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Inleiding 
Het Nieuwe Diep is een gebied met hoge natuurwaarden. In het gebied wordt een hoge biodiversiteit 

nagestreefd, vooral gericht op planten en insecten, zoals bijen en vlinders. Het gebied grenst voor 

het grootste deel aan de Goese Meer. Door het zoute water is er een fraaie zilte oevervegetatie 

aanwezig, die zich na de nieuwe inrichting in 2018 prachtig begint te ontwikkelen. In 2021 is er voor 

het vierde jaar een sinusmaaibeheer uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een grote 

bloemenrijkdom, vanaf het voorjaar tot in oktober. Toch blijft het noodzakelijk  om een 

verschralingsbeheer uit te blijven voeren, omdat in de nazomer van 2019 zichtbaar werd dat de 

vergrassing zich verder begon uit te breiden. Dat blijft ook in 2021 zo. 

Het gebied is in 2021 tweemaal uitgebreid bezocht om de ontwikkeling van de flora en fauna te 

monitoren. Daarnaast zijn er een aantal kortere bezoeken geweest.  

Tijdens het uitvoeren van het werk door vrijwilligers van een ecologisch maaibeheer en ook wel 

tijdens de monitoring kregen we regelmatig opmerkingen en vragen. Er zijn helaas geen excursies 

georganiseerd in het terrein, in verband met de Coronamaatregelen. In 2021 stond wel een uitgave 

van de nieuwsbrief van de buurtverenigingen geheel in het teken van dit natuurgebied. De 

Nieuwsbrief is opgenomen als bijlage 3. Om de vragen vanuit de wijk goed te kunnen beantwoorden 

stellen we voor om in 2022 (en de jaren daarna, jaarlijks?) een excursie door het gebied voor 

buurtbewoners te organiseren.  

 

Uitvoering beheer 
In 2021 zijn verschillende klussen uitgevoerd. Het terrein is gemaaid en gehooid en de steilwand 

langs de waterkant voor in de bodem nestelende bijen is weer een stukje verder afgestoken. De 

begroeiing op de nestheuvel is verschillende keren kort gezet en deels verwijderd. De bosrand is 

plaatselijk weer wat teruggezet, om de lobbenvormige structuur te behouden.  

Sinusmaaibeheer 
In het terrein is een combinatie van sinusmaaibeheer en een verschralingsbeheer uitgevoerd. Nog 

steeds is de bodem zo voedselrijk dat het noodzakelijk blijft om veel maaisel af te voeren. Na het 

maaien is het hooi, meestal na enkele dagen, handmatig afgeharkt en afgevoerd naar een aantal 

broedhopen in het bosje. Er is gemaaid op de volgende data (met aantal gewerkte mensuren):   

2021 Data en uren 

Eerste maaibeurt 13-4 (7 uur) 

Eerste hooibeurt 14-4 (10 uur) 

Tweede maaibeurt 8-6 (7 uur) 

Tweede hooibeurt 9-6 (12,5 uur) 

Derde maaibeurt 9-8 (5 uur) 

Derde hooibeurt 9-8 (15 uur) 

Vierde maaibeurt 15-9 (6 uur) 

Vierde hooibeurt 27-9/1-10 (29 uur) 

 

In de eerste maaibeurt is er een sinuspad uitgemaaid. De tweede en derde maaibeurt zijn aan de 

randen daarvan vooral vlakken met een dominantie van grassen gemaaid. Er is dan voor gekozen om 

steeds de bloemrijkste vegetatie te sparen. Eind september is het grootste deel van de vegetatie in 

één keer afgevoerd. Dit heeft een verschralend effect. Op verschillende plaatsen zijn daarbij randen 
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juist niet gemaaid. Daar kunnen insecten overwinteren. Voor de komende jaren blijft het een 

uitdaging om een goed evenwicht te vinden in de afweging tussen de belangen van de fauna 

(sinusmaaibeheer) en flora (verschralen).  

 

 

Voorjaar 2021 een eerste slingerend maaipad is uitgemaaid en afgevoerd 

 

 

Vroege zomer 2021, ronde vlakjes met dominantie van grassen zijn gemaaid 
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Langs de oostzijde van het bosje is een lobbenvormige bosrand en een golvende baan in het gras 

gemaaid. 

 

Al het afkomende hooi wordt in het bosje verwerkt, waar het kan verteren. 

 

 

Een ploeg vrijwilligers van Landschapsbeheer Zeeland is bezig het hooi af te harken.  
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Afsteken nestheuvel 
In 2018 is een rand langs de oever van de Goese Meer afgestoken als steilwand voor nestelende 

insecten als bijen en wespen. In 2019 en 2020 is deze rand verder afgestoken. Ook in 2021 is weer 

een stukje afgestoken. Het ligt in de bedoeling deze jaarlijks wat verder uit te breiden. In de 

toekomst zou hier zelfs de ijsvogel kunnen gaan nestelen. Dan moet de wand dan nog wel wat hoger 

en steiler afgestoken worden. Alle begroeiing aan de oeverkant van de nestheuvel en er bovenop is 

er ook weer afgehaald.  

 

Voorjaar 2021, de nestheuvel ligt er mooi open bij, er is veel ruimte voor bodemnestelaars.  

 

 

Monitoringsresultaten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal waargenomen soorten per soortgroep van de 

4 inventarisatiejaren. De opmerkelijke waarnemingen per groep worden hieronder besproken. 

