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Inleiding.
Het is in feite al weer elf jaar geleden dat de eerste waarnemingen van planten en vogels werden 
genoteerd. Daarna zijn er zoveel waarnemingen van libellen,vlinders, en paddenstoelen bijgekomen 
dat het de moeite loont om ze bij elkaar in één verslag te zetten. Al dit leven bij elkaar is toch een 
beetje hoe de biodiversiteit van het park er uit ziet.
Een beetje geschiedenis en een beetje bodemonderzoek horen er bij omdat die ook van invloed zijn op 
de biodiversiteit nu en in de toekomst.
Tenslotte is het  de kunst van het beheer om biodiversiteit te behouden en te vergroten. Vandaar dat 
dit verslag ook een verslag is van elf jaar ecologisch beheer. 
Om het niet te uitgebreid te maken zijn de lange soortenlijsten weggelaten. 

Dit verslag is ook een stukje geschiedenis; wat waren in 2009 de verwachtingen? Zijn die uitgekomen? 
En, is het  gelukt?
Een beetje ja, en een beetje nee. 
Het aantal plantensoorten in het park is afgenomen sinds de oplevering in 2010.  De broedvogels zijn 
toegenomen, zowel in het aantal soorten als in absolute aantallen. Ook de paddenstoelen doen het nu 
beter dan in de beginjaren. De aantallen vlinders en libellen zijn afhankelijk van het weer in de zomer, 
maar ze zijn er wel. De vleermuizen en andere kleine zoogdieren zijn in de afgelopen jaren te weinig 
gevolgd. Dit geldt ook voor de vissen, kevers, spinnen en ander klein grut. 

Biodiversiteit neem over de hele wereld snel af. Ook in Nederland. Ook in Westfriesland. Tijdens 
fietstochtjes door het landschap rondom Hoorn in 1980 was het gezang van de veldleeuwerik in het 
voorjaar heel gewoon. Kievit, grutto, tureluur, boerenzwaluw de rij van vogels die je niet meer hoort of
veel minder hoort wordt steeds groter. Minder soorten bloeiende planten in de weilanden en in de 
bermen en minder, veel minder insecten.
We hebben een taak. Alle mensen. Of je nu een natuurpark beheert of eigenaar bent van een 
voortuintje. Wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat de biodiversiteit niet verder afneemt.
Dit verslag kan daarbij helpen.

                                                                                                                                                     



Zo begon het.
Zo begon het in 2003/2004. Bovenstaande foto uit het archief van Han Smit toont het aanplanten van 
rietwortels door vrijwilligers op de oevers van de rietkreek en omgeving. Natuurpark Blokweer 
bestond toen nog alleen uit de rietkreek, de adoptieboomgaard en de vier weilanden; kadettenland, 
heuvelweide, oude land en hoge land. Beheerd volgens het beheerplan van “De Ark”.

De bodem; klei in soorten en maten. 
De klei op het oude land is nogal zwart. De zwarte kleur wordt veroorzaakt door humus. Humus houdt
vocht en voedingsstoffen vast en geeft ze langzaam af. De van nature vruchtbare kleigrond wordt door 
humus nog voedselrijker en ook vochthoudender.  De klei van het hoge land en de boomgaard is 
daarentegen grijs en leemkleurig, niet humeus.  Voedselrijke grond is over het algemeen geen goede 
basis voor een grote biodiversiteit.

                                                                                                                                                     



Zwarte molshopen op het oude land

Het hoge land is opgehoogd met grond uit
 nieuw gegraven met grond uit nieuw
Gegraven sloten en met grond van de  
sloten en met grond van de afgegraven
 ecologische oevers.  

     

Grijze molshoop op het hoge 
land en in de boomgaardland



Op de foto uit 2003 is te zien hoe een bulldozer de gestorte grond egaliseert en de kadetten in ere 
herstelt.

Foto van Cor Peerdeman uit 2003. Het hoge land wordt opnieuw geprofileerd nadat het is opgehoogd.

Op het opgehoogde, nog kale, hoge land werd hooi van bloemrijk grasland uit Texel uitgespreid. 
Het noordelijkste stuk van het hoge land ligt op een gedeelte van een voormalige kreekrug. 
Kreekruggen zijn  zavelige verhogingen in het landschap. Ze zijn in het holoceen ontstaan door de 
afzetting van zanderige klei door kreken in een getijdengebied.  Maar door het ophogen van het hoge 
land is de bodem op dit gedeelte niet verschillend van de rest. 
In het geboorde profiel is de bovenste laag van 40/60 cm. kleurloos. Het is de opgebrachte grond. 
Daaronder de donkere, humeuze laag van het vroegere weiland. Deze laag is vrij dik. Op 90 cm. diepte 
vinden we het zand van de kreekrug.

                                                                                                                                                     



Profiel van de bovenste
100 cm. Van het hoge
land.

Door de kruimelige
structuur is het profiel
langer dan  de lengte van
de grondboor.
De kleurloze grond bij het
handvat van de boor is de
opgehoogde grond.
De donkere laag eronder
is de humeuze laag van de
oude grasmat.

                                                                                                                                                     



(Broed)vogels in het natuurpark.
Vogels houden van het natuurpark omdat het een park vol afwisseling is. Er zijn holtes in de 
populieren en elzen voor spreeuw, specht en parkiet. En is dicht struweel voor zwartkop, heggemus en
merel,  dode takken verspreid liggend en op rillen voor winterkoning en nachtegaal. Samen met de 
rietoevers van  oud en jong riet en open water voor riet- en watervogels zijn er genoeg nestplaatsen 
voor 45 broedende soorten vogels. Door de voorjaarstellingen van Huub Veldhuijzen en de vele 
waarnemingen van andere trouwe vogelaars hebben we een aardig beeld gekregen van de 
broedvogels in ons park.   Er zijn natuurlijk altijd twijfelgevallen, zoals de rietzanger, nachtegaal, 
spotvogel en rietgors, die wel zingend en/of roepend worden waargenomen maar waarvan het niet 
duidelijk is of het tot een broedgeval is gekomen.  Zo moet de onderstaande lijst van broedvogels dan 
ook maar gelezen worden: De vogelsoorten met een duidelijk territoriumgedrag in de maanden april 
en mei staan op de lijst plus de soorten die waargenomen zijn tijdens nestbouw of het verzamelen van
voer voor hun jongen.  
Sommige soorten zoals kuifeend, vink en braamsluiper zijn grensgevallen. De kuifeenden broedden in 
sloten aangrenzend aan het park, vink en braamsluiper op de Westerblokker en de Kloosterhout. 
Het gaat te ver om alle soorten te bespreken, maar een kleine selectie uit de broedgevallen geeft een 
beetje een beeld van de eisen die de zingende, fluitende en kwakende bewoners van het park aan hun
omgeving stellen.
 
