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I VOORUOORD

Men moet de in cllt verslag.varzarneld.e gegevens zeker niet als compleet

beechouwen. j

Dlt .onttat rloor rle grote riJkd,on van het geblecl zeet veeÌ tiJil noclig ls,
om tot een vollettig overzicht te komell..

gntlanks de onvollerllgheicl vonden wij bet toch noùig orl een voorlopig
verslag te ¡¡aken.

De becloeLing hiervan is rliverse instanties te overtuigen van de natuur-

wetenschappelijke waarrle, rlie aanleiding noet geven tot belscher¡oing van

dit gebiecl.

De gegevens in tllt verslag.zijn voornaneli.jk te tlankea aan cle planten-

werkgroep v?n ile Natuurbescherningswacht vo'or Noorcl-en Zuict - 3eve1and,

Terder gaat onze clank uit naar de ProvinciaLe Planologische Dienst

vool aanvulling .tran onze geg:evens en naar ile heer G.J. Slob voor het

kritiecb, doornemen rran dit verslaS'

bet bestuur.

\
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2. INI,EIDÏIfG

Eet gebiefÌ dat hier beschreven worrlt¡ is een voormalig schor-en slikgebietl
rlat na afsluiting van cte Zand.kreek voor + 20 ha, pernanant rtroog 1s komen

te liggen.
3ij bet verlaagrle winterpeiL ligt tijdelijk nog eens + 7 |aa. d.roog,

Een oppervlakkig ontlerzoek naar rle bocl.engesteLtlheíct heeft uitgewezên,
ilat het hier gaat om een kleilaagl clie g¡oteqtleels is beclekt met een

in dlkte variabele laag zantl waarop plaataelijk door tle aaru¡ezJ.'gø vege-
tatie een laagje humus.is gevo¡md,

De wäterbebeersing ln het Veerse Meer is ook een belangrijke negatLeve
factor-voot clit gebtecl omclat het winterpeil veel 1ager is alan het zomer-
peil. \

De bretle strook slik vóór bet gebiett is zeer belangrlJk als rust-en
fourageerplaats .troor vel.e vogels.
In <te zomer is het peil zo hoog clat in.het gebietl d.rasslge gecleelten
ontstaan, wat ongeveer een beelrt geeft van het waterpeil,
Verder voor-belang van het gebietl zljn tle hulclige beheeremaatregelen
clie 1n het kort neer komen op begrazíng cloor schapen en afbrand,en van
rle rlige getleelten.
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4.1 I}TI'ENTARISATIE PI,ANTEN

De navolgenôe gegevens komen voort uit d.iverse inwentarLeaties waarbl-J

ve gebrrrik hebben gemaakt van'2,8,t. streepliisten,
Eet ondterzoek ie nog nlet beäinctÍgtl' ond'at we nog onclerzoek aan pLanten-

gemeenachappen willen verrichten en perlnanente quatlraten uit villen zetten'

Enkele aclventief gevontlen plantensoorten zijn aist genoercd in ele,lijst
(goliôago ca¡atlensis en Ma1ve nos'chata) outtat deze o,i' niet van belang

ziJn.
De Toagvar€n (fUyff:.tLs scolopentlriuu) is ttit Jaar niet teruggevonclen ma&r

ves rel bekenil van yoorgaantle Jaren zotlat r¡e cleze toch in tle liist hebben

ververkt. .

De lijet is samengestekl in alfabetische volgortle naarbij cle benaming is

aangehouclen van .d.e StanctaarttliJst van tte Neôerlanclse Flora 1975,

'Âchter rle naa¡o der planteneoorte4 is een tweecijferige cotÌe ingevulclt

tlit is tle llurhok Frequentie Klasse. (UF.f),

Ðeze heeft betrekking op de mate van zeldzaanheiô van de plantensoorten

in Neclerland.

Eet eerste ciJfer heef t betrekking op cle IIFK van 1 JOO f/ø 1949 ¡ het tweecte

cijfer oP ôa IIFK van |JJO tfn 1975.

Inrtien een plantensoort voor het laatst vó6r 1900 is gevonclenr kriigt deze

rlaarom ile aanduÍtllng rr 00rr.

Inilien het a1s zeker wordt beechouwtl clat een plantensoort tusgen 1!10 en

1975 Is uitgestorven, worcLt het tweed.e getal in deze kolorn een O, ook aL

zJ-jn er vintlplaatsen bekencL van na 1g4g,

De cijfers hebben cle vol-gencle betekenis:
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uiterst; zelclzaa"u

zeer zeldzaam

zelclzaam

vrij zeldzaam

vrij algeneen

algemeen

algemeen -
zeer aÌgeneen

zeet algeneen

In Neclerlantl ziJn er totaaL 1675 uurhokken,

Een uurhok 'beeJ-aat een oppervlakte van '2'5 
Lco,2 ,
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Âchlllea ni. llefol.iu¡n
Agr!.nonia eupatoria
Agrostis stolonifera
Âgrostis tenuie
.â,ngelica sylvestrís
Authriscus sylveetrie
Aater trtpoÌiun
Âtriplex patula
3sllis perennis

