
MOGELIJK TE ONTWIKKELEN FLORA IN HET OOSTERDELGEBIED- deel 2 oevervegetatie 
 
In deel 1 van mogelijk te ontwikkelen flora in het Oosterdelgebied vertelde ik iets over plantengemeenschap-
pen en de associaties behorend tot zo’n plantengemeenschap in het algemeen. De bermen en graslanden in 
het Oosterdelgebied kunnen voor het grootste deel gerekend worden tot de plantengemeenschap “Grasland” 
en de “Glanshaver-associatie”.  
In deel 2 komt de flora die groeit aan de oevers aan bod. Er is hierbij niet sprake van één bepaalde planten-
gemeenschap en één associatie. Er zijn planten bij die tot de rietassociatie horen, maar ook die tot de mat-
tenbies-associatie horen of tot nog weer andere. Ik ben geen plantkundige, daarom waag ik me niet aan het 
onderverdelen van de planten die we hier tegenkomen in bepaalde associaties. 
 
In het document “Natuur in het Oosterdelgebied – Oevers” vertelde ik in het algemeen al iets over de flora 
die in dit gebied groeit aan een natuurlijke oever en de bijbehorende fauna.  
 
Natuurlijke oever 
Bij een natuurlijke oever bestaat er een geleidelijke overgang van de bodem van het watergedeelte naar het 
hoger en droger gelegen gedeelte. Op die overgangsgebieden tref je verschillende soorten planten aan: 
- Ondergedoken waterplanten (bijvoorbeeld fonteinkruiden) 
- Planten met op het water drijvende planten (gele plomp, waterlelie, watergentiaan) 
- Planten die wortelen onder water, maar bovengronds uitsteken (gele lis, riet) 
- Ruigtekruiden die groeien op de vochtige grond maar wel al op het hoger gelegen gedeelte van de oever 

(harig wilgenroosje, dotterbloem, koninginnenkruid, rietorchis). 
 
Slechts op enkele plaatsen in het Oosterdelgebied bestaan nog oevers met een geleidelijke overgang van de 
bodem van het watergedeelte naar de hoger en droger gelegen gedeeltes van bermen en grasvelden. Door-
dat de eilanden in het verleden telkens opgehoogd werden met bagger, ontstonden steile oevers. Steile oe-
vers zijn kwetsbare oevers die snel kunnen afkalven. Daarom zijn de meeste, bewoonde (voormalige) eilan-
den inmiddels beschoeid. 
 
De werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk en het bestuur van de BGO hopen bij de Gemeente Dijk en 
Waard en het Hoogheemraadschap Noord-Kennemerland voor elkaar te krijgen om daar waar mogelijk na-
tuurlijke oevers te creëren. Dit zal vooral kunnen op plaatsen waar het water voldoende breed is. 
 
De ondergedoken waterplanten en planten die op het water drijven laat ik hier buiten beschouwing. Ik ga wel 
dieper in op de soorten die: 
- onder water of in natte grond wortelen en boven het water uitsteken 
- in de hoger gelegen grond aan de oever voorkomen. 
 
Planten die wortelen onder water, maar bovengronds uitsteken en voorkomen in het Oosterdelgebied 
 

    
Riet Rietgras Liesgras Grote lisdodde 

 

     
Zwanenbloem Grote egelskop Veenwortel Waterzuring Pijlkruid 

 
Riet groeit zowel onder water als op hoger gelegen grond. Het heeft zowel een in de breedte uitgroeiend als 
een diep in de onderwaterbodem gaand wortelstelsel. Riet is een belangrijke plant voor het zuiveren van het 
water. Het neemt namelijk veel voedingsstoffen op. Daarnaast vormt het een prima kraamkamer voor vis en 
zorgt het voor zuurstof in de bodem en het water. De bovengrondse delen van de plant sterven af aan het 
eind van de herfst, maar de dode stengels blijven staan. Als men het riet onder water zou afsnijden lopen de 
holtes en luchtkanalen vol, waardoor de plant geheel afsterft. Het zou mooi zijn als hier bredere rietkragen 



(in het water) zouden ontstaan. Zij bieden dan tevens een uitstekend biotoop voor vogels, zoals rietzanger, 
karekiet, snor, rietgors en misschien roerdomp.   
Hoger op het land dient het riet goed in toom gehouden te worden door het te maaien, want anders verdringt 
het allerlei andere en ook prachtige, nuttige planten. 
Veenwortel kent zowel een water- als een landvorm. Als waterplant zie je de onbehaarde bladeren op het 
water drijven en de bloem er bovenuit komen. De stengels kunnen wel een lengte van anderhalve meter be-
reiken. Op het land vormt de plant meerdere rechtopstaande stengels met behaarde bladeren waarop vaak 
zwarte vlekken te zien zijn. De plant bloeit als een aar met roze en rode bloemen. Als de situatie ter plekke 
verandert waarbij water overgaat in land of omgekeerd, dan past de plant zich aan. 
 
