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Inleiding 
Ingeklemd tussen de woonwijk de Goese polder en het sportpark ligt een natuurpareltje, de 

Westerschans. Het is slechts een klein en laaggelegen gebiedje, maar het heeft een hoge 

natuurwaarde. In het terrein komen zoete en zilte moerasvegetaties voor en de daaraan gebonden 

insecten.  

In 2018 is voor dit gebied een beheerplan opgesteld (Calle 2018). Het doel van het gebied is het 

behouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van de aanwezige natuurwaarden. In 2018 is het 

beheer van het gebied overgenomen door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Tot eind 2017 

werd het terrein jaarlijks één maal in het najaar gehooid en werd met grote en zware machines door 

het terrein gereden. Daardoor vond verdichting van de bodem plaats. Vanaf 2018 werd alleen 

handmatig gemaaid (éénassige maaibalk) en afgevoerd (met kruiwagens en draagbaren). Daarbij 

werd ook een ander maaibeheer toegepast, een gecombineerd verschralings- en sinusmaaibeheer.  

Het werk werd uitgevoerd door vrijwilligers van SLZ. Het maaisel werd steeds op de “kant” op hopen 

gelegd en door de gemeente Goes (Zandee) afgevoerd.  

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

monitoren. In dit verslag vindt u daarvan de resultaten. Voor SLZ voerden Lucien Calle en stagiaire 

Jasper Beers dit uit. Een fijne ontwikkeling is dat in toenemende mate ook buurtbewoners er 

natuurwaarnemingen doen en vastleggen. Vooral van Gert Jacobusse en Jos de Wit konden veel 

insectenwaarnemingen opgenomen. Het aantal waarnemingen en waargenomen soorten is in 2021 

opnieuw flink toegenomen. Er zijn in 2021 helaas geen excursies door SLZ in het terrein 

georganiseerd, wegens Corona.   

 

Uitvoering beheer 
Het beheer werd zoals altijd door vrijwilligers van Landschapsbeheer Zeeland uitgevoerd. In het 

terrein is een combinatie van sinusmaaibeheer en een verschralingsbeheer uitgevoerd. Nog steeds is 

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

hooi, meestal na enkele dagen, handmatig afgeharkt en op de “kant” gezet waarna het met 

vrachtwagens is afgevoerd. Bij het maaibeheer hoeft vanaf 2021 niet meer speciaal rekening 

gehouden te worden met de beschermde Naakte lathyrus, die vooral in het oostelijk deel een forse 

groeiplek heeft en nu ook in het middendeel algemeen voorkomt. De soort is nu helemaal 

onbedreigd en is ook in de directe omging al uitgezaaid. Door daar pas te maaien nadat de plant zaad 

heeft gezet, kon de soort zich flink uitbreiden. Het zo laat maaien had op die plek echter ook het riet 

flink in de kaart gespeeld. Deze sneller groeier is daar sterk dominant geworden, waardoor in de 

toekomst er weer wat sneller gemaaid zal moeten worden. Zodoende is daar het riet in 2021 flink 

teruggezet. Ook in het centrale deel waren grassen nog flink dominant, waardoor er een noodzaak 

aan verschralingsbeheer was. Voorzien wordt dat op de hogere delen de komende jaren toch vooral 

een verschralingsbeheer moet worden toegepast. Het beheer is verder zo uitgevoerd als vastgelegd 

in de afspraken en volgens het beheerplan.  
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In 2021 is er op de volgende data beheer uitgevoerd: 

2021 Data en uren 

Eerste maaibeurt 13-4 (6 uur) 

Eerste hooibeurt 14-4 (14 uur) 

Tweede maaibeurt 8-6 (7 uur) 

Tweede hooibeurt 9-6 (17,5 uur) 

Derde maaibeurt 9-8 (10 uur) 

Derde hooibeurt 16-8/18-8 (45 uur) 

Vierde maaibeurt 15-9 (8 uur)  

Vierde hooibeurt 15-9/20-9 (28 uur) 

 
 
 

 

Beeld van de vegetatie zoals die de winter ingaat, na de laatste maaibeurt op 22-9-2021 

Monitoringsresultaten 
Er is in 2021 door SLZ op 19-4, 20-4, 19-5, 6-6 en 7-6 geïnventariseerd. Op 31-7 deed vrijwilligster Jos 

de Wit een hele rij waarnemingen en op 13-8 ook vrijwilliger Gert Jacobusse. Het aantal 

waargenomen soorten is in 2021 mooi gestegen. Het totaal aantal waargenomen soorten nam met 

32 toe van 234 tot op eind december 2020, naar 266 tot op eind december 2021.  

