
1 

 

 

 

Onderzoek natuurwaarde Gazons Goes 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Lucien Calle  

Januari 2021 

Rapport 2022-1-1 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland 



2 

 

Colofon 
 

Opdrachtgever:  Gemeente Goes 

 

Tekst en foto’s:  Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

Datum:   Januari 2022 

Rapport:  2022-1-1 

Auteur   Lucien Calle  

 

Contactgegevens SLZ: Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

   Klein Frankrijk 1 

4461 ZN Goes 

0113-230936  

 

Contactpersoon:  Lucien Calle 

lucien.calle@landschapsbeheerzeeland.nl 

   06-22792100 

     

Overname tekst en foto’s enkel met bronvermelding 

 

 

mailto:lucien.calle@landschapsbeheerzeeland.nl


3 

 

Inhoud 
Colofon ...............................................................................................................................................2 

Samenvatting ......................................................................................................................................4 

Inleiding ..............................................................................................................................................5 

Methode van onderzoek .....................................................................................................................6 

Beschrijving van de gazons ..................................................................................................................7 

De gazons in het Schenge ................................................................................................................7 

De gazons langs de Nansenbaan .....................................................................................................9 

Bespreking van de resultaten ............................................................................................................ 14 

Soortenrijkdom ............................................................................................................................. 14 

Bijzondere soorten ........................................................................................................................ 14 

Hoeveelheid bloesem.................................................................................................................... 18 

Aanwezigheid overige soorten, met name insecten....................................................................... 20 

Een vergelijking tussen 2020 en 2021 in het Schenge ........................................................................ 21 

Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................................ 22 

Referenties ....................................................................................................................................... 23 

Bijlagen ............................................................................................................................................. 23 

Bijlage 1, Overzicht van soorten planten en mate van boeien per inventarisatieronde .................. 24 

Gazons Schenge ........................................................................................................................ 25 

Gazons Nansenbaan .................................................................................................................. 26 

Bijlage 2, Foto’s ............................................................................................................................. 27 

Schenge .................................................................................................................................... 27 

Nansenbaan .............................................................................................................................. 32 

Bijlage 7, Overzicht flora van de verschillende detailstroken van de Nansenbaan .......................... 39 

 

 

 

Dit is een publiesversie, waarin alle bijlagen met de gegevens van de veldopnamen eruit geknipt 

zijn.  

 

 

 



4 

 

Samenvatting 
In het kader van het provinciale project Ecologisch gazonbeheer is in de gemeente Goes het effect 

van een natuurvriendelijker beheer van gazons op de biodiversiteit onderzocht. Op twee plekken in 

de kern Goes, in het Schengegebied en langs de Nansenbaan, is een regulier gazonbeheer vergeleken 

met een natuurvriendelijk gazonbeheer. De reguliere gazons werden 28 keer jaarlijks gemaaid, 

terwijl de natuurvriendelijke gazons heel extensief gemaaid werden, zes en acht keer jaarlijks. 

Onderzocht zijn de hoeveelheid plantensoorten, de massa aan bloesem en de hoeveelheid overige 

soorten.   

De extensieve gazons blijken gemiddeld iets soortenrijker en veel rijker aan bloesem. Die verschillen 

zijn vroeg in het voorjaar nog gering en zijn ’s zomers het grootst. Ook in het najaar hebben de 

extensieve gazons nog meer soorten en meer bloesem, maar dan worden de verschillen geleidelijk 

weer kleiner. De extensieve gazons zijn eveneens rijker aan bijzondere plantensoorten. Maar ook in 

de reguliere gazons blijken bijzondere soorten zicht te kunnen handhaven. De “overige soorten” zijn 

talrijker aanwezig in de extensieve gazons. De Nansenbaan scoort wat overige soorten (met name 

insecten) veel minder goed dan het Schengegebied. De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk bij het 

verstorende effect van het drukke wegverkeer op die plek. De conclusie is dat de extensieve gazons 

op alle onderzochte aspecten beter scoren dan de regulier beheerde gazons. Wat de natuurwaarde 

betreft blijkt het in deze terreinen gunstig om het gazonbeheer te extensiveren.  
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Inleiding 
Gazons hebben de naam weinig natuurwaarde te hebben. Vaak worden gazons zo intensief gemaaid, 

dat er niet veel bloemen kunnen groeien. Een deel van de mensen vindt bloemen in het gazon zelfs 

ongewenst. Het past niet in het beeld. Een gazon moet er onberispelijk strak uitzien… Toch is het wel 

zo dat zelfs in heel frequent gemaaide gazons wel eens wat lage en kleine bloemen kunnen bloeien. 

En zeker als de maaifrequentie iets omlaag gaat, zijn er al snel Madeliefjes, Paardenbloemen of 

andere soorten die de kop opsteken. In het najaar verschijnen er soms talrijke paddenstoelen. Er lijkt 

ook een kentering in de waardering van die bloemen en paddenstoelen waarneembaar. Een 

toenemend aantal mensen blijkt het meer te waarderen.  

Wat is er eigenlijk bekend van de natuurwaarden van gazons? En hoe zijn die natuurwaarden te 

versterken? Wie op zoek gaat naar informatie zal merken dat er weinig degelijke bronnen zijn. De 

informatie is fragmentarisch en veelal anekdotisch. In Zeeland is er een project opgestart om de 

natuurwaarden van gazon en de milieu impact van gazonbeheer te verbeteren (Project Ecologisch 

gazonbeheer 2021-2023). Het project wordt uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

(SLZ) in samenwerking met gemeenten, waaronder de gemeente Goes. Binnen dat kader past het 

uitstekend om een aantal gazons te onderzoeken op hun biodiversiteit. Dit is in 2021 gebeurd bij een 

viertal gazons in Goes. Het verslag daarvan heeft u nu voor u.  

Om de biodiversiteit in beeld te brengen zijn de gazons intensief geïnventariseerd. Om de invloed 

van het beheer te kunnen meten zijn twee natuurvriendelijk beheerde gazons vergeleken met 2 dicht 

daarbij gelegen regulier beheerde gazons (natuurvriendelijk beheerde gazons zijn de extensief 

beheerde en de reguliere gazons zijn de intensief beheerde. Vanaf hier wordt steeds over extensieve 

gazons en reguliere gazons gesproken). Twee gazons liggen in het Schenge gebied en twee liggen 

langs de Nansenbaan. Daarbij zijn de verschillende typen gazons met dezelfde inventarisatietechniek 

en intensiteit onderzocht. De extensieve gazons zijn slechts 6 en 8 keer per jaar gemaaid, terwijl de 

regulier beheerde gazons 28 keer zijn gemaaid. Het Extensieve gazon bij ’t Schenge is 6 keer gemaaid 

en het extensieve gazon aan de Nansenbaan 8 keer, waarbij het maaisel niet werd afgevoerd. 