Sromus l¡ollis
SrXronia tlioica
Calanagrostis epigeJos

Carex di"t"n" va¡,clistans
Carex ot::ubae

Centaurea pratensis
Centaurium lottorale
Ceirtauriun puLchellern

Cerastiun arvense

Cerastiurn holosteoLtlus ssp. trivial-e
Cha,maenerion angustifoliun
Chrl¡eantheum leucanthemum

Cireiun arvene¡e

Cirsiun rnrlgaris
ConcoLvuLus arvensis
Crepili capilla¡is
Dactylls glomerata

Ðaucus carota
Dryopteris .filix-nas
Eleocharis palustris subsp.uniglumus

Elytrig:ia pungencl

Elytrigia repens var.repens
Epilobiuto hirsutum
Epilobiurn parvif loriun
Epilobiun roseum

Epipactue palustris

Duizenflblacl
.AgrJ.nonie

Fioringras
Ger¡oon struisgras
Engelwortel
Fluitekruict
Zul-te
llitstaand.e neId.e

Mactelief
Zachte clravik
Eeggerank

Duinriet
Zilte zegge

Ta1se voszegge

Knoopkruid.

Gewo on d.uiz entl gul clenkruicl

tr'raai cluiz encl guLclenkrulct

Akkerhoornbloen

Gewone hoornbloem

l{ilgenroos je
Margriet
Akkertllstel
Speerrli stel
Akkerwind.e

Klein streepzaacl

Kropaar
tJilcle peen

Mannetjesvaren
Slanke vaterbies
Strand.kweek

Kweek

Earig wilgenroosje
Kléinb loerni ge basterd.wetlerik
Roze basterd.netlerik
MoeraslrespenorchlÈ :

88

99

eg

97

99

99
B8

B8

99

88

77

55

66

99

99

B8

55

64
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88
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54
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54

74

74

54

77

99

44
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Equf.eetum arvenae

Eupatoriu¡c cannabinum

Festuca arundineces

FeEtuca nrbta asp. rubra
Geranium itissectuu
Glaux maritLma

Glechoma hederacea

Eeracleun epbontlYliun

Eleraciur¡ pilosella
Eleracium umbellatum eep. hollaucliae
Elppophae rbam¡roitle s

Eo1cus lanatus
Eortleum marlum

Eortler¡m marlnum

Eypochaeris ra<licata ssp,raclicata
Juncus gerartlii
Lamlum elbun
tamlum purpureum

Lathyrts pratensis
ieo¡toclon autumnalis
Limonium vulgare
Lotus corniculatus
Lotus tenuis
tycopus europaeus

Matricaria recutíta
Meclicago arabica
l{eclicago lupulina
Mentha aquatlca
Odontltes verna ssp,Serotina
O¡lhio glo s sun rnrlgatum

Orchis maculata
Orchie praetemiseia
OrchÍe praetermissia var. junialis
Parapholis atrigosa
Pastiaaca sativa
Phragnites austraLis
Phyllitie scolopendrÍum
Picris echLoitles

Eeernoea

Leverkruid,
Rietzr¡enkgras
Rootl zvenkgras ' '

SllpbladÍge ooL evaarsbek

Ùle1kkruicl,

Eoncleilraf
SerekIaun
Ìfuizeoor
Scherm havikskruið
Duintloorn
Echte witbol
Zeegerst
KruipertJe
Biggekruicl
Zilte rus
Ìfitte d.ovenetel-
'Paarse rlovenetel
Vel-cLlathyrus

Eerf stleeuwetancl

Lamsoor

Gewone rolklaver
Sna1blacl.ige rolklaver
lfolf spoot
Echte karoille
Gevlekte rupsklaver
Eopklaver
I,Iate¡nunt
tate ogenstroost
Adtlertong
GevLekta orchle
Rl-etorchis
Gevlekte rietorchis
Dunetaart
Pastinaak
RLet

llongvaren
Dubbelkelk
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Plantago corotropug

Plantago lanceolata
Pl-antago roaJor ssp, naJor

Poa annua

Poa pratensl.s eep, pratenels
Polygonun aviculare
Populus spec.
Potentl-11a anserina
Prrrnella vul.garÍs
Puccinellia tlistans
hrccinell,ia maritina
PuLicaria tlysenterica
Ranunculus reperrs

Rubus caesÍus
Ru'ous frr¡ticogus
Rumex acetosa
Rumex crispus
Sagina naritina
Salicornla europaea

Salix elba
Salix cinerea
Salix repens
ScÍrpus naiitínus
Senecio enrcifoloius
Se:recio jacobaea ver. jacobaea

Sene.gío vulgarie
Solanum clulcamara

Solanu¡o nigzrrn ssp. nlgrum

Sonchus arvensis var,arvensis
Spergularia marina
SpergularLa meclia

Stellaria meclia -

Taraxecun officinalis (sect,'Erytro
sperna)