Planten die in natte grond wortelen en hier voorkomen 
 

    
Gewone dotterbloem Gele lis Moerasmelkdistel Grote Ratelaar 

 
De gewone dotterbloem en de gele lis zien we steeds meer in dit gebied. De dotterbloem is een echte nat-
hals die in zeer natte grond en ook wel op de bodem van de sloot wortelt. De gele lis zoekt het wat hoger op, 
maar zij heeft wel constant vochtige grond nodig. De na de bloei gevormde peulen komen in het water te-
recht waardoor de soort zich naast het zich uitbreiden via het wortelstelsel ook via wegdrijvende peulen kan 
voortplanten.  
Moerasmelkdistel is een vrij zeldzame soort in Nederland, die op moerassige plaatsen o.a. in veenstreken 
voorkomt. De plant kan wel twee meter hoog worden. 
De grote ratelaar is een halfparasiet. Parasieten onder de planten zijn planten die zelf geen bladgroen bezit-
ten en daarvoor afhankelijk zijn van een andere plant. Halfparasieten, zoals deze grote ratelaar dringen met 
hun wortel een gastheerplant in om mineralen en voedingsstoffen via deze waardplant binnen te krijgen. Zij 
hebben wel zelf bladgroen. Ook deze plant leeft op een vochtige bodem. 
  

     

Gewone smeerwortel Moerasandoorn Moerasvergeet-
mij-nietje 

Moerasspirea Zwart tandzaad 
 

 

      
Oeverzegge Heen Valse voszegge Watermunt Rietorchis Brede orchis 

 
Gewone smeerwortel is een plant die zowel dichtbij het water groeit als ook op hoger gelegen gedeeltes. De 
bloemen variëren van wit, tot roze en paars. De bloemen worden bezocht door insecten met een lange tong. 
De kleinere insecten boren bovenin de bloemkelk een gaatje, zodat zij toch bij de nectar kunnen komen. 
Bijzonder is dat aan de oevers in het Oosterdelgebied op verschillende plaatsen orchideeën te bewonderen 
zijn en wel de rietorchis en de brede orchis. Deze orchideeën hebben niet te voedzame, natte grond nodig. 
Ondanks het feit dat deze twee soorten orchideeën sinds 2017 niet meer wettelijk beschermd zijn in Neder-
land, worden de planten toch bedreigd omdat hun habitat door drooglegging, ingebruikname door de land-
bouw en vermesting verdwijnt. De beide soorten lijken veel op elkaar en zeker omdat er ook kruisingen voor-
komen in deze groep van orchideeën is determinatie nog wel eens lastig. De brede orchis bloeit vanaf mei,  
de rietorchis vanaf juni. 



Oeverzegge en valse voszegge behoren tot de zeggen, een grasachtige soort, die we aan de oever tegen 
kunnen komen. Oeverzegge en moeraszegge zijn nog wel eens lastig uit elkaar te halen. Vooral oeverzegge 
(of toch moeraszegge?) breidt zich de laatste jaren flink uit in dit gebied.  
Op enkele plaatsen groeien zeegroene rus en paddenrus (een russensoort) en de giftige kleine watereppe 
(een schermbloemensoort).  
 

     
Zeegroene rus Paddenrus Kleine watereppe, blad en bloeiwijze 

 

   

 

Koninginnekruid Viltige basterdwederik Kantige basterdwederik  

 
Langs veel slootkanten komen we de hoge planten van het koninginnekruid tegen. Zoals je op de foto kunt 
zien is deze plant enorm belangrijk als voedsel- en waardplant voor allerlei insecten, waaronder vliegen, 
bijen en vlinders. Op de foto van de viltige basterdwederik lijkt het misschien of dit een opvallende plant is 
met grote bloemen, maar net als haar zusje de kantige basterdwederik die hier ook groeit, is dit niet het ge-
val. De bloemen van de viltige basterdwederik zijn 6-7 mm groot, die van de kantige slechts 3-5 mm. 
 
Vegetatie op de hoger en droger gelegen gedeeltes langs de oever 
De vegetatie op de hoger en droger gelegen gedeeltes langs een oever op voedzame grond kan uit verschil-
lende soorten planten bestaan, waaronder de zeer hoge planten die ook in de bermen en op grotere graslan-
den groeien, zoals riet, gewone berenklauw en gewone engelwortel. Ook in de iets hoger liggende stukken 
grond langs het water komt koninginnekruid voor. 
 