 

De gazons in het Schengegebied zijn in 2020 ook al een keer gedaan, zodat een vergelijking met dit 

jaar mogelijk is.  

In dit verslag worden achtereenvolgens de methode van onderzoek, de onderzochte gazons, de 

aangetroffen biodiversiteit en een samenvatting van de resultaten beschreven. In de bijlagen wordt 

van alle gazons een overzicht van alle aangetroffen soorten getoond.  

 

 

Het reguliere gazon in het Schenge wordt gemaaid 
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Methode van onderzoek 
Onderzocht is of er een ecologische meerwaarde is bij het extensieve gazonbeheer ten opzichte van 
het reguliere beheer, aan de hand van de volgende criteria: 
1, Soortenrijkdom en abundantie van planten  
2, Massa van de bloemen 
3, Aanwezigheid overige soorten, met name insecten 
 
Daarbij is er op vier (Nansenbaan) en vijf (Schengegebied) dagen geïnventariseerd, vanaf het vroege 

voorjaar, de zomer en de nazomer. Geprobeerd is om steeds even veel tijd aan beide stroken te 

besteden, steeds ca. 1 uur per strook.  

Ten aanzien van de 4 onderzochte criteria: 
1, De soortenrijkdom van planten is voor de beide terreinen vastgelegd met Tansley eenheden. 
Daarbij is ook vastgelegd hoeveel doelsoorten (Beschermde soorten, Rode lijstsoorten en SNL 
Doelsoorten) er in beide stroken aanwezig zijn. Deze zijn met kleurtjes gemarkeerd in de bijlagen. 
2, De massaliteit van de bloemen is per soort en per inventarisatiemoment ingeschat met de 
volgende 4 categorieën: veel, matig, weinig en geen. Dit zijn geen absolute hoeveelheden, maar 
relatieve. De ene soort heeft immers van nature een veel grotere bloemenmassa dan de andere 
soort. Aangegeven wordt hoeveel bloemen er bloeien ten opzichte van hoeveel er onder natuurlijke 
omstandigheden (op deze terreinen, zonder maaibeheer) zou kunnen zijn. Zo kan een miniplantje als 
een veldereprijs toch nog een hoge score halen. De mate van bloeien is per plant en per opname met 
kleuren gemarkeerd in bijlage 1. 
3, Bij de overige soorten (vooral insecten) is vooral gefocust op de soorten en veel minder op de 
aantallen. 
Een overzicht van alle waargenomen soorten wordt gegeven in bijlage 2 t/m 5.  
Alle gegevens zijn ingevoerd in Waarneming.nl. De in de bijlagen opgenomen overzichten van 
soorten zijn vanuit Waarneming.nl geëxporteerd. De zeldzamere soorten werden met een foto als 
bewijs ingevoerd. Niet alle waarnemingen zijn op moment van uitgave al gevalideerd. Het kan zijn 
dat er daarom nog enkele waarnemingen zullen worden aangepast. Dat zal het totaalbeeld echter 
niet beïnvloeden.  
Het accent ligt in dit onderzoek bij de planten. De planteninventarisaties werden uitgevoerd door 
Lucien Calle en SLZ stagiaire Jasper Beers. Daarnaast hebben ook SLZ medewerkers Elly Jacobusse en 
Naomi Oostinga twee keer geholpen. Er zijn ook enkele vrijwilligers die veel aanvullende 
waarnemingen hebben gedaan, met name Jos de Wit, waarvoor veel dank! Voor de planten zijn deze 
gegevens, gezien de gebruikte systematiek, niet meegenomen. Bij de overige soorten zijn de ze 
waarnemingen wel gebruikt om een beeld te geven van de soortenrijkdom van de gazons.  
 

 
SLZ medewerkers Maurice Westrate, Naomi Oostinga en Elly Jacobusse op de Nansenbaan 
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Beschrijving van de gazons 

De gazons in het Schenge 
De beide gazons liggen in de Goese polder, tegen het sportvelden complex aan, grenzend aan de 

Golda Meirstraat en de Indira Gandhilaan. De stroken liggen tegen elkaar aan en hebben een 

vergelijkbare bodem en grondwaterregime. De stroken zijn klein, lang en soms tamelijk smal. In het 

gazon zijn in beide stroken kleine bomen zoals essen en elzen aanwezig. Deze hebben nog niet zoveel 

invloed op de vegetatie. Er zijn ook stroken struweel. De extensieve strook grenst aan de westzijde 

aan een moerasvegetatie. De reguliere strook grenst aan de oostzijde aan de sportvelden. Zie 

hieronder de kaarten met de ligging van beide stroken. De bodem van beide gazons is matig 

voedselrijk en het grondwater ligt dusdanig diep dat het voor de vegetatie niet direct bereikbaar is. 

De bodem lijkt echter wat ‘dichtgeslagen’ (mogelijk door het overrijden met zware machines) 

waardoor het plaatselijk na flinke regenbuien toch drassig kan zijn. Het beheer is de laatste jaren op 

beide stroken steeds intensief geweest. Het werd zeer frequent kort geschoren, waarbij het maaisel 

in het veld bleef liggen. Het regulier gazon wordt 28 keer jaarlijks gemaaid, het extensieve gazon, 

sinds 2020 6 keer jaarlijks. Op onderstaande kaart wordt de grens van het gazon getoond. Daarbij is 

het wel zo dat het bosje in het middendeel uiteraard niet “meegenomen” is.  

 

 

Kaart Gazon extensief, als gebiedsopname in Waarneming.nl 
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Voorjaarsbeeld van een groter deel van het reguliere gazon 

 

Ook bij het reguliere gazon zijn er een paar bosjes binnen de grenzen van het terrein. Ook deze zijn 

niet “meegenomen”.   

 

Kaart Gazon referentie, als gebiedsopname in Waarneming.nl 
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Grootste veld van het reguliere gazon in het Schenge 

 

De gazons langs de Nansenbaan 
De gazons liggen direct langs de Nansenbaan en zelfs deels tussen de rijstroken en aan de 

zuidoostzijde aan een parkeerplaats. De bodem van beide gazons zijn redelijk voedselrijk (iets 

voedselrijker dan de gazons in het Schenge gebied) en het grondwater ligt matig diep. Het beheer is 

de laatste jaren op beide stroken steeds intensief geweest. Het werd zeer frequent kort geschoren, 

waarbij het maaisel bleef liggen. Het regulier gazon wordt ca. 28 keer jaarlijks gemaaid, het 

extensieve gazon sinds 2020 8 keer jaarlijks. Op onderstaande kaarten worden de grenzen van de 

gazons getoond. Er zijn vijf deelgebiedjes, op onderstaande kaart zijn deze genummerd. Het 

extensieve gazon bestaat uit drie smalle stroken (nr. 1, 2 en 3), het reguliere gazon uit twee veldjes (4 

en 5). Twee van deze drie stroken zijn beplant met halfwas elzen (2 en 3). Het reguliere gazon 

bestaat uit twee door de watergang gescheiden veldjes. Ze zijn beide beplant met halfwas 

populieren. Doordat de strookjes zo smal zijn en er op vier van de vijf locaties bomen groeien, is er 

nogal wat “ruis”. Afvloeiend water vanaf de wegen en parkeerplaatsen, strooizout, boomspiegels, 

schaduw en bladval hebben hun invloed op planten en het langsrazend verkeer op insecten.  