De nachtegalen. 
In 2021  werden er voor het eerst meerdere exemplaren nachtegalen gehoord. In de twee 
voorafgaande jaren was dat er steeds maar één. Broedende stelletjes nachtegaal stoppen na de 
nestbouw met zingen. In het park wisten ze van geen ophouden en gingen door tot ver in juni.  Mooi, 
maar tegelijk ook een beetje jammer. Nachtegalen houden van struweel met brandnetels en bramen.
In ons park vind je ze aan de westkant in het stuk dat het wilgenfeest wordt genoemd.  Aan de randen 
is de laatste jaren een dichte begroeiing ontstaan van bramen en brandnetels die over en tussen de 
takkenrillen woekeren.

Winterkoning en roodborst.
Met 13 territoria is het winterkoninkje de talrijkste broedvogel in het park. Het kleine vogeltje met de 
opera-rollers heeft een voorkeur voor dichte slordige bosjes. Het mannetje maakt meerdere nestjes, 
het vrouwtje heeft haar woning voor het uitkiezen. Er zijn meerdere legsels per seizoen.
Op het kaartje met de rode stippen van Huub Veldhuijzen is de verspreiding te zien. Eén waarneming 
valt buiten het park in het bosplantsoen langs de Krijterslaan. 
Het roodborstje is wat zang betreft een soort tegenhanger van zijn buurman de winterkoning. Met zijn
bescheiden sprankelende liedje is het lastig zijn aanwezigheid te traceren in het voorjaarsconcert. 
Huub Veldhuijzen telde twee territoria. De biotoopkeuze verschilt niet veel; rommelige beplanting met 
takkenrillen.

De nijlgans en grauwe gans.
Er zijn elk voorjaar nijlganzen in het park zoekend naar een geschikte plaats om te broeden. Soms 
proberen ze een plek in de populieren. Dit jaar was het een holte in de oever van de waterberging.
De nijlgans is een exoot uit Afrika die zich met succes in Europa handhaaft. In ons park blijft het sinds 
een aantal jaren bij één broedend echtpaar. De grauwe gans was in de beginjaren van het park nog 

                                                                                                                                                     



helemaal niet in beeld. Nu regent het elk voorjaar grauwe ganzen. De rietkragen en de eilandjes aan 
de onderkant van de heuvelweide, de oevers van de vleermuizenvijver en de grote vijver zijn geliefde 
nestplaatsen. 

Rietzanger, rietgors en kleine karekiet.
In 1921 is de rietzanger voor het eerst gehoord. Het is niet duidelijk of het tot broeden is gekomen. 
Bijzonder is deze waarneming zeker omdat je de rietzanger niet verwacht in een park in de bebouwde 
omgeving. De rietzanger houdt wel van overjarig en jong riet door elkaar groeiend. Misschien dat dat 
biotoop net geschikt genoeg was dit jaar.
De karekiet broedt al meer dan tien jaar in het riet van de rietkreek en waterberging. Bij de realisatie 
van de rest van het park in 2010 breidde het aantal broedende karekieten zich uit naar de rietzomen 
van de grote vijver, de vleermuizenvijver en het poelendal. De kleine karekiet bouwt een hangend 
nestje tussen de rietstengels, de rietzanger bouwt een nestje tussen het riet op de grond.
Dan de rietgors. Al jaren roept een mannetje boven in een rietstengel in het riet van de rietkreek en 
van het water aan de voet van de heuvelweide. Hij is er altijd vroeg in het voorjaar als het nieuwe riet 
nog maar kniehoog is. 

                                                           

                                                                                                                                                     

De rode stippen geven de
territoria aan van het
winterkoninkje, de talrijkste  
broedvogel van het 
natuurpark.

Foto van een soortkaart van de
tellingen voor de SOVON door 
Huub Veldhuijzen.  

 



Bijzondere vogels.
In de afgelopen elf jaar werden er regelmatig bijzonderheden gespot: Baardmees, ransuil, 
bladkoninkje, beflijster, koekoek, zilverreiger, boomvalk, sperwer en blauwborst. Ook de wintergasten 
roerdomp en waterral horen bij dit rijtje. Natuurlijk is dat bijzonder maar ik weet niet wat ik het 
mooiste vind; de jaarlijkse voorjaarsconcerten of de bijzondere wintergasten.

Verwachtingen.
Wat moet je nog verwachten als er al zoveel soorten vogels een plekje hebben gevonden?
Door veel verschillende biotopen op een kleine oppervlakte komen er veel soorten voor. Dat is mooi 
en het overtreft mijn stoutste verwachtingen. Het is een bewijs dat je door een gevarieerde aanleg van
welk park dan ook, in welke stad dan ook, tot een hoge diversiteit aan vogelsoorten kan komen. 
Wel moeten we zorgen dat de beplanting aantrekkelijk blijft voor de zangvogels. Zomen open houden 
en mantels regelmatig verjongen. In de kernen van de beplanting een goede gelaagdheid van dood 
hout, struiken en klimplanten. Het waterriet steeds gefaseerd, of niet maaien voor de riet- en 
watervogels.

           Zingende nachtegaal. (Foto van Robin)

                                                                                                                                                     



Territoria van broedvogels in het natuurpark inclusief manege en vriendschapslaan, met dank aan 
Huub Veldhuijzen.