Een geleidelijke toename van het aantal soorten is te verwachten door het verbeterde beheer. 

Daarnaast is er in 2021 iets intensiever geïnventariseerd dan in de jaren daarvoor. De inzet van 

stagiaire Jasper Beers die veel uren ter plaatse kon zijn, heeft daarbij zeker geholpen. Daarnaast 

wisten ook een aantal buurtbewoners veel soorten vast te leggen en op Waarneming.nl in te voeren. 

Jos de Wit en Gert Jacobusse werden hierboven al genoemd. Maar ook anderen als Floor Lamoen, 

Arjan Ovaa en Pieter Korstanje wisten fraaie soorten te scoren.  
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal waargenomen soorten per 

soortgroep tot eind 2020 en tot eind 2021. 

Soortgroep 2020 2021 

Vogels 21 22 

Amfibieën en reptielen  3 3 

Dagvlinders 17 17 

Libellen 8 8 

Slakken  1 1 

Nachtvlinders en micro's 8 11 

Vissen  0 1 

Planten 109 110 

Zwammen  0 1 

Mossen 0 1 

Spinnen  0 2 

Sprinkhanen 6 9 

Wantsen 4 5 

Kevers 2 5 

Bijen, mieren en wespen 27 33 

Vliegen en muggen 32 37 

Totaal  234 266 

 

 

De Weidevlekoog bezoekt een Kruipende boterbloem in het moerasgebiedje. Goed zichtbaar zijn de 

gevlekte ogen 



7 
 

In onderstaande figuur is het aantal soorten per soortgroep, verdeeld over de maanden van het jaar 

gegeven. Dan valt op dat vooral de maanden juli en augustus nog wat achterlopen vooral wat 

planten en insecten betreft. Het advies is om de komende jaren vooral in die maanden te 

inventariseren zodat daarmee mogelijk die soorten dan hun “top” hebben makkelijker vast te stellen 

zijn.  

 

 

Figuur… Overzicht van aantal waargenomen soorten per soortgroep en per maand 

 

Enkele opvallende zaken worden hieronder in verschillende soortgroepen kort besproken.  

 

Vogels 
In totaal zijn nu 22 soorten vogels waargenomen, in grote lijnen dezelfde als voorgaande jaren. Een 

nieuwe soort werd waargenomen door Rob van der Weele, die op 30-4 een zingende rietgors 

waarnam. Het accent ligt bij de vogels wel op de riet- en watervogels, zeker wat de broedterritoria 

betreft. 

 

Sprinkhanen 
Het aantal waargenomen soorten sprinkhanen steeg in 2021 van 6 naar 9.  Relatief algemene maar 

nog niet eerder opgemerkte soorten als Zuidelijk spitskopje, Krasser en Grote Groene 

sabelsprinkhaan zijn in 2021 wel waargenomen. Daarmee lijkt de sprinkhanenfauna inmiddels wel 

goed bekend. Ook vergelijkbare natuurgebiedjes in Goes komen op een dergelijk aantal. Het in 2018 

waargenomen Zanddoorntje is nadien niet meer opgemerkt en lijkt hier te zijn verdwenen.  
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Nachtvlinders en micro’s 
Er zijn nu 11 soorten Nachtvlinders en micro’s waargenomen. De drie nieuwe soorten  

Erwtenbladroller, Pluimpjesvedermot en Zandhalmuiltje werden alle vastgesteld door Gert 

Jacobusse.  

 

Kevers en wantsen 
De Miersikkelwants werd in 2021 nieuw voor het terrein genoteerd. Bij de kevers waren er 3 nieuwe 

soorten, het Elzenhaantje, de Bloemweekschild en het Zwartpootsoldaatje. Bij beide groepen zal de 

fauna veel meer soorten bevatten en staan we nog maar aan het begin van het ontsluiten van de 

kennis ervan.  