Naast dat de twee beheertypen ten opzichte van elkaar geëvalueerd zijn, zijn de vijf aparte strookjes 

ook met elkaar vergeleken. De gegevens daarvan zijn opgenomen in bijlage 7. Daar bleken 

aanzienlijke verschillen tussen te bestaan. 
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Stroken extensief gazonbeheer 
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Strook 1 (extensief beheer) ligt tussen de bedrijven aan de zuidzijde (met oa een grote parkeerplaats) 

en het fietspad. De strook is onbeplant 

 

 

Strook 2 (extensief beheer) ligt tussen het fietspad aan de zuidzijde en de rijweg. De strook is beplant 

met elzen 
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Strook 3 (extensief beheer) ligt aan de noordzijde van de rijbaan, tussen de rijbaan en het fietspad. 

De strook is beplant met elzen.  

 

De twee veldjes reguliere gazons 
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Strook 4 (regulier beheer) ligt aan de noordzijde van de Nansenbaan tussen een sloot en de 

Columbusweg. De strook is beplant met twee rijen populieren 

 

 

Strook 5 (regulier beheer) ligt aan de noordzijde van de Nansenbaan tussen het fietspad en de 

Scottweg. De strook is beplant met 3 rijen populieren 
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Bespreking van de resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten aan de hand van de drie gestelde vragen samengevat: 
1, Soortenrijkdom en abundantie van planten  
2, Massa van de bloemen 
3, Aanwezigheid overige soorten, met name insecten 
 

Soortenrijkdom 
Een overzicht van alle aangetroffen soorten is per locatie gegeven in bijlage 1 t/m 5. In onderstaande 

tabel wordt een overzicht gegeven van 2021 van het aantal keer dat er geïnventariseerd is 

(uitgebreide inventarisaties, niet meegenomen zijn de kortere bezoeken), het totaal aantal 

waarnemingen (= alle waarnemingen van alle soorten tijdens alle inventarisatie tezamen), het totaal 

aantal aangetroffen soorten, het totaal aantal aanwezige planten en het totaal aantal aangetroffen 

overige soorten (niet planten). Van planten wordt het aantal aangetroffen soorten ook apart 

gegeven, omdat van de planten er een goed beeld van alle aanwezige soorten is. Dat is daarmee een 

veel harder gegeven dan van de meeste andere soortgroepen.  
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Extensief gazon Schenge 5 215 150 82 

Regulier gazon Schenge 5 138 105 69 

Extensief gazon Nansenbaan 4 149 67 54 

Regulier gazon Nansenbaan 4 107 60 55 

Tabel overzicht van inventarisatie inspanning en resultaten 

Het totaal aantal waargenomen soorten blijkt zowel in het Schegegebied als bij de Nansenbaan hoger 

in het extensief beheerde gazon, dan in het regulier beheerde gazon. In het Schengegebied is dat 

verschil, met 150 tegen 105 soorten totaal, en 82 tegen 69 soorten planten, best groot. In het 

regulier gazon aan de Nansenbaan is met 55 soorten wel één soort plant meer aangetroffen dan in 

het extensief beheerde gazon.  

Bijzondere soorten 
In de gazons blijken ook zeldzamere soorten aanwezig te zijn. We spreken ook van “Doelsoorten”. Als 

een soort zeldzaam is en/of een negatieve trend heeft wordt de soort op de Nationale Rode lijst 

geplaatst. Heel zeldzame en kwetsbare soorten kunnen ook wettelijk Beschermd zijn. Als meetnet 

voor de natuurkwaliteit zijn er Meetnetsoorten, die gekoppeld zijn aan het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap (SNL). Het betreft dan meestal de wat zeldzamere en voor het betreffende natuurtype 

typische soorten. Hiervoor zijn geselecteerd de Doelsoorten van vier N12 doeltypen (omdat die het 

meeste overeenkomen met de hier aanwezige gazon biotopen):  

N12.01 Bloemdijk 
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 
N12.03 Glanshaverhooiland 
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N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 
 

Daarnaast zijn er soorten die niet in een van de drie bovenstaande categorieën vallen, maar toch 

bijzonder zijn, bv omdat ze regionaal zeldzaam zijn. Ook die zijn als Doelsoort soort beschouwd. De in 

de onderzochte gazons aangetroffen Doelsoorten zijn groen gemarkeerd in bijlage 1. Een aantal 

daarvan wordt hier kort besproken.  

Schenge 

In het extensieve gazon van het Schenge groeit sinds 2021 de Naakte lathyrus. Deze Beschermde 

soort is waarschijnlijk afkomstig van de zich uitbreidende populatie van het naburig natuurgebiedje 

de Westerschans. De soort is nu ook in de aanpalende bermen aanwezig. Omdat de plant hier nu een 

sterk positieve trend heeft is het niet nodig de plant bij het maaibeheer te ontzien. In hetzelfde 

gazon zijn ook Groot streepzaad en Paardenbloemstreepzaad aanwezig. Groot streepzaad heeft hier 

in 2021 niet zo’n goed jaar gehad, Paardenbloemstreepzaad heeft zich in 2021 wel sterk uitgebreid 

en kon in het gazon ook tot bloei komen. Het Akkerviooltje is in 2021 door verschillende mensen 

waargenomen. Mogelijk is deze soort hier meegelift met de aangeplante bomen en heeft zich daarna 

kunnen uitzaaien.  

 

Akkerviooltje in het natuurvriendelijk gazon 

 

Maar ook in het reguliere gazon in het Schenge bleken enkele Doelsoorten aanwezig te zijn. Een 

opvallende nieuwkomer hier bleek Fraai duizendguldenkruid te zijn. Dit miniplantje kon ondanks het 

intensieve maaibeheer tot bloei te komen door onder het mes te blijven. 
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Fraai duizendguldenkruid in het reguliere gazon.  