2011/2012 2019/2020 2011/2012 2019/2020

1. Boomkruiper v v 40. Witte kwikstaart v

2. Bosrietzanger v v 41. Wilde eend v v

3. Braamsluiper v 42, IJsvogel v v

4. Boerenzwaluw v v 43. Zanglijster v v

5. Ekster v v 44. Zwarte kraai v v

6. Fitis v v 45. Zwartkop v v

7. Fuut v v 30 45

8. Gaai v v

9. Goudhaan v

10. Grasmus v v

11. Grauwe gans v

12. Groene specht v

13. Groenling v

14.Grote bonte specht v v

15. Halsbandparkiet v

16. Heggenmus v v

17. Holenduif v

18. Houtduif v v

19. Kauw v v

20. Kleine karekiet v v

21. Knobbelzwaan v v

22. Krakeend v

23. Koolmees v v

24. Kuifeend v v

25. Meerkoet v v

26. Merel v v

27. Nijlgans v

28. Pimpelmees v v

29. Rietgors v v

30. Rietzanger v

31. Roodborst v v

32. Spotvogel v

33. Spreeuw v v

34. Staartmees v

35. Tjiftjaf v v

36. Tuinfluiter v

37. Vink v

38. Waterhoen v v

39. Winterkoning v v

                                                                                                                                                     



De planten van het park.
Eerst beschrijven we de plantengroei van de weiden dan naar de graslandjes in het park en daarna de 
ecologische oevers.  Voor alle drie de onderdelen geldt het natuurdoel: bloemrijk. Voor de weiden en 
de graslandjes in het park is dat dan bloemrijk grasland voor de ecologische oevers bloemrijk rietland.
Bloemrijk betekent voor de graslanden minstens 30 plantensoorten per 25m². Dit getal komt uit de 
“Veldgids ontwikkeling botanisch waardevol grasland”.

Plantensoorten op de weiden.
Het aantal soorten planten per weide is sterk afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem en het 
gebruik. Er zijn drie soorten gebruik.
De hooiweide (1) wordt na het hooien in juni/juli begraasd tot 1 maart. De weide (2) wordt  periodiek 
begraasd door schapen en/of geiten en niet gehooid. De standweide(3) ligt vlak bij de stal en wordt 
het meest begraasd, niet gehooid. 
Er wordt nergens kunstmest gebruikt. Alleen op het kadettenland wordt plaatselijk stalmest verspreid.
In de tabel hieronder staat een overzicht van de gemiddelde soortenrijkdom aan planten op de 
weiden.
 
Plantensoorten op de weiden, 
2021.

Totaal Per 25 m² Gebruik Graslandtype

Hoge land. 25 12 Hooiweide. (hooien 
met nabeweiding)

Grassenmix met 
overheersing van 
glanshaver

Oude land 24 16 Hooiweide/weide. 
(Er wordt gehooid 
naar behoefte)

Grassenmix met 
overheersing van 
glanshaver, plaatselijk 
overgang naar 
kamgrasweide.

Heuvelweide 29 12 Weide. (begrazing) grassenmix

Kadettenland 20 8 Standweide raaigrasweide

“Kreekrug” 40 32 Hooiweide. (hooien 
met nabeweiding)

 Bloemrijk grasland; 
glanshaverweide.

De kreekrug is in de tabel apart genomen omdat het in soortenrijkdom ver uitsteekt boven de rest van 
het hoge land waar het maar een klein gedeelte van uitmaakt.
Opmerkelijk is dat alle stadia van soortenrijk naar soortenarm op de weiden zichtbaar zijn. Al maakt 
het bloemrijk grasland maar een zeer klein gedeelte van het geheel uit.

                                                                                                                                                     



Het natuurdoel bloemrijk grasland wordt in het Natuurpark Blokweer bereikt in de 
volgorde:

                               raaigrasweide, 10 soorten per 25 m² (kadettenland)
                                                                      ↓
grassenmix met/zonder dominantie van glanshaver, 15 soorten per 25 m² (hoge land)
                                                                      ↓                                                                                                            
                                     graskruidenmix, 25 soorten per 25 m²  
                                                            ↓
                             bloemrijk grasland, 40 soorten per 25 m² (kreekrug)

                             Hierbij is de raaigrasweide arm aan soorten en rijk aan voeding, 
                        het bloemrijk grasland rijk aan soorten en  (relatief) arm aan voeding.

                                                                                                                                                     



Het oude land is in tegenstelling tot het hoge land, de boomgaard en de heuvelweide niet opgehoogd.
Het oorspronkelijke profiel van de de weide zoals dat (eeuwenlang?) gebruikt is ligt er nu nog zo.

Over het geheel laat het oude land een begroeiing zien die in het graslandbeheer wordt aangeduid 
met de term: grassenmix met glanshaver als dominante grassoort. De gemiddelde lengte van de 
vegetatie in de zomer is meer dan 60 cm. Een voedselrijke situatie.
Aan de kant van de Kloosterhout, de zuidkant, ligt een bloemrijk stukje met de korte grassen kamgras 
en veldgerst. Hier ontstaat een stukje bloemrijke kamgrasweide. Het stadium waar we met dit weiland
naar toe willen.

2014. ‘Grassenmix’ op het Oude land  met glanshaver, zachte dravik, gestreepte witbol, kropaar, grote 
vossestaart, engels raaigras, veldbeemdgras, kruipende boterbloem en veldzuring. 

Op het Oude land is in 2010 een proefvlak uitgezet van 5 x 5 meter om de plantengroei te volgen. Ik 
telde toen 12 soorten, waarvan 6 grassoorten. In 2021 is in het aantal soorten geen verandering  
gekomen, wel in de samenstelling. Het aandeel zachte dravik nam af en werd vervangen door 
gestreepte witbol, engels raai en veldbeemdgras.

                                                                                                                                                     



Engels raaigras (boven) en glanshaver. Beide soorten van een voedselrijke bodem.

Veldgerst(boven) en kamgras, twee basissoorten voor de bloemrijke kamgrasweide.

                                                                                                                                                     



De kreekrug. Het natuurdoel bloemrijk grasland is hier bereikt.

