uit planten die van dit soort voedzame 
grond houden. 
 
Flora op schrale bodems 
Omdat op schrale grond meerdere planten om een geschikt plekje “vechten” ontstaat een grotere variatie 
aan plantensoorten dan op voedzamer bodems. 
De volgende foto’s van een dijk op Vlieland tonen de flora op een schrale bodem:  
 

  
 
Flora op voedzame bodems 
De flora op voedzame bodems laat vaak minder variatie aan soorten op de m2 zien. Vooral grote planten zo-
als diverse schermbloemen, zuringsoorten, grove grassoorten en distels krijgen de kans om te groeien en 
overheersen daardoor vaak de lagere plantensoorten.  
 
Vergroten van de biodiversiteit 
Om het doel “een grotere biodiversiteit” te behalen in dit gebied zou je de grond willen verschralen. Een ma-
nier om dit te bereiken is door ecologisch beheer toe te passen, waarbij 2x per jaar gemaaid wordt, het maai-
sel een paar dagen blijft liggen om te drogen en daarna afgevoerd wordt. Deze manier van beheer op voed-
zame bodems is een proces van de lange adem en zal nooit helemaal lukken.  
Toch is de situatie niet uitzichtloos, want er zijn veel planten die op een voedzame bodem groeien en kleur 
geven aan het landschap. Welke planten zijn dit? 
 
Plantkundigen hebben bestudeerd welke planten groeien op een bepaalde bodem onder bepaalde omstan-
digheden. Ze hebben de planten verdeeld in zogenaamde “plantengemeenschappen”.  
Hiertoe behoren: 
Water, Moeras, Veen, Bron, Pionier, Grasland, Stuifduin, Zoom, Heide, Kwelder, Muur, Akker, Ruderaal, 
Ruigte, Kapvlakte, Struweel, Naaldbossen en Loofbossen. 
Onderstreept zijn de plantengemeenschappen die voorkomen in het Oosterdelgebied. 
 
Elke plantengemeenschap kan weer verder opgesplitst worden in een “associatie” (of “verbond”). Zo’n as-
sociatie krijgt de naam van een plant of planten die binnen die groep het meest voorkomen.  
Laten we ons beperken tot de plantengemeenschap die te maken heeft met de bermen en velden in het 
Oosterdelgebied, “Grasland”. 



 
Graslanden komen voor waar van nature geen struweel of bos kan ontstaan. In onze omgeving betekent dit 
dat deze graslanden in stand gehouden worden door menselijk beheer. 
 
De plantengemeenschap “Grasland” kan o.a. onderverdeeld worden in de “Glanshaver-associatie”. Glansha-
ver (een grassoort) is de meest kenmerkende plant binnen deze groep. 
Er komen in de bermen en grasvelden in het Oosterdelgebied naast dit glanshaver nu al allerlei planten voor 
die kenmerkend zijn voor deze associatie. 
 
Glanshaver-associatie 
De planten die in deze groep thuishoren vind je vaak in hooilanden, hooiweiden, maar ook in weg- en dijk-
bermen. Plaatselijk zijn zij zeer soortenrijk. Zij vertonen seizoensgebonden verschillen en een tweedelige 
gelaagdheid. In het voorjaar zijn het vooral vlinderbloemigen en rozetplanten, later in het seizoen groeien er 
hogere planten die ervoor zorgen dat de lagere planten overheerst worden. Tot die hoge planten kunnen we 
de schermbloemen en grassoorten met lange halmen rekenen. Hieronder vallen de schermbloemen gewone 
berenklauw, gewone engelwortel en pastinaak. Tot de hoge grassoorten behoren naast glanshaver o.a. 
kropaar, gestreepte witbol, Engels raaigras en ruw beemdgras. Deze planten komen we hier al tegen. De 
moslaag is vaak slecht ontwikkeld. 
 

     
Gewone beren-
klauw 

Gewone Engelwortel Pastinaak Glanshaver Kropaar 

 
Behorend tot de lagere plantensoorten groeien hier nu o.a. al: 
 

     
Rode klaver Gewone hoornbloem Knoopkruid Gewone brunel Veenwortel 

 

     
Grote ereprijs Pinksterbloem Scherpe boterbloem Paarse dovenetel Duizendblad 

 

     
Heelblaadjes Veldzuring Hondsdraf Paardenbloem Oranje havikskruid 

 
  



    
Maarts viooltje Zilverschoon Groot hoefblad  Gewoon speenkruid 

 
Je kunt je voorstellen dat als er meer van dit soort planten en tal van andere, kleurrijke planten in dit gebied 
gaan groeien, de bermen en grasvelden er heel anders en fraaier uit komen te zien dan nu het geval is. 
Zo’n beeld van de vegetatie hebben wij als bestuur van de BGO en de werkgroep Duizend Eilanden Bloem-
rijk dan ook voor ogen als wij aangeven meer biodiversiteit in het Oosterdelgebied te willen ontwikkelen. 
Als zo’n gevarieerde flora ontstaat volgen vanzelf de dieren. 
 
Door intensief contact met de voor het groen verantwoordelijke personen binnen de Gemeente Dijk en 
Waard willen wij bereiken dat de Gemeente aan deze ontwikkeling mee gaat werken. We proberen hen te 
overtuigen van het belang en de urgentie van het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied en het onder-
houd te laten uitvoeren door een in ecologisch beheer gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Bij voorkeur 
dient bij dit bedrijf een ecoloog in dienst te zijn. 
 
Daarnaast proberen wij bewoners te attenderen op en te informeren over al het moois dat hier groeit, bloeit 
en leeft, in de hoop dat er een groter draagvlak ontstaat voor onze ideeën en plannen, die geboren zijn uit de 
dringende noodzaak om de achteruitgang van de flora en fauna tegen te gaan.  
 
In het eilandenrijk ontstaat dan op den duur een biotoop en ecosysteem dat kenmerkend is voor een gebied 
als het onze.  
 
De bermen en grasvelden kunnen er in de toekomst zó uit komen te zien: 
 

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  

  
  

 
Bovenstaande foto’s zijn genomen in de bermen van de Lepelaar, Reiger, Oostelijke en Westelijke randweg, 
het grasveld/bloemenweide aan de Eiber. De bovenste foto in de rechter kolom is een deel van het hooi-
landje in onze eigen tuin. 
 
 
Danny Disma-van Laar, december 2021 
 
Bron informatie over de plantengemeenschappen en plantenassociaties:  www.floravannederland.nl  

http://www.floravannederland.nl/