 

De SNL Doelsoort Hazenpootje bleek in het regulier gazon aanwezig. Deze soort is meegelift met de 

aangeplante bomen en kon zich hiervandaan uitzaaien in het gazon.  De vraag is of deze soort zich in 

het gazon zal kunnen handhaven.  

 

 

Hazenpootje in het regulier gazon  
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Nansenbaan 

Ook in het gazon langs de Nansenbaan staan Doelsoorten, zowel in het intensief als extensief 

beheerde deel. Er bleken in 2021 twee soorten orchideeën aanwezig, opmerkelijk genoeg beide in 

het intensief beheerde gazon: de Bijenorchis en de Brede wespenorchis. De Bijenorchis is een in 

Zeeland sterk uitbreidende soort die al vaker in gazons gevonden is (o.a. Vogelwaarde). De Brede 

wespenorchis wordt vaak onder bomen gevonden, in dit geval onder de populieren. De Bijenorchis 

wordt net te frequent afgemaaid om te kunnen bloeien. De Brede wespenorchis stond op 14-7 bijna 

in bloei. Overigens bleek in 2021 de Bijenorchis ook in het extensieve gazon net buiten het 

proefveldje te groeien. 

 

Bijenorchis en Brede wespenorchis in het reguliere gazon 

 

Een opmerkelijke SNL Doelsoort die zowel in het extensieve als intensieve gazon groeit, is het Knopig 

doornzaad. In het intensieve gazon kon de plant toch zaad zetten door als minivorm onder het 

maaimes te groeien. In het extensieve gazon kon de plant wel de hoogte in groeien. 

 

Knopig doornzaad in het intensieve en extensieve gazon.  
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Hoeveelheid bloesem 
De hoeveelheid bloesem is per plant tijdens alle inventarisaties beoordeeld. Zie voor de methode 
hoofdstuk Methode van onderzoek, pagina 5. De mate van bloeien is per plant en per opname met 
kleuren gemarkeerd in bijlage 1. Daar is in één oogopslag zichtbaar dat de extensief beheerde gazons 
gemiddeld veel meer bloesem bevatten dan de reguliere gazons. Ze kleuren meer geel (veel 
bloesem) en groen (matig veel bloesem), terwijl de intensieve gazons gemiddeld meer de bruine 
kleur (weinig bloesem) scoort.  
In onderstaande diagrammen wordt een overzicht gegeven van het aantal aangetroffen 
plantensoorten en het aantal bloeiende soorten per opname en per beheertype.  
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Vroeg in het voorjaar zijn de verschillen niet zo groot. Langs de Nansenbaan scoort het reguliere 

gazon met 13 bloeiende planten zelfs iets hoger dan het extensieve gazon met 11 soorten. Midden in 

de zomer scoort het extensieve gazon echter veel beter en ook in het najaar zijn er nog meer 

bloeiende planten.  

In bovenstaande diagrammen wordt als eenheid “één bloeiende soort” genomen (elke bloeiende 

soort telt als 1, onafhankelijk van de mate van bloeien). Wanneer rekening gehouden zou zijn met de 

mate van bloeien per soort, zouden de verschillen tussen regulier en extensief gazon in een diagram 

nog veel groter zijn. Daarvan zou een beeld gegeven kunnen worden door bv alle Weinig bloeiende 

soorten als een 1 te waarderen, de Matig bloeiende als een 2 en de Massaal bloeiende als een 3. Dat 

zou dan wel een wat realistischer weergave van de verhoudingen geven, maar is hier toch nagelaten 

omdat het een versimpelde en grove benadering zou zijn.  

Overigens schetsen bovenstaande diagrammen een gemiddeld beeld. De realiteit ligt uiteraard veel 

gecompliceerder. Individuele planten kunnen geheel verschillend reageren op het beheer. Zo kan 

een intensief maaibeheer de bloeiperiode van planten ook verlengen, doordat de planten dan geen 

zaad kunnen zetten en dat steeds weer opnieuw blijven proberen. In de tabellen in bijlage 1 is 

zichtbaar dat bijvoorbeeld Madeliefje en Paardenbloem lager bleven doorbloeien bij een intensief 

beheer. Dit geldt maar voor enkele soorten en weegt niet op tegen het aantal bloemen dat bij 

extensief beheer in de zomer bloeide. 
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Aanwezigheid overige soorten, met name insecten 
Een overzicht van het aantal waargenomen overige soorten (voornamelijk insecten) is in 

onderstaande tabel gegeven.  
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Extensief gazon Schenge 5 68 

Regulier gazon Schenge 5 36 

Extensief gazon Nansenbaan 4 13 

Regulier gazon Nansenbaan 4 5 

 

Op beide plaatsen zijn veel meer overige soorten waargenomen in de extensieve gazons dan in de 

reguliere gazons. In de gazons van het Schenge zijn daarbij veel meer soorten aangetroffen dan langs 

de Nansenbaan. Dat er bij de Nansenbaan weinig overige soorten zijn waargenomen zou heel goed 

aan het verstorende effect van het wegverkeer kunnen liggen. Vlinders, bijen en zweefvliegen laten 

zich door snel langsrijdende auto’s of brommers immers makkelijk verjagen.  

 

 

Het Bruin blauwtje was in 2021 ook weer op het extensieve gazon in de Schenge aanwezig 
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Een vergelijking tussen 2020 en 2021 in het Schenge 
In het Schenge was ook in 2020 al een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Daarbij is nagenoeg 

dezelfde systematiek gebruikt. Daarmee zijn de gazons goed vergelijkbaar. De vraag is hoe de beide 

gazons zich daar geëvalueerd hebben. In onderstaande tabel is het totaal aantal aangetroffen 

soorten voor de twee beheertypen gegeven. In 2021 zijn in beide typen meer soorten aangetroffen.  

  Extensief gazon Regulier gazon 

Totaal aantal soorten in 2020 68 53 

Totaal aantal soorten in 2021 74 62 

 

In onderstaande tabel is het aantal aangetroffen plantensoorten per inventarisatieronde en per type 

beheer gegeven. De gegevens moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, want 

de inventarisatiedata waren wat verschillend en ook de maaidata kunnen geheel verschillend zijn 

geweest. Daarnaast is ook het seizoensverloop in de twee jaren verschillend geweest. Daarbij zijn in 

2021 de kiemende houtige soorten (bomen en struiken) en zeekweek (toch niet echt een gazonsoort, 

blijkt vooral randinvloed van struweel te zijn) niet meer meegenomen, maar er zijn in 2021 wel 3 

soorten mossen opgenomen. Wat opvalt is dat het extensief beheerde gazon volop in beweging is en 

het dat de soortenaantallen bij het regulier beheerde gazon bijna identiek zijn.  