Het is goed om kritisch te kijken of je de grote planten zoals riet en gewone berenklauw die hier erg talrijk 
zijn op sommige plekken niet moet intomen door ze tussentijds te maaien of slechts een smallere strook te 
laten staan, zodat ook andere planten gelegenheid krijgen om aan de oevers en de wat hoger gelegen delen 
te groeien. Een schone taak voor een ecoloog om hierover advies uit te brengen.  
 
De volgende planten kunnen we in deze zone tegenkomen: 
 

     
Grote kattenstaart Harig wilgenroosje Kluwenzuring Gewone berenklauw Gewone engelwortel 

 

   
Heelblaadjes Haagwinde Pastinaak 



Heelblaadjes is tijdens de bloei een belangrijke bron van stuifmeel. Vlinders en andere insecten weten deze 
plant dan ook snel te vinden. De plant dankt haar naam aan de geneeskrachtige werking. De bladeren 
kunnen gebruikt worden om wonden te genezen. Ook wordt zij gebruikt als vlooienkruid. 
Haagwinde is de liaan die zich om allerlei planten heen slingert en met witte trompetvormige bloemen vanaf 
juni tot de herfst bloeit. 
 
Het onderhoud van de oevervegetatie 
In veel waterrijke gebieden in Nederland vindt een voorjaars- en een najaarsschouw plaats. Hierbij dienen 
sloten en vaarten zodanig onderhouden te worden dat aan het minimale doorstroomprofiel voldaan wordt 
Waterplanten en riet dienen verwijderd te worden om de aan- en afvoer van water niet te belemmeren en de 
sloten moeten op diepte gehouden worden. 
Vanwege de natuurwaarden in het Oosterdelgebied is al jaren geleden door het Hoogheemraadschap 
Noord-Kennemerland (HHNK) bepaald dat de voorjaarsschouw hier niet hoeft plaats te vinden. Ten aanzien 
van de najaarsschouw is de zienswijze ook veranderd. Hierover later meer. 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
De laatste paar jaren komt er steeds meer kennis over de functie en het belang van water- en oeverplanten 
met betrekking tot de waterkwaliteit, de fauna en bescherming van de oever.  
De planten zuiveren het water en zorgen zo voor een gezonde waterkwaliteit. Ze beschermen de oever te-
gen afkalven. Voor vissen zijn ze van groot belang als paaigebied en kraamkamer, maar ook voor amfibieën 
(kikkers, padden en salamanders), voor diverse insecten, die hun eitjes in het water afzetten en waar zij hun 
larvenstadium doorbrengen. Allerlei soorten weekdieren zijn hier eveneens van afhankelijk. Libellen en wa-
terjuffers die na hun laatste larvenstadium overgaan in hun volwassen fase klimmen omhoog tegen oever-
planten waar zij uit hun larvenhuid “uitsluipen”. De oeverplanten vormen tevens het territorium voor de man-
netjes om het tegen andere mannetjes te verdedigen en om vandaar vrouwtjes te lokken. 
In rietkragen kunnen vogels hun nesten bouwen en zich in veiligheid brengen. Andere vogels kunnen in de 
herfst en winter de zaden van diverse planten eten. In de stengels en aan dorre bladeren kunnen insecten 
als imago (volwassen stadium), pop, larve of als ei overwinteren. 
Het HHNK geeft daarom aan dat de natuur op plekken waar dat kan, de ruimte krijgt. In iedere sloot mag aan 
de kanten 10% van de waterplanten blijven staan. Bij een sloot van 4 meter breed mag bijvoorbeeld 20 cm 
aan weerszijden begroeiing blijven staan. 
Op de website van het HHNK kunt u alle informatie over het onderhoud van de sloten in het Oosterdelgebied 
vinden. (Legger Wateren | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl)) 
 
Het bestuur van de BGO heeft regelmatig contact met het HHNK. Zij en de werkgroep Duizend eilanden 
bloemrijk hopen op een goede samenwerking tussen de Gemeente Dijk en Waard, het HHNK en het bedrijf 
dat het onderhoud uitvoert in dit gebied met als doel: Duizend Eilanden Bloemrijk. 
 
Met deze twee artikelen over de planten die hier nu al in de bermen, graslanden en aan de oever groeien 
hoop ik u te hebben laten zien dat de potentie aanwezig is om deze variatie op veel meer plekken in het 
Oosterdelgebied te laten ontstaan. 
 
De bermen, graslanden en oevers vormen kleurrijke linten in het landschap die een enorme aantrekkings-
kracht hebben op allerlei dieren, het water wordt gezuiverd en ook wij, mensen, zullen hier wel bij varen. 
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Bron informatie over de planten: www.floravannederland.nl  

https://www.hhnk.nl/legger-wateren
http://www.floravannederland.nl/