 

Soortgroep Aantal soorten 

Vogels 46 

Zoogdieren 3 

Dagvlinders 17 

Libellen 5 

Nachtvlinders 8 

Planten 136 

Spinnen 1 

Sprinkhanen 8 

Wantsen 1 

Kevers 3 

Bijen en wespen 40 

Vliegen en muggen 23 

Wieren 2 

 



8 
 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal waargenomen soorten van alle groepen en 

van alle jaren per maand. Zichtbaar is dat in de winter bijna alleen vogels geregistreerd worden en ’s 

zomers ligt het accent logischerwijs op de planten en de insecten. Juli en september zijn maanden 

waar er relatief nog weinig soorten zijn vastgelegd. Om een meer evenwichtige spreiding en daarmee 

ook de kans op nieuwe soorten te vergroten is het aan te bevelen ook in deze maanden 

inventarisaties te plannen. 

 

Vogels 
Met 46 soorten is de avifauna behoorlijk gevarieerd. Gezien de aanwezigheid van de biotopen is het 

logisch dat er vooral vogels aanwezig zijn die gebonden zijn aan bos en vogels die gebonden zijn aan 

water. In het bosje zijn de meest gangbare zangvogels aanwezig. Bijna al deze soorten hebben hier 

territoria en hebben er waarschijnlijk gebroed. Bij de watervogels is dat heel anders. Omdat de 

oevers open en deels tamelijk kaal zijn en er op het water gevaren wordt, zijn er niet veel 

watervogels die hier broeden. Dat is wel zo op het beboste eilandje aan de noordzijde. De ondiepe 

waterplas aan de noordzijde is heel aantrekkelijk voor steltlopers, het diepere water daaromheen 

voor zaagbekken, eendachtigen, fuut en dodaars. De randen met stenen golfbrekers worden 

intensief gebruikt door meeuwen en aalscholvers, die laatste om er hun vleugels te drogen. De 

zwaluwtil is helaas nog niet in gebruik.  

 

Eksternest in het bosje 
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Dagvlinders 
Naast bijen zijn dagvlinders een belangrijke doelgroep voor dit gebied. Met 17 soorten scoort dit 

gebied redelijk goed. De argusvlinder is helaas niet meer teruggezien. Met deze vlinder gaat het in 

heel Nederland en Zeeland erg slecht.  

Bijen en wespen 
Er zijn inmiddels 40 soorten aculeaten (bijen en angeldragende wespen) vastgesteld. De 

viltvlekzandbij, sierlijke wespbij en de graafwesp Diodontus minutus zijn in 2021 voor het eerst hier 

waargenomen. Het bijenhotel functioneert hier redelijk goed, maar de bezetting is nog wel wat 

minder dan die in de Mannee. De nestheuvels functioneren ook nog niet op topniveau. Met het 

verder steil zetten en uitbreiden zal dat hopelijk wat verder aantrekken.  

 

Parende rosse metselbijen op het bijenhotel         Kleine nestholletjes in de nestheuvel 

 

Planten 
Met 136 waargenomen soorten begint de plantenlijst van dit gebiedje indrukwekkend lang te 

worden. Opvallende nieuwkomers zijn bijenorchis en tijmereprijs. Gedurende een lange periode was 

er een flinke bloemenmassa aanwezig met veel duizendblad, peen, wilde margriet, groot streepzaad, 

veldlathyrus, heelblaadjes ed. Helaas werden in 2021 de rietorchis en de rode ogentroost  niet 

opgemerkt. Op de bloemen komen grote aantallen insecten af. 

 

Talrijke wilde margriet aan de zuidzijde van het terrein         Bijenorchis als nieuwkomer in het terrein 
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De doelsoort kamgras is goed vertegenwoordigd           De gewone schubsnipvlieg bleek ook aanwezig 

Sprinkhanen 
In 2021 zijn de sprinkhanen uitvoerig geïnventariseerd. Dat heeft 8 soorten opgeleverd. Opvallende 

nieuwkomer is de greppelsprinkhaan.  

Ontwikkelingen 2021 
In 2021 zijn er geen opvallende of afwijkende ontwikkelingen geweest. Het beheer is voortgezet zoals 

dat de laatste jaren is uitgevoerd. Wel is de woonwijk aan de zuid en westzijde van het schiereiland 

verder ontwikkeld, waardoor ook hier de huizen en tuinen tot dicht aan de waterkant aanwezig zijn. 

Ook aan deze zijde varen nu bootjes door het water.  

Opmerkingen en aanbevelingen 
Een voortzetting van het huidige beheer lijkt geschikt om de natuurwaarden verder te ontwikkelen. 

Ook de voortzetting van de monitoring is erg nuttig, zodat een vinger aan de pols gehouden kan 

worden en bijgestuurd kan worden als het verkeerd dreigt te gaan. Bovendien is het heel aardig de 

natuurontwikkelingen in de loop der tijd te kunnen volgen. Het is nuttig excursies voor bewoners te 

organiseren. 
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Bijlagen 
 

 

 

Bijlage 3, Nieuwsbrief van Wijkvereniging 
De maarteditie van de nieuwsbrief van de Vereniging van Bewoners van het Goese Meer en de 

Wijkvereniging Goese Diep was speciaal stond geheel in het teken van het natuurgebied. Op verzoek 

van bewoners is daarin wel een foto vervangen. Hieronder wordt de nieuwsbrief getoond.  
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