Totaal aantal soorten Voorjaar Zomer Herfst   Voorjaar Zomer Herfst 

2020 40 60 53   36 49 30 

2021 56 55 45   36 48 33 

  Extensief   Regulier 

 

In onderstaande tabel worden voor 2021 de nieuw gevonden en niet meer teruggevonden soorten 

van de beide beheertypen gegeven.  

Extensief gazon   Regulier gazon   

Nieuw in 2021 
In 2021 niet meer 
teruggevonden  Nieuw in 2021 

In 2021 niet meer 
teruggevonden 

Akkerviooltje Akkermelkdistel Fraai duizendguldenkruid Akkermelkdistel  

Dauwbraam Bezemkruiskruid Hazenpootje Fluitenkruid 

Greppelrus Herik Heermoes Liggende klaver 

Heermoes Ridderzuring Kleine varkenskers Margriet 

Herderstasje Varkensgras Klimopereprijs Tijmereprijs 

Naakte lathyrus  Pinksterbloem Varkensgras 

Paardenbloemstreepzaad       

Ringelwikke       

Ruige zegge       

Smalle rolklaver       

Vergeten wikke    

 

Hele kleine soorten zoals Fraai duizendguldenkruid of Tijmereprijs, die beiden ook nog heel zeldzaam 

voorkomen, kunnen mogelijk bij de inventarisaties (in één van de jaren) zijn gemist. Maar de andere 

soorten zijn veel groter en daarbij zijn fouten onwaarschijnlijk.  
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Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van de verzamelde gegevens kunnen voorzichtig enkele conclusies getrokken en 

aanbevelingen geformuleerd worden:  

*De vergelijking van de biodiversiteit tussen een regulier gazon met een extensief gazon valt heel 

duidelijk in het voordeel uit van het extensieve gazon. Zowel het aantal soorten planten, soorten 

dieren als ook het aantal bijzondere soorten en de bloemenmassa is in het extensieve gazon 

gemiddeld hoger dan in het reguliere gazon. Ecologisch gezien lijkt het dan ook heel gunstig als de 

maaifrequentie van reguliere gazons kunnen worden omlaag gebracht. 

*De aangetroffen verschillen tussen de twee beheertypen worden waarschijnlijk grotendeels 

veroorzaakt door het veranderde beheer. Immers het aantal toegenomen soorten was in het 

extensieve gazon van de Schenge (11 soorten) veel hoger dan in het reguliere gazon aldaar (6). Een 

kleiner deel van de verschillen is waarschijnlijk terug te voeren op de gunstiger uitgangssituatie bij de 

veldjes waar extensief beheer wordt uitgevoerd. Om dat duidelijker inzichtelijk te maken zijn bij 

vervolginventarisaties het opnemen van de 0-situatie van groot belang, voordat het beheer 

aangepast wordt.  

*Als een gazon gemaaid wordt zijn in één klap alle bloemen weg. Na één of twee dagen beginnen de 

eerste bloemen alweer terug te keren en na een week is er vaak alweer een hele massa terug. Het 

gegeven dat er enkele dagen nagenoeg geen voedsel voor de insecten beschikbaar is, is voor de 

soorten die minder mobiel zijn een probleem. Solitaire bijen hebben vanuit hun nestjes slechts een 

actieradius van maximaal enkele honderden meters. Daarom is het bij alle beheervormen (zowel een 

regulier als intensief maaibeheer) goed om bij iedere maaibeurt enige fasering aan te brengen. Hier 

zijn veel mogelijkheden om daar in de tijd en ruimte wat meer gefaseerd mee om te gaan. Door 

bijvoorbeeld steeds wisselend randen niet mee te maaien. In het Schengegebied zijn er na een 

maaibeurt in de omgeving altijd nog wel wat bloemen te vinden, maar langs de Nansenbaan werden 

alle grasstroken en bermen in één keer gemaaid en waren daarna weinig bloemen meer te vinden.  

*De maaifrequentie lijkt op de veel reguliere gazons omlaag te kunnen, zonder dat daarmee het 

actueel functioneren beïnvloed wordt. De gazons worden in het maaiseizoen gemiddeld eens per 

twee weken gemaaid. Zeker op de drogere gazons zoals in de Schenge staat er dan nog maar weinig 

biomassa. Dat is zonde van de natuurwaarde en ook zonde van de energie en de kosten. Op deze 

gazons kan de maaifrequentie waarschijnlijk zonder problemen een aantal maaibeurten zakken. Het 

gegeven dat de gemeente Goes een veel groter deel van de gazons op een extensievere manier wil 

gaan beheren sluit hier mooi bij aan.  

 

Op 19-5-2021 gaat een maaimachine over het reguliere gazon in de Schenge. Er staat zo weinig 

vegetatie dat nauwelijks zichtbaar is welk deel gemaaid is… 
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*Er zijn interessante mogelijkheden van een combinatie van gazonbeheer met hooibeheer. De 

meeste bloesem is er op de gazons vroeg in het voorjaar tot ongeveer half juni, met vaak een piek in 

mei. Dan is er ook de meeste productie van biomassa. Omdat het zonde is om juist dan te maaien is 

er sinds enkele jaren een internationale actie onder de naam “Maai mei niet”. Door dan niet te 

maaien krijgen bijvoorbeeld de vroeg in het voorjaar vliegende insecten een kans zich voort te 

planten. Als half juni pas de eerste snede wordt gemaaid is er vaak teveel massa om in het veld 

achter laten om te verteren. Door die eerste snede wel af te voeren snijdt het mes aan twee kanten, 

want dan ontstaat tegelijk ook een verschralend effect. Nadien kan dan worden verder gegaan met 

een extensieve of natuurvriendelijke manier van gazonbeheer, waarbij er niet meer afgevoerd wordt.  

*Op zichzelf blijkt het uitvoeren van een dergelijk onderzoek, waarbij er frequent en langdurig op de 

gazons geïnventariseerd wordt, het draagvlak voor natuurvriendelijk beheer te bevorderen. Het 

gegeven dat er veel contact is met wandelaars en daarbij regelmatig informatieve gesprekjes 

gevoerd worden, helpt. Het begint vaak met de vraag: “Wat doet u daar?”, of “Bent u iets kwijt?”. 

Wanneer mensen goed geïnformeerd worden is er vaak meer begrip voor een natuurvriendelijker 

beheer. Wanneer de wandelaar dan op mooie bloemen of insecten gewezen wordt springt er vaak 

een vonk van enthousiasme over… 

Referenties 

*Calle L., 2020. Monitoring gazonbeheer in Goes 2020, Effecten op natuurwaarden, Rapport 2020-9-

3, Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 

*Vries W.T. de 2019. Onderzoeksverslag “Veldonderzoek Bloemrijk Gazon” gemeente Tholen, 2019. 