Het hoge land en “de kreekrug”.
De plantengroei van het hoge land  verschilt  nu niet meer zo veel van die van het oude land. Dat is 
wel eens anders geweest. Na de ophoging met een dikke laag grond ontstond er een ruige 
plantengroei van voornamelijk akkerdistel en ridderzuring die de bloemrijke vegetatie van het Texels 
hooi verdreef. Daar is nu niet zoveel meer van over. Het grootste deel van het hoge land wordt bedekt 
met een grassenmix met glanshaver in de hoofdrol. Glanshaver, met de oude naam Frans raaigras, 
komt met gemak tot je heupen en gaat na een flinke regenbui in juni plat. Het is een allemansvriend 
die je overal tegenkomt, op voedselrijke gronden hoog en dicht, na verschraling lager en dun. Een 
glanshaverweide kan veel plantensoorten  herbergen. Hieronder 32 soorten die op een gedeelte van 
het hoge land staan. Opmerkelijk is het aantal storingskruiden in het lijstje. Dit zijn de namen met een 
(s). De aanwezigheid van deze soorten zijn een gevolg van het ophogen en te intensieve beweiding. 
Ophogen is in feite een verstoring waar bloemrijke planten niet van houden.
Vanaf 2003 tot 2010 is het hoge land alleen begraasd. Na 2010 wordt er gehooid met nabeweiding tot 
1 maart. Bij voortdurende verschraling zou het aandeel storingskruiden moeten afnemen en de  
grassenmix dunner moeten worden waardoor er plaats komt voor andere planten zoal gele 
morgenster, pastinaak, duizendblad, beemdooievaarsbek en wilde peen.

                                                                                                                                                     



Soorten gevonden in de zomer van 2021 in een vlak van proefvlak 5 x 5 meter. Namen met een (s) treden op na verstoring 
door grondverplaatsing.

1.    Scherpe boterbloem.                    12. Veldlathyrus.                         23. Heermoes.  (s)
2.    Kruipende boterbloem.(s)            13. Hopklaver.                             24. Reukgras.                                   
3.    Smalle weegbree.                          14. Zachte dravik.                       25. Ruige zegge. (s)                            
4.    Rode klaver.                                    15. Grote ratelaar.                       26. Rolklaver.                                                                            
5.    Witte klaver                                    16. Beemdlangbloem.                 27. Hondsdraf.                       
6.    Paardenbloem.                               17. Kropaar.                                  28. Fluitenkruid.                  
7.   Veenwortel.  (s)                               18. Akkerdistel.  (s)                      29. Gewone bereklauw.               
 8.   Ridderzuring.(s)                              19. Gewone hoornbloem.          30. Speenkruid.             
 9.   Krulzuring. (s)                                 20. Grote brandnetel. (s)             31. Madeliefje.            
10. Veldzuring.                                       21. Glanshaver.                             32. Gestreepte witbol.         
11. Zachte ooievaarsbek.                     22. Voederwikke.

Bloemrijk grasland als doel om de biodiversiteit te vergroten.
Bloemen leveren de nodige nectar en stuifmeel voor wilde bijen en vlinders. Met uitzondering van het kadettenland is
bij het beheer van de weiden het bloemrijk grasland altijd het natuurdoel geweest. Hierbij willen we een 
soortenrijkdom van 30 plantensoorten per 25m² halen. Per perceel moeten minimaal 40 soorten aanwezig zijn. Deze 
aantallen zijn inclusief grassoorten. Bij de tellingen worden de plantensoorten op de oevers niet meegerekend.
Het natuurdoel ‘bloemrijk grasland’ komt uit het uitstekende beheerplan dat Joka van Gosliga voor het natuurpark in 
2009 heeft opgesteld.
Verschralen is een manier om het natuurdoel te halen. Het is de term voor het weghalen van plantenvoedende 
stoffen. In het natuurpark blokweer gebeurt dit door het twee maal per jaar, soms drie maal maaien en afvoeren van 
gras en riet en door het hooien en begrazen van de weiden. 
Door vaker te maaien verschraal je sneller dan door één keer per jaar maaien en afvoeren. Het maaiwerk levert in 
veel gevallen conflict op met de voortplanting en overwintering van insecten.
Grasland en de wilde bijen.
In Nederland komen 350 soorten wilde bijen voor.  De meeste soorten maken een nest in de grond, soms gewoon 
verticaal naar beneden, andere graven horizontaal in een berm of in een schuin talud van een slootkant. Ook gangen 
in verrot hout, holle stengels van riet en ruigtekruiden, alles wordt gebruikt om te nestelen en te overwinteren. De 
behangersbij gebruikt stukjes blad om haar nest mee te bekleden, de wolbij verzameld bladbeharing. Bloemrijk 
grasland en zomen zijn verschrikkelijk belangrijk voor wilde bijen en voor sommige vlindersoorten.

                                                                                                                                                     



Het Kadettenland wordt gebuikt als standweide voor het vee en heeft te maken met een hoge 
begrazingsdruk en daardoor ook een hoge bemestingsdruk. Omdat schapen/geitenmest rijk is aan 
stikstof, is engels raaigras de grassoort die zich daar goed bij voelt. Je zou voor het kadettenland 
kunnen spreken van een raaigrasweide. Er zijn weinig plantensoorten.

Stikstofliefhebbers op het kadettenland: Raaigras, kropaar, akkerdistel, brandnetel, meestal met witte 
klaver als begeleider. In de greppels tussen de kadetten is het vochtiger en groeit  geknikte 
vossenstaart met kruipend struisgras.

                                                                                                                                                     



Schaduw- en rustplek voor het vee. Engels raaigras vormt een zachte ondergrond. Het wordt rijkelijk 
voorzien van mest en kan bovendien goed tegen betreding.

                                                                                                                                                     



De heuvelweide.
 Bij de aanleg van de rietkreek en de daar naast gelegen waterberging in 2003 is er een heuvel aan 
grond gestort, vandaar; Heuvelweide. In 2009 en 2010 kende deze weide nog een ruige begroeiing van
veel akkerdistel mede als gevolg van het grondverzet. Door regelmatig maaien en afvoeren is de 
distelgroei afgenomen en lijkt de bodem nu meer tot rust gekomen, langzaam vestigen zich er meer 
grassoorten en andere weilandkruiden. 