 

 

Anthocomus rufus een kever die werd gefotografeerd door Gert Jacobusse 

 

Bijen en wespen 
Het totaal aantal waargenomen aculeaten (angeldragende bijen, wespen en mieren) steeg van 27 

naar 33, waaronder 28 soorten bijen. Nieuw voor het gebied zijn de Wimperflankzandbij, Rosse 

metselbij, Grote bloedbij en de Glanzende houtmier. Ook de sluipwesp Amblyteles armatorius werd 

in het terrein waargenomen door Jos de wit. 

 

Amblyteles armatorius, een sluipwesp die werd gefotografeerd door Jos de Wit 

 

Vliegen en muggen 
Het totaal aantal waargenomen soorten steeg in 2021 van 32 naar 37 soorten. Nieuw waren de 

Terrasjes kommazweefvlieg, Gewone regendaas, Groen verfdrupje, een Halmvlieg en Eriothrix 

rufomaculata. 
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Planten 
Het totaal aantal vastgestelde planten steeg van 109 naar 110. Van de planten hebben we nu wel een 

goed zicht op alle aanwezige soorten. De Knolboterbloem werd op 19-5-2021 voor het eerst in het 

gebied vastgesteld. Veel doelsoorten doen het heel goed. Zilte zegge, Zeegroene zegge, Knoopkruid, 

Fraai duizendguldenkruid, Dubbelkelk, Platte rus, Zilte rus, Zeegroene rus, Naakte lathyrus, 

Knolboterbloem, Behaarde boterbloem, Waterpunge, Aardbeiklaver en Zulte zijn allen doelsoorten. 

Van de Platte rus is er nu een flinke populatie. Fraai duizendguldenkruis was in 2021 weer aanwezig. 

Ook de Naakte lathyrus is nu verspreid door alle zoetere delen van het terrein aanwezig. De zilte 

planten als Zulte en Zilte rus hebben eveneens uitbundige populaties.  

 

Bloeiende Zulte op 22-9-2021 

Ontwikkelingen 2021 
In grote lijnen kende het gebied een gelijksoortige ontwikkeling als voorgaande jaren. Aan de hand  

van onderstaande foto’s wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen van de vegetatie in het 

seizoen.  

 

 

Op 19-4 zijn de eerste vlakjes gemaaid. De ziltere stukken zijn grotendeels gespaard 



10 
 

 

Voorjaarsbeeld enkele weken na het maaien van een sinuspad. 

 

 

Zomerbeeld met uitbundige vegetatie met Zilte rus en Platte rus 

 

 

Vegetatie met veel Riet en dominantie van Naakte lathyrus 
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In de niet gemaaide delen wordt Riet heel snel dominant. Daarmee worden de bloemplanten daar 

onderdrukt. De druk om te blijven hooien blijft hoog.  

 

 

Najaarsbeeld op 22-9. Zo gaat het terrein de winter in. Er staat nog Rode klaver in bloei. 

 

 

Helaas was er ook in 2021 weer sprake van het op verschillende plaatsten dumpen van tuinafval in 

het terrein 
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Opmerkingen en aanbevelingen 
De ervaringen in 2021 geven aanleiding voor enkele aanbevelingen.  

Voor wat betreft het beheer: 

*Het beheer in 2021 voldeed prima. De verschraling van de meest vergraste delen moet wel worden 

voortgezet. 

*Het zou goed zijn als de sluikstort kan worden tegen gegaan.  

 

Voor wat betreft de monitoring: 

*Meer accent leggen in de maanden juli en september voor een meer evenwichtig beeld jaarrond. 

 

Voor wat betreft de communicatie: 

*Het organiseren van excursies voor omwonenden, bv 1 keer jaarlijks en dan met verschillende 

thema’s (flora, bijen en vlinders, zilte oevervegetatie ed.). Dit is erg nuttig om het draagvlak te helpen 

vergroten. Die excursies kan SLZ geven.  Mogelijk kunnen hierdoor ook nog vrijwilligers uit de wijk 

geworven worden, die willen meehelpen met uit uitvoeren van het beheer en de monitoring.  

*Het schrijven van een artikel voor de wijkkrant om bewoners op de hoogte te brengen van het 

gevoerde beheer en de natuurwaarden.  
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