* Vries W.T. de 2020. Onderzoeksverslag “Veldonderzoek Bloemrijk Gazon” gemeente Tholen, 2020. 

 

 

Bruin zandoogje op 6-7-2021 in het natuurvriendelijk gazon in het Schenge 

Bijlagen 
In Bijlage 2 wordt van de terreinen in chronologische volgorde een beeld gegeven van de 

ontwikkelingen gedurende het seizoen. Bij de foto’s wordt daarbij een korte toelichting gegeven. In 

de overige bijlagen wordt per gazon een overzicht gegeven van de waargenomen soorten. De 

gegevens zijn opgehaald vanuit Waarneming.nl begin januari 2022. De soorten zijn in onderstaande 

overzichten binnen hun soortgroep op alfabet van hun wetenschappelijke naam gesorteerd. Bij de 

volgorde van de soortgroepen is dezelfde aangehouden als die van Waarneming.nl. 
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Bijlage 1, Overzicht van soorten planten en mate van boeien per inventarisatieronde 
Er wordt in onderstaand overzicht per type gazon (extensief en regulier) steeds 3 kolommen 

gegeven. De kolommen staan voor inventarisatieronden. Daarbij betekent:  

*1, Eerste voorjaarrondes, opnames gemaakt op 30-3, 19-4, 19+27-5, extensief gazon 
*2, Midzomerronde, opname gemaakt op 6-7, extensief gazon 
*3, Nazomerronde, opname gemaakt op 22-9, extensief gazon 
*4, Eerste voorjaarrondes, opnames gemaakt op 30-3, 19-4, 19+27-5, regulier gazon 
*5, Nazomerronde, opname gemaakt op 6-7, regulier gazon 
*6, Nazomerronde, opname gemaakt op 22-9, regulier gazon 
 
 
De abundantie van de planten is met Tansley aangegeven. Daarbij betekent: 

Symbool Abundantie  

S sporadic, sparse, de soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig 

R rare, de soort is zeldzaam 

O occasional, de soort wordt zo nu en dan aangetroffen en is verspreid aanwezig 

LF locally frequent, plaatselijk frequent 

F frequent, de soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk 

LA locally abundant, plaatselijk talrijk 

A abundant, de soort is talrijk, veel aanwezig  

 

 

De mate van bloeien is met kleuren aangegeven:  

Hoeveelheid bloemen 

Veel Veel 

Matig Matig  

Weinig Weinig 

Geen Geen 

 
 

Wanneer de gegevens van de extensieve gazons vergeleken worden met de reguliere gazons in 

onderstaande tabellen, valt op dat er meer soorten en veel meer bloemen in de extensieve gazons 

aanwezig zijn dan in de reguliere gazons. Wanneer de tabellen van het Schenge met die van de 

Nansenbaan vergeleken wordt valt op dat de gazons in het Schenge rijker aan soorten en veel rijker 

aan bloesem zijn. 
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Gazons Schenge 

 

April/mei 6-7-2021 22-9-2021 April/mei 6-7-2021 22-9-2021

Wetenschappelijke naamNederlandse naam *1 *2 *3 *4 *5 *6

1  Achillea millefolium Duizendblad O O LF

2  Agrostis stolonifera Fioringras A LA LD A LA LA

3  Anagallis arvensis Rood guichelheil O LF O LF

4  Argentina anserina Zilverschoon R

5  Arrhenatherum elatius Glanshaver LF LF LA LF LF LF

6  Bellis perennis Madeliefje A F F A A A

7  Brachythecium rutabulumGewoon dikkopmos LA LA LA

8  Calliergonella cuspidataGewoon puntmos LF LA

9  Capsella bursa-pastoris Herderstasje O O

10  Cardamine hirsuta Kleine veldkers O O

11  Cardamine pratensis Pinksterbloem R

12  Carex hirta Ruige zegge LF

13  Carex otrubae Valse voszegge R LF

14  Centaurea jacea Knoopkruid O LF

15  Centaurium pulchellumFraai duizendguldenkruid R

16  Cerastium fontanum Gewone hoornbloem O O O O LF R

17  Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem LF LF

18  Cirsium arvense Akkerdistel O LF LF O O

19  Cirsium vulgare Speerdistel O O O O O R

20  Coronopus didymus kleine varkenskers LF

21  Crepis biennis Groot streepzaad S

22  Crepis capillaris Klein streepzaad LF O O LF LF

23  Crepis vesicaria subsp. taraxacifoliaPaardenbloemstreepzaad O R

24  Dactylis glomerata Kropaar LF LF A A LF A

25  Draba verna Vroegeling O O

26  Elymus repens Kweek LF R

27  Equisetum arvense Heermoes O LF LF

28  Erigeron canadensis Canadese fijnstraal R LF

29  Festuca rubra Rood zwenkgras F LA LA F LF LA

30  Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek O O R O

31  Geranium molle Zachte ooievaarsbek O F R O F O

32  Holcus lanatus Gestreepte witbol LF LF LA LF

33  Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid LF F LF O O

34  Jacobaea erucifolia Viltig kruiskruid O O O LF R

35  Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid O O F O O LF

36  Juncus bufonius Greppelrus R

37  Lathyrus aphaca Naakte lathyrus O LF

38  Lepidium didymum Kleine varkenskers LF

39  Lolium perenne Engels raaigras A A A A A A

40  Lotus corniculatus Gewone rolklaver O

41  Lotus glaber Smalle rolklaver R

42  Matricaria chamomilla Echte kamille O O

43  Medicago arabica Gevlekte rupsklaver O LF LA LF LF LA

44  Medicago lupulina Hopklaver LF LF O LF

45  Melilotus altissimus + Melilotus officinalisGoud- + Citroengele honingklaver O LF R

46  Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje R

47  Persicaria amphibia Veenwortel O LF O R LF

48  Persicaria maculosa Perzikkruid R R

49  Phleum pratense Gewoon timoteegras LF LF

50  Phragmites australis Riet LF LF LF

51  Picris echioides Dubbelkelk R O R

52  Plantago lanceolata Smalle weegbree F LF F LF LF A

53  Plantago major Grote weegbree O O O O

54  Poa annua Straatgras LF LF O LF

55  Poa pratensis Veldbeemdgras O LF O

56  Poa trivialis Ruw beemdgras F F A A

57  Potentilla anserina Zilverschoon LF

58  Potentilla reptans Vijfvingerkruid O LF LF

59  Prunella vulgaris Gewone brunel O LF LF R R

60  Pulicaria dysenterica Heelblaadjes O LF LF O O

61  Ranunculus acris Scherpe boterbloem F O F O F

62  Ranunculus repens Kruipende boterbloem LF LA LF O LF F

63  Rhytidiadelphus squarrosusGewoon haakmos LA

64  Rubus caesius Dauwbraam LF LF

65  Rumex crispus Krulzuring O O O O

66  Rumex obtusifolius Ridderzuring O

67  Sagina procumbens Liggende vetmuur LF

68  Schedonorus arundinaceusRietzwenkgras LF F LF LF LF LF

69  Scorzoneroides autumnalisVertakte leeuwentand O O O R O

70  Sonchus asper Gekroesde melkdistel O O

71  Sonchus oleraceus Gewone melkdistel O

72  Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)Paardenbloem A A A A A A