De heuvelweide in 2010. De witte pluizenbollen zijn van de akkerdistels die daar massaal stonden.
Door een aantal keren maaien en afharken hebben de akkerdistels plaats gemaakt voor een 
grassenmix.

                                                                                                                                                     



De heuvelweide in 2021. Grassenmix met plaatselijke begroeiing van zilverschoon, boterbloem, 
heelblaadjes, veldlathyrus. De akkerdistel is er nog wel, maar speelt geen overheersende rol.

Zijn de verwachtingen op de weiden uitgekomen?
De grassenmix houdt al jaren stand op een groot deel van het oude land en op het grootste deel van 
het hoge land.  Maar op deze weiden zijn ook kleine overgangen zichtbaar naar een bloemrijkere 
situatie: op het oude land door de bescheiden grasjes veldgerst en kamgras en op het hoge land door 
bloemrijke stukjes op de kreekrug.
De kleibodem en de verplaatste en omgewoelde grond helpen niet als je haast hebt met verschralen 
en je binnen 10 jaar het natuurdoel denkt te halen. Ook de meststoffen uit de lucht afkomstig van 
industrie en verkeer spelen een negatieve rol. Tenslotte voegen ook de schapen en de geiten vooral in 
de winter mest aan de bodem toe en wordt de verschraling verstoord door het bijvoeren met hooi.

Toen het kale hoge land in 2003 afgedekt werd met kruidenhooi uit Texel waren de verwachtingen 
hoog gespannen. Het resultaat in 2004 en 2005 was een bloemenzee van klavers en ratelaars.
Als toen serieus met verschralen en de bestrijding van storingskruiden was begonnen dan was er nu 
een bloemrijkere situatie geweest. 

                                                                                                                                                     



Zijn de verwachtingen reëel? 
Ja. Het realiseren van bloemrijk grasland op een voedselrijke bodem is haalbaar. Het gaat alleen 
langzaam. Het kan sneller door een actief te verschralen (drie maal per jaar maaien en afvoeren) en de
begrazing periodiek achterwege te laten.  
Op het “experimentengras”  in de kloostertuin is na twee tot drie keer maaien en afvoeren per jaar, 
zonder begrazing een bloemrijk geheel ontstaan van 40 soorten per 100 m² en 30 soorten per 25m². 
Hierbij helpt het mee dat de zaadbron van enkele plantensoorten dichtbij is. 

Bloemrijk grasland met o.a. margriet, paarse morgenster, groot streepzaad, gestreepte witbol, 
beemdooievaarsbek, riet en glanshaver in de kloostertuin.

                                                                                                                                                     



Plantensoorten op 100 m²  “experimentengras” in de kloostertuin.
1. Akkervergeetmijnietje.                      22. Moerasspirea
2. Beemdooievaarsbek.                          23. Paardenbloem.
3. Duizendblad.                                      24. Paarse morgenster.
4. Engels raaigras.                                  25. Riet.
5. Gewoon streepzaad.                           26. Rietgras.
6. Gewone agrimonie.                            27. Slipbl. ooievaarsbek.
7. Gewone bereklauw.                            28. Smalle weegbree.
8. Gestreepte witbol.                              29. Smeerwortel.
9. Glanshaver.                                         30. Ridderzuring
10. Grote kaardebol.                                 31. Rolklaver.
11. Grote brandnetel.                                32. Ruige zegge.
12. Grote vossestaart.                               33. Speenkruid.
13. Gulden boterbloem.                            34. Wilde marjolein.
14. Heelblaadjes.                                      35. Wilde narcis.
15. Hondsdraf.                                          36. Zachte dravik.
16. Jacobskruiskruid.                                37. Zilverschoon.
17. Kleine veldkers.                                  38. Zwartmoeskervel.
18. Kweekgras.                                         39. Voederwikke.
19. Kropaar.                                              40.Veldbeemdgras.
20. Kruipende boterbloem.                       41. Speerdistel.
21. Margriet.

De bodem van het stukje “experimentengras” is hetzelfde als die van het hoge land, boomgaard en de 
heuvelweide,  namelijk: verstoord door afgraving en ophoging

                                                                                                                                                     



De adoptieboomgaard is een combinatie van een stuk weide en een stuk fruitbomen.  In het 
beheerplan uit 2009 staat voor de weide als natuurdoel; bloemrijk grasland. De boomgaard wordt een
groot deel van het jaar begraasd door een wisselend aantal schapen en/of geiten.
Er wordt ten behoeve van de fruitpluk onder de bomen gemaaid. Op de weiden waar geen bomen 
staan wordt gemaaid zonder afvoer om overdadige groei van akkerdistel tegen te gaan. 
De plantengroei in de boomgaard is zoals je bij een hoogstamboomgaard verwacht; een afwisselende 
grasvegetatie  met hier en daar brandnetels en distelgroepen. Aan de westkant staan  prachtige oude 
elzen met de bijbehorende brandnetelgroei. 
De bodem is ook hier door ophoging aan verstoring blootgesteld. Geen goede uitgangssituatie voor 
een interessante flora. Misschien dat er door plaatselijke verschraling wel iets moois kan ontstaan.

De hoogstamboomgaard. Een waardevolle collectie oude fruitrassen en een aangename plek voor het 
vee.

                                                                                                                                                     



Graslandjes en zomen in het park.
We hebben nog meer gras in het park. Grasland dat door maaien en afvoeren verschraald moet 
worden. Het zijn de stukken die op het kaartje lichtbruin gekleurd zijn. Het zijn ook de stukken die bij 
de aanleg in 2009 stevig omgewoeld zijn. Er is in de meeste gevallen grond gestort van de afgegraven 
ecologische oevers. Het is een kwestie van geduld wil je op dergelijke stukken een veldje met bloemen
realiseren, want omwoelen, storten en bewerken van grond in het verleden heeft geleid tot het 
vrijkomen van voedingsstoffen met de explosieve groei van storingskruiden tot gevolg.