Trago¡rogon pratensis asp, pratensis
T¡ifoliun canpeetre
Trifoliun clubiu¡n

Trifoliun fragiferum

Eertehoornweegbree

SnaÌle weegbree

Grote .weegbree
Straatgras
Veklbeelltlgras
Varkensgrae

Populiersoorten
Zilverschoon
BruneI
Stoqp kneldergras
Gevoon kweLclergras

EeeLblaatljes
Kruipencle boterbloem
Dauwbraa¡o

Zwarte braa¡a

Velclzuriug
Krulzuring
Zeevetmuur
ZeekraeL

Schietwilg
Grauwe vilg
KruLpwilg
Zeebies
Snalb1ad.i g kruiskruicl
Jacobsk¡uiskruiil
Klein kruiskruid.
Bitterzoet
Z¡rtarte nachtschacle

Akkernelkdistel
Zilte achijnspuraÍe
Gerancle sbhiinspurrie
Yogelmuur

Paardebloem

Gele morgeneter
Liggeucle klaver
Kleine klaver
-â.arclbeiklaver

99

99

65

66

77

99

77

66

99

99

44

66

88

83

8?

77

66
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99

99

99

66

65

66

99

55

76

77

99

76
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Trifolium pretense

Itrifollun repstls

Itriglochln msriti¡na
Tusselago farfara
Yalerie¡,a officinalis
Yeronica arvensis
Ylcia craccg
Vicla sePiun
Ticia tetrasPerma
Zostera mariaa

Rocle kLaver

lfitte klaver
Strantlzoutgras
Klein b,oefblaù

Valeriaaa
Teld.erePri j s

Togelnikke
Eeggewikke

Tierzaatlwikke
Groot zeeglas¡

54

Í.8.
3iJ OrchiE ¡¡aculata en biJ Populus spec' is tle IIFK aiet vermeLd'

omrtat beicte soorten vele v¿riäteiten en ontlersoorten kennen ïaar

re nog uarle:c onderzoek naar moeten tloen,
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4.2 ITÍTENlARISATIE VOGETS

Eet inventarlsatietiJctstip van broetlvogels 1.¡as eigenLlJk te Laat on

betrouwbare kìtantitatieve gegevens te verscbaffen'

Zodoeltle ziJn er alleen op beschelclen gchaal kwalitatieye gegevens

",etz'naldl, 
clie ¿us maar €en sunmier beeLrl geven van'de vogelpopulatie.

ZEKERE SOORTE}I BROEDVOGEIS

Sergeenu'

tlLlcte eentl

Slobeenô
Patrijs
Fazant
K1uut

BoatbekPlevíer
StrantlPlevier
Kievit

IN DE }TINTER VAÂRGET{OMEN VOGEIS

TureLuur
Kokneeun

Vistl.ief
Koekoek

Teltlleeuwerik
GraspÍeper
Gele kwikstaart
Klelne kareEiet
Rietgors

i
I
I

Iuut
Booclhalsfuut
Kuifôuiker
Aalscbolver
31auwe reiger
KnobbeLzÌtae!:'

Kleine zwaan

Rotgans

Sergeendl

SnLent

lJlntertaling
l{Llcle eencl

PiJlstaart
Slobeentl

Tefeleencl
Kul.fee¡rl
3rlltluiker
Ulildelste zaagbek

3lauwe klekencllef
PatrÍJs
Fazant
Meerkoet

Scþolekster
Kemphaan

Kluut '

SontbekpLevler
Zilverpleiier
Kievlt
KanoetstrantlloPer
Sonte strandloPer
Grutto
WuIp

Zwarte ruiter
Turel-uur
Groenpootn¡iter
Oeverloper

Kokmeeur¡

Stommeeuw

Zilvermeeuw

Grote mantelmeeuw

v t_sd.r-el

Ðwergstern
Telcluil
YelcLleeuwerik

Graspleper
Gele kwlketaart
Kleine kanekiet
Bonte kraai
Spreeuw

RietE;ors
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Eet VOorgaand,e velslag 1s oaôanks d'e bescheiden voxa' toch een de¡¡on-

atrstie van het natuurwetenscbappellJk belang lra'n rrKvistenbüI$ rr'

De uurhokkenfreguentieklasse, vèr¡neIô biJ ôe pLantensoorten, geeft

"""a" 
eelr goed. beeltl van ðe hoeveelheitl in Netlerlantl schaarse tot zelcl-

zaneplantensoortentlieinclitrelatiefkleinegebiettgroeien.
Eet bela¡g voor vogeÌs houd't hier¡oecte geliike tretl'

i"o u", ,,j.ro,,"r"tenschappellJk belang troord.rong:n p€aen rriJ reeôB nut

vó6rtteafsluitingvanhetonclerzoek,deaanilachtvanuwcollegebierop
te rnoeten vest'igen' .L: :¡-
ue spreken hierblj tle hoop uit, ctat ctit verslag een bijclrage kan leveren

btJ rle rneningsvorming nan uv collegä en ilat zl-J het ontlerhavige gebiecl

ean e8n d.e natuurwetenschappelijke rraarcle gerelateercle bestenninþ za'l

toekenne¿,
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