73  Trifolium arvense Hazenpootje LF LF

74  Trifolium dubium Kleine klaver F LF LF F LF LF

75  Trifolium pratense Rode klaver O LA F LF LF LF

76  Trifolium repens Witte klaver A A A A A A

77  Tussilago farfara Klein hoefblad LF LF

78  Veronica arvensis Veldereprijs R R

79  Veronica hederifolia Klimopereprijs O

80  Veronica persica Grote ereprijs O O

81  Vicia cracca Vogelwikke O LF O

82  Vicia hirsuta Ringelwikke O S

83  Vicia sativa subsp. segetalisVergeten wikke LF LF

84  Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikke LF LF

85  Viola arvensis Akkerviooltje R

Tottal aantal soorten aanwezig 57 55 45 36 48 33

Totaal aantal soorten bloeiend aanwezig 15 38 16 12 22 15

RegulierExtensief
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Gazons Nansenbaan 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam April/mei 14-jul 22-sep April/mei 14-jul 22-sep

 Agrostis stolonifera Fioringras LA LF LA LA LA

 Argentina anserina Zilverschoon LA LF A LF F

 Arrhenatherum elatius Glanshaver LF F A LF LF LF

 Bellis perennis Madeliefje F F O F A F

 Brachythecium rutabulumGewoon dikkopmos LA LF

 Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos LF

 Capsella bursa-pastoris Herderstasje S

 Cardamine hirsuta Kleine veldkers O LF LF

 Carex hirta RuIge zegge LF LF

 Centaurea jacea Knoopkruid R R R R

 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem O O O O

 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem LA LF LA

 Chenopodium ficifolium Stippelganzenvoet S

 Cirsium arvense Akkerdistel LF O O O R

 Cirsium vulgare Speerdistel O O R

 Convolvulus arvensis Akkerwinde R

 Crepis capillaris Klein streepzaad R R R O

 Dactylis glomerata Kropaar LA LD LA LF LF LA

 Draba verna Vroegeling LA LA

 Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot LF

 Elymus repens Kweek LF LA

 Epipactis helleborine Brede wespenorchis S

 Equisetum arvense Heermoes F O

 Erodium cicutarium Gewone reigersbek S

 Festuca rubra Rood zwenkgras LA LA LA LD LA LA

 Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek LF F R F

 Geranium molle Zachte ooievaarsbek O O O R O

 Glechoma hederacea Hondsdraf LF R R LF LF LF

 Holcus lanatus Gestreepte witbol LA LF LF LA LF

 Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid O

 Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid R O O O

 Lamium purpureum Paarse dovenetel R R R

 Lolium perenne Engels raaigras A A A A A A

 Lotus corniculatus Gewone rolklaver LA O

 Lotus glaber Smalle rolklaver R F O

 Matricaria chamomilla Echte kamille LF

 Medicago arabica Gevlekte rupsklaver LA O LA LA LA

 Medicago lupulina Hopklaver LF O LA

 Ophrys apifera Bijenorchis S

 Persicaria amphibia Veenwortel LF O O

 Persicaria maculosa Perzikkruid O

 Phragmites australis Riet LF R

 Picris echioides Dubbelkelk R O O R O LF

 Plantago coronopus Hertshoornweegbree R

 Plantago lanceolata Smalle weegbree LF LF O LF O F

 Poa annua Straatgras LF R R LF LF LF

 Poa trivialis Ruw beemdgras F F LF R

 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras LF O LF R

 Populus x canescens Grauwe abeel LA

 Potentilla reptans Vijfvingerkruid LF LF LF LF

 Prunella vulgaris Gewone brunel LF F F LA

 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes O LF LF

 Ranunculus acris Scherpe boterbloem LF LF A O LF LF

 Ranunculus repens Kruipende boterbloem A F F A LA O

 Rhytidiadelphus squarrosusGewoon haakmos LA LA

 Rumex conglomeratus Kluwenzuring O O

 Rumex crispus Krulzuring LF O O LF

 Rumex obtusifolius Ridderzuring O

 Schedonorus arundinaceusRietzwenkgras LA LA LA LF LF O

 Senecio vulgaris Klein kruiskruid R S S

 Sinapis arvensis Herik R

 Sonchus asper Gekroesde melkdistel R R R

 Stellaria media Vogelmuur R R O LF

 Symphytum officinale Gewone smeerwortel R

 Taraxacum officinale s.l. Paardenbloem LF O O O O F

 Torilis nodosa Knopig doornzaad R

 Trifolium dubium Kleine klaver LA LF S LA LA

 Trifolium pratense Rode klaver O LF R O

 Trifolium repens Witte klaver LA A A LA LA

 Veronica persica Grote ereprijs R R

 Vicia cracca Vogelwikke LF LF

 Vicia sativa subsp. segetalisVergeten wikke O O R O

 Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikke LF LF

 Viola odorata Maarts viooltje LF R LF LF

41 51 40 38 40 34

11 19 11 13 12 8

Extensief Regulier

Totaal aantal soorten aanwezig

Totaal aantal soorten bloeiend aanwezig 
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Bijlage 2, Foto’s  
In deze bijlage wordt in chronologische volgorde een beeld gegeven van de gazons door het seizoen.  

Schenge 
 

 

30-3-2021, Extensief gazon, met bloeiende Madelief, Paardenbloem en rozetten van Speerdistel 

 

 

Voorjaarsbeeld Extensief gazon op 19-4-2021 met vooral Paardenbloem en Madeliefje 
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Voorjaarsbeeld Intensief gazon op 19-4-2021 met vooral Paardenbloem en Madeliefje. Op dit 

moment in het voorjaar lijken de beide beheertypen nog veel op elkaar. 

 

 

19-5-2021, links van het pas het Extensieve gazon, rechts het Reguliere gazon. In het Extensieve 

gazon is op dit moment al veel meer bloesem van o.a. Madeliefje en Scherpe boterbloem. 
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6-7-2021. Links van het pad het Reguliere gazon, rechts het Extensieve gazon. In het Extensieve 

gazon staat de vegetatie wat hoger en komt bijvoorbeeld Witte klaver en Gestreepte witbol in bloei. 