De bosenk en het sinusbeheer.
Ik herinner me dat in maart 2010 het stuk wat ‘de bosenk’ wordt genoemd geel gekleurd was door het
klein hoefblad. Het zaadpluis kleurde deze plek later in het seizoen weer wit. In de jaren daarna nam 
de hoeveelheid klein hoefblad af. Klein hoefblad is een pionierplant van omgewoelde plaatsen. In 
2017 hebben we het maaibeheer op deze plaats veranderd in ‘sinusbeheer’.  Hierbij blijft een 
onregelmatige strook jaarlijks ongemaaid. De vlinderstichting propageert deze maaimethode omdat 
het gunstiger is voor overwinterende eitjes, rupsen en poppen van insecten en vlinders. Nu,  in de 
zomer van 2021 heeft de vegetatie van de bosenk zich ontwikkeld tot een ruige begroeiing van 
voornamelijk gewone berenklauw, kropaar en glanshaver met hier en daar akkerdistel en brandnetel. 
Het sinusbeheer sluit verschraling niet uit. Het doel is om op dit stuk een gevarieerde begroeiing te 
krijgen met pastinaak, wilde peen, beemdooievaarsbek, groot streepzaad en margriet. 
Stukken gras vergelijkbaar met de bosenk liggen in het smulbos, bij de kastanjeheuvel en in de 
kloostertuin. Deze stukjes worden elk jaar twee keer tot drie gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. 
Langzaam zie je er meer plantensoorten komen zoals klavers en wikken, beemdooievaarsbek, 
streepzaad en wilde marjolein. Hoewel de variatie door verstoring bij de aanleg erg langzaam op gang 
komt. En, het blijft natuurlijk klei.

                                                                                                                                                     



Mei 2010. Het klein hoefblad is uitgebloeid. Een pluisjesdeken ligt over de bosenk. 

                                                                                                                                                     



Zoom langs de grote vijver. Groot streepzaad met fluitenkruid op de achtergrond.  

                                                                                                                                                     



Natuurvriendelijke oevers of ecologische oevers. 
In sommige organisaties spreekt men over natuurvriendelijke oevers i.p.v. ecologische oevers. Met 
beide wordt hetzelfde bedoeld. Wij houden de term aan zoals die in het beheerplan staat; ecologische 
oevers.

Soortenrijkdom.
Als er ergens veel soorten staan  dan is het op de geleidelijke overgangen van nat naar droog. Met de 
nadruk op geleidelijk. Oevers van voldoende breedte (minstens 6 meter) en hier en daar een plas-
drasgedeelte kunnen veel soorten planten én dieren herbergen. Meer dan de smallere oevers.
De ecologische oevers in het park waar het vee niet komt worden twee maal per jaar gemaaid en het 
maaisel wordt afgevoerd. Dit verschralingsbeheer van de ecologische oevers heeft er toe geleid dat 
het aantal orchideeën is toegenomen van 365 in 2010 tot meer dan 2000 in 2021. Maar orchideeën 
alleen zijn geen maat voor kwaliteit. Het gaat om een combinatie van 5 plantensoorten die de 
orchissen begeleiden. Grote ratelaar, weidekoekoeksbloem, moeraswalstro, gevleugeld hertshooi en 
moerasrolklaver zijn hier de natuurlijke begeleiders van de orchideeën in het bloemrijk rietland.
 

kwekerij oude land poelendal heuvelweide ratelaarvallei kreek vr.schapslaan

1. Grote ratelaar. v v v v v

2. Rietorchis. v v v v v v v

3. Moeraswalstro v v v

4. Gevleugeld hertshooi. v v v

5. Moerasrolklaver v v v

6. Weidekoekoeksb. v v

                                                                                                                                                     



Verwachtingen.   
De fantastische soortenrijkdom aan duinflora van de beginjaren van het park met  parnassia, 
geelhartje, vleugeltjesbloem, dwergzegge en stijve ogentroost is verdwenen. 
Hoe spijtig ook, het was te verwachten. De concurrentie met riet, grassen en klavers hebben ze niet 
overleefd en eerlijk is eerlijk, het zijn soorten die niet op de klei thuishoren. Het uitspreiden van 
kruidenrijk hooi uit duinnatuur op voedselrijke kleigrond is een maatregel die nu niet zo gauw meer 
toegepast zal worden. Maar helemaal voor niets is alle moeite niet geweest. Egelboterbloem, 
gevleugeld hertshooi, moerasrolklaver en de orchideeën zullen op eigen kracht (waarschijnlijk) niet zo 
snel gekomen zijn. 
In de loop van de jaren zijn er plantaardige verrassingen geweest die achteraf niet te verklaren zijn. Zo 
is er een aantal jaren een aardige begroeiing geweest van veenpluis op de oever van de noordelijke 
sloot naar de Vriendschapslaan. Aan de andere kant van hetzelfde slootje stond bloembies. Op de 
oever tegenover de woningen aan de kwekerij heeft zwaardrus gestaan. Deze soorten zijn verdwenen, 
alleen de exotische maskerbloem is gebleven en breidt zich zelfs uit.

Parnassia in
2011 op
ecologische
oever in het
poelendal.

                                                                                                                                                     



Onder water.
Opvallend is de wisseling aan waterplanten per jaar; ze nemen nog wel eens een sabbatical. Zo kan 
een sloot het ene jaar dichtgegroeid zijn met watergentiaan, terwijl het jaar daaropvolgend er geen 
blaadje te vinden is. Zo ook groeide er jarenlang een bescheiden hoeveelheid krabbescheer in de sloot
naar de vriendschapslaan. Ook stijve waterranonkel, gekroesd fonteinkruid, pijlkruid, lidsteng zijn 
planten met een sterk wisselende aanwezigheid.

Groot blaasjeskruid. 

We moeten natuurlijk het  groot blaasjeskruid niet vergeten te noemen. Hoewel wisselend van 
standplaats groeit het elk jaar weer in sommige sloten van het park. Een alleraardigst plantje en een 
indicator van schoon water. De slappe stengels groeien onder water, het bloemetje steekt zijn gele 
hoofdje boven water. Het geel lijkt erg veel op het geel van de watergentiaan. Als die twee samen 
groeien zie je het blaasjeskruid al rap over het hoofd.
Het groot blaasjeskruid leeft ook van kleine waterbeestjes. Op de stengels onder water zitten kleine 
vacuüm getrokken blaasjes. Zodra een klein waterdiertje in de buurt komt gaat het blaasje open en 
wordt het diertje naar binnen gezogen. De vangst verteert en komt ten goede aan de groei en bloei 
van de plant.

                                                                                                                                                     



Vlinders en libellen.
Sinds 2016 wordt de stand van de vlinders, libellen en juffers door Han Smit bijgehouden.
De tabel van dagvlinders door Han opgesteld, geeft aardig weer hoe de stand van de dagvlinders per 
jaar wisselt. Dagvlinders zijn  sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de kwaliteit van het 
omliggende landschap.   
In onderstaande tabel van Han is 2019 duidelijk een topjaar met 17 soorten over 416 waarnemingen. 
Het aantal soorten varieert per jaar. Tien soorten van de lijst verschijnen elk jaar ten tonele als trouwe 
gasten. 

Dagvlinders 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bont zandoogje 23 52 97 74 62 78
Buxusmot - - - - 1 1
Dagpauwoog 5 9 1 3 13 5
Klein koolwitje 66 59 112 137 102 130
Groot koolwitje 1 2 9 17 13 3
Boomblauwtje 2 4 11 12 4 -
Kolibrivlinder - - - - 1 -
Kleine vos 8 3 1 5 7 27
Atalanta 9 6 2 43 11 52
Gehakkelde aurelia 2 6 15 17 9 9
Icarusblauwtje 3 33 27 17 17 -
Sint-jansvlinder 9 2 6 46 15 4
Klein geaderd witje * * * 26 22 25
Citroenvlinder - 5 16 12 17 7

Oranjetipje - - - 1 5 3
Argusvlinder - - - 1 - -

Oranje lucernevlinder - - - 2 - -
Landkaartje - 1 9 3 - -
Distelvlinder 5 1 - 33* - 1

*invasie jaar.
aantallen 128 182 306 416 321 345

Tabel dagvlinders samengesteld door Han Smit.

Oranjetipje en kleine vos. Twee vlindertjes in ons park met een totaal verschillende leefwijze. 
De kleine vos overwintert als vlinder in schuren en in boomholtes. Het oranjetipje overwintert niet als 
vlinder, ze leeft maar drie weken in de zomer. Ze legt haar eitjes op de pinksterbloem; één eitje per 
plant. De kleine vos legt honderden eitjes op een bosje brandnetels in de zon. De rupsen blijven 
gemoedelijk bij elkaar in een spinselnest en vreten de brandnetels op. De rups van de oranjetipje leeft 
alleen op pinksterbloemen en duldt geen andere rupsen om zich heen. Hij verpopt in een struik, om 
stevig ingesponnen, te overwinteren. 

                                                                                                                                                     



Oranjetipje, sinds
2019 bewoner
van de Blokweer.

                                 
Kleine vos is er altijd al
geweest. 

                                                                                                                                                     



Een speciale vermelding verdienen de rupsen van de koninginnepage  in de zomer van 2021 op de 
venkelplanten in de kloostertuin. Een eerste waarneming in het 11-jarige bestaan van het park. 

De koninginnepage is een verschrikkelijke mooie vlinder die in het zuiden van ons land algemeen is en 
door het warmer worden van de zomers opschuift naar het noorden.
In de kloostertuin deden de rupsen zich tegoed aan het blad van de venkel en de pastinaak. Hopelijk 
krijgen we de vlinder volgend jaar ook te zien. De poppen overwinteren op de waardplanten, dus…..

Vlindervriendelijk beheer.
Het maai- en afvoer beheer om de bodem te verschralen gaat moeilijk samen met vlindervriendelijk 
beheer. Er zijn namelijk nogal wat vlindersoorten die als ei, pop of volwassen exemplaren tussen het 
gras overwinteren.
In het park proberen we met gefaseerd maaibeheer rekening te houden met de overwinterende eitjes 
en poppen van vlinders. Niet alles tegelijk maaien dus, slordig werken en sommige zomen om het jaar 
maaien. Door verschraling zullen er geleidelijk aan meer bloeiende planten komen om in de nectar-
behoefte van vlinders te voorzien.  
Als we het lijstje van Han bekijken en we maken een lijstje van dezelfde vlinders met hun 
overwinteringsplaatsen dan zien we dat acht van de 18 soorten in gras of kruidachtige vegetaties 
overwinteren. Een kwetsbare situatie waar we als beheerder nog meer mee moeten doen. Op nog 
meer plaatsen het gras ongemaaid laten vooral aan de randen met struweel en langs de slootkanten.

                                                                                                                                                     



Distelvlinder                         trekt weg
Landkaartje                          overwintert als pop in zoombegroeiing.
Oranje lucernevlinder           trekt weg.
Argusvlinder                         overwintert in grasvegetaties.
Oranjetipje                           overwintert als pop in struweel
Citroenvlinder                       overwintert als vlinder in hoog gras of struiken.
Klein geaderd witje              overwintert als pop tegen muur, schutting of boom.
Sint-jansvlinder                    overwintert als rups kruidenrijke begroeiingen.
Icarusblauwtje                      overwintert als rups laag in de waardplanten of strooisellaag.          
Gehakkelde aurelia              overwintert als vlinder laag bij de grond tussen rommel.            
Atalanta                                trekt weg.                              
Kleine vos                            overwintert als vlinder in gebouwen en boomholten.
Kolibrivlinder                        trekt weg.
Boomblauwtje                      overwintert als rups tussen klaverplanten.
Groot koolwitje                     overwintert als pop tegen muur, schutting of boom.
Klein koolwitje                      overwintert als pop tegen muur,schuttingof boom.
Dagpauwoog                       overwintert als vlinder in gebouwen of boomholten.
Bont zandoogje                   overwintert als rups in het gras.                  