 

 

6-7-2021, Regulier gazon met matig veel bloemen, vooral witte klaver 
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6-7-2021, Regulier gazon met o.a. Kleine varkenskers 

 

 

6-7-2021, Regulier gazon met vrouwelijke Gewone citroenzweefvlieg 
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22-9-2021 Extensief gazon met op de achtergrond de kort-gemaaide vegetatie van het Regulier gazon 

 

 

22-9-2021, Geschubde inktzwam in het Extensieve gazon 
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22-9-2021, rozet van Paardenbloemstreepzaad in het Extensieve gazon 

 

Nansenbaan 
 

 

31-3-2021, Regulier gazon waarin sporen gereden zijn 
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31-3-2021, Regulier gazon met Madeliefje en Vroegeling 

 

 

31-3-2021, Regulier gazon met Maarts viooltje 
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Hoop houtsnippers achtergelaten aan de rand van het Regulier gazon. De akkerdistel reageert direct 
en kiemt massaal op de hoop 
 

 

 

19-5-2021 vegetatiebeeld Regulier gazon met Madeliefje en Kruipende boterbloem in bloei, Ook veel 

Fioringras en Witte klaver 
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19-5-2021, Extensief gazon met Kruipende boterbloem, Zilverschoon en Madeliefje 

 

 

19-5-2021, Extensief gazon met een mat van Fioringras, Kruipende boterbloem en Rode klaver 
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14-7-2021, Extensief gazon, kort na een maaibeurt. Er zijn op dit moment hier en in de directe 

omgeving bijna geen bloemen meer aanwezig 

 

 

14-7-2021, Extensief gazon, kort na een maaibeurt. Ook hier zijn bijna geen bloemen meer over. Alle 

stroken Extensief gazonbeheer worden op hetzelfde moment gemaaid. Omdat het aparte stroken 

zijn, zijn hier goede mogelijkheden om te faseren. 
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22-9-2021, de Extensieve strook 2 ongeveer een week na een maaibeurt. Er zijn nu nog maar weinig 

bloemen, grassen zijn sterk dominant 

 

 

22-9-2021, in Regulier gazon veldje 5. De eerste bladeren zijn gevallen 
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22-9-2021, regulier gazon veldje 4, er zijn nog steeds wat Madeliefjes die bloeien 

 

 

22-9-2021, regulier gazon veldje 5. De konijnenkeutels tonen dat het konijn hier aanwezig is 
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Bijlage 7, Overzicht flora van de verschillende detailstroken van de Nansenbaan 
Om een beeld te verkrijgen of de verschillende deelgebieden van de Nansenbaan onderling van 

elkaar verschillen, is de flora ervan op 30-3-2021 geïnventariseerd. Die verschillen bleken op deze 

datum aanzienlijk te zijn. De extensief beheerde strook 2 had slechts 22 soorten terwijl in de 

reguliere strook 4 wel 35 soorten aanwezig waren. Terwijl op dat moment in de natuurvriendelijke 

strook de grassen nog domineren is er in het kort gemaaide reguliere gazon juist veel ruimte voor de 

kleinere soorten en talrijke kiemers van grotere soorten. De twee veldjes met het reguliere 

gazonbeheer blijken dan beide de hoogste aantallen soorten en ook een iets hogere hoeveelheid 

bloesem te hebben. De drie stroken met extensief beheer hebben op dat moment nog de minste 

soorten en ook minder bloesem. Dat beeld zal in de loop van het seizoen helemaal omkeren.  

  

Hieronder wordt een overzicht van de abundantie van de verschillende soorten en de mate van 

bloeien in de verschillende stroken gegeven. De gebruikte kleuren indiceren de mate van bloeien, als 

bij bovenstaande bijlagen. 

Vegetatieopname gazon Nansenbaan Goes 30-3-2021 

  Beheertype Extensief Regulier 

    Zuid Midden Noord Oost  West 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 

 Agrostis stolonifera Fioringras  LA     LF   

 Argentina anserina Zilverschoon     LA     

 Arrhenatherum elatius Glanshaver  LF LF LF LF LF 

 Bellis perennis Madeliefje  F F F F F 

 Cardamine hirsuta Kleine veldkers  O O LF LF LF 

 Centaurea jacea Knoopkruid    R   R   
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 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem  O     LA LA 

 Cirsium arvense Akkerdistel  LF         

 Cirsium vulgare Speerdistel  O     O   

 Dactylis glomerata Kropaar  LF LF LA LF LF 

 Draba verna Vroegeling        O LA 

 Festuca rubra Rood zwenkgras  LD LA F LD LD 

 Geranium dissectum 
Slipbladige 
ooievaarsbek  

LF LF     R 

 Geranium molle Zachte ooievaarsbek  O     O O 

 Glechoma hederacea Hondsdraf       LF   

 Holcus lanatus Gestreepte witbol  LA F F LA A 

 Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid       O O 

 Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid    R R     

 Lamium purpureum Paarse dovenetel       R   

 Lolium perenne Engels raaigras  A A A A A 

 Matricaria chamomilla Echte kamille          LF 

 Medicago arabica Gevlekte rupsklaver LF   LA   LA 

 Ophrys apifera Bijenorchis       S   

 Phleum pratense Gewoon timoteegras            

 Picris echioides Dubbelkelk  R   R R   

 Plantago coronopus Hertshoornweegbree     R     

 Plantago lanceolata Smalle weegbree  LF O O O LF 

 Poa annua Straatgras  LF LF LF LF LF 

 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras            

 Potentilla reptans Vijfvingerkruid    LF       

 Ranunculus acris Scherpe boterbloem  LF LF LF O LF 

 Ranunculus repens Kruipende boterbloem  A A A A A 

 Rumex conglomeratus Kluwenzuring O     O O 

 Rumex crispus Krulzuring  LF LF LF LF LF 

 Rumex obtusifolius Ridderzuring        O O 

 Schedonorus 
arundinaceus 

Rietzwenkgras  LA A A LF LF 

 Senecio vulgaris Klein kruiskruid     R     

 Sinapis arvensis Herik        R   

 Sonchus asper Gekroesde melkdistel        R   

 Stellaria media Vogelmuur     R O   

 Taraxacum officinale s.l. Paardenbloem  O O R O LF 

 Trifolium dubium Kleine klaver        LA LA 

 Trifolium repens Witte klaver  LA O LA LA LF 

 Veronica persica Grote ereprijs        R   

 Vicia cracca Vogelwikke      LF     

 Vicia sativa subsp. 
segetalis 

Vergeten wikke     O O O 

 Viola odorata Maarts viooltje         LF 

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos LA LA LF LF LF 
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Rhytidiadelphus 
squarrosus 

Gewoon haakmos         LA 

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos   LF       

Aantal soorten   25 22 25 35 28 

 