Libellen en juffers.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lantaarntje 122 57 103 140 151 212 182
Variabele waterjuffer 15 5 16 95 67 120 93
azuurwaterjuffer 64 13 24 156 141 325 255
Viervlek 1 2 1 4 1 - -
Grote roodoogjuffer 42 4 16 17 9 28 19
Vroege glazenmaker 23 31 19 51 23 27 66
platbuik - - - - 1 - -
gewone oeverlibel 34 32 22 31 57 60 32
grote keizerlibel 5 9 5 7 18 4 9
blauwe glazenmaker - 2 2 1 1 4 2
zuidelijke 
glazenmaker - - - - 1 - -
kleine roodoogjuffer 52 158 34 57 134 32 95
houtpantserjuffer 9 19 28 22 20 4 19
paardenbijter 20 28 22 31 52 25 22
steenrode heidelibel 27 9 56 113 66 37 35
bruinrode heidelibel - 19 9 2 3 - -
bloedrode heidelibel - 3 - 2 - 1 -

aantallen 414 391 357 729 745 879 829
Tabel libellen en juffers samengesteld door Han Smit.

Libellen en juffers zijn afhankelijk van redelijk schoon water, de aanwezigheid van waterplanten en 
warmte. De eitjes worden afgezet in het water en de larven leven daar soms meerdere jaren. Ze leven 

                                                                                                                                                     



van kleine waterdiertjes en van elkaar. In ons park zijn libellen en juffers een belangrijke groep als 
indicator voor de kwaliteit van de biodiversiteit.
Waterplanten en een rijk waterleven zijn een voorwaarde voor de voortplanting. De zachte oevers met
een afwisseling van open plekken tussen de oeverplanten zijn gunstig voor deze prachtige insecten.
Over het algemeen zijn de oevers van de sloten en vijvers in het park rijk voorzien van riet. Het is een 
hele kunst om in de dichte rietbegroeiing het hele jaar open plekken te maaien. 

De gewone oeverlibel en de houtpantserjuffer laten zien hoe verschillend de eisen zijn die insecten 
aan hun omgeving stellen. De eerste wil een zonnige oever met niet te veel oeverplanten, de tweede 
wil een groene omgeving met over het water hangende takken van bomen en struiken.  

       Bruinrode heidelibel.

                                                                                                                                                     



Paddenstoelen.
Net zoals bij de vogels en de libellen/vlinders hebben we het ook bij de paddenstoelen het geluk van 
een goede waarnemer. Al jaren kijkt Henk Langeveld naar de paddenstoelen van ons park. Trouwens 
alles wat leeft en beweegt heeft zijn belangstelling.
 Henk stuurde mij in januari 2021 een indrukwekkend fotoboek van 140 soorten zwammen, 
gefotografeerd in het natuurpark. De lijst is aardig compleet en zal naar verwachting in de toekomst 
alleen maar groter worden omdat het park ouder wordt. 
Het mail-adres van Henk: h.langeveld@multiweb.nl voor wie belangstelling heeft.

Kroontjesknotszwam op rottend hout. Deze zwam lijkt verrassend veel op de koraalzwam, maar het 
kroontje op de top van de stengels ontbreken bij de koraalzwammen. De kroontjesknotszwam is pas 
sinds 2007  bekend in Nederland. Nu dus in het Natuurpark Blokweer. (Foto Henk Langeveld.)

                                                                                                                                                     



Behalve hun superieure rol in de ecologie van de bodem, plant en boom zijn paddenstoelen gewoon 
mooi, mysterieus en merkwaardig mooi. Paddenstoelen zijn erg variabel in hun voorkomen. Veel 
soorten verschijnen een aantal jaar, maar laten zich daarna ook weer een aantal jaren niet meer zien.  
Er zijn veel afhankelijkheden: vocht, regen, kou, strooisel in welke vorm dan ook. Alles doet er toe.
Er zijn soorten die oud worden zoals de witte populierenzwam op afstervende populieren, al jaren te 
bewonderen zijn. En er zijn soorten die maar een dag leven. Het is dan een kwestie van toeval dat je 
ze vindt. Er zijn parasitaire soorten, gespecialiseerd op één soort. Ook hier geldt: hoe meer soorten 
planten, des te meer soorten paddenstoelen.
Paddenstoelen zijn vergelijkbaar met bloemen. De planten waar ze het resultaat van zijn groeien 
onder de grond, of op andere planten dood of levend. Veel soorten hebben zich verenigd met 
boomsoorten waarmee ze een samenwerking zijn aangegaan. In ruil voor suikers maken de zwammen 
het de boomwortels makkelijk om vocht en voeding op te nemen. Als je er een voorstelling van 
probeert te maken, moet het een drukke bedoening zijn daar onder onze voeten,

                      Witte populierenzwam en het zwart van de korsthoutskoolzwam op door brandschade 
afstervende populier.

                                                                                                                                                     



Paddenstoelvriendelijk beheer.
Over het paddenstoelenbeheer waarbij beheermaatregelen moeten leiden naar een grotere diversiteit 
aan paddenstoelen zijn heel wat artikelen verschenen. Het komt er in het kort weer op neer dat het 
beheer zeer gevarieerd moet zijn. Gelukkig heeft ons park een smak aan variatie aan groeiplaatsen, al 
ontbreken de dennen en de sparren, de heide en de zandgrond. Ook een echt nat moerasbos waar de 
hele winter water staat, missen we nog. Toch blijven  er genoeg plaatsen over. Van de grazige plaatsen
in de weiden voor de weidechampignons tot royale strooisellagen onder de populieren. Rottend hout, 
staand en liggend, geeft de meeste soorten.

            Goudhoed met
consumenten. Een
eetbare paddenstoel die
al jaren op dezelfde
plaats in het park staat.

                                                                                                                                                     



Tot slot.
De plaatselijke natuur van Natuurpark Blokweer staat goed in de belangstelling, getuige de vele 
waarnemers. 
Het zijn niet alleen Huub, Han en Henk, maar ook de parkgenieters die alles wat ze zien op de sites van
waarneming.nl en telmee invoeren. 
Hartelijk dank aan allen die op deze manier een bijdrage leveren om de stand van de biodiversiteit 
zichtbaar te maken.

 Hans Timmerman.
 Hoorn,   1-11-2021.
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