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Inleiding 
Helemaal aan de noordrand van de woonwijk de Mannee ligt een mooi stukje natuur. Toen de bouw 
van de wijk in volle gang was, is ook deze randzone ingericht, door de gemeente Goes en SLZ. 
Wandelpaden verbinden het gebied met de Kattendijkse dijk en zo is er een mooi ommetje te maken. 
Het gebied wordt beheer door de vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Er vindt 
een beheer van maaien en afvoeren plaats, waarbij veel rekening gehouden wordt met de insecten. 
Jaarlijks worden de natuurwaarden van het terrein ook gemonitord. Het verslag over het jaar 2021 
heeft u voor zich.  
 
Landschappelijke elementen 
Er zijn verschillende landschappelijke elementen aanwezig. Aan de zuidzijde ligt een waterpartij, 
waarlangs een rietkraag groeit. Hier broeden o.a. wilde eend, kuifeend, waterhoen, meerkoet, 
rietgors, kleine karekiet en rietzanger. Ook de dodaars en zelfs de lepelaar en ijsvogel worden er wel 
eens waargenomen. In het middendeel is een poel aangelegd en is een groot bijenhotel geplaatst. 
Dat bijenhotel wordt intensief bewoond door veel verschillende soorten. Aan de noordrand loopt 
een sloot waarvan de oevers zijn afgevlakt, zodat zich een bloemrijke oevervegetatie kan 
ontwikkelen. Op een vijftal plekken zijn kleine bosjes aangeplant, deze zijn de eerste jaren in een 
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raster gezet. Een deel van de Kattendijksedijk hoort ook tot het terrein. Het is een mooi, hoog en steil 
talud dat goed op het zuiden is georiënteerd. Op het hoogste deel groeit een klein bosje met 
daaromheen een mantelbegroeiing met o.a. meidoorn en veel bramen. Aan de bovenrand van de 
dijk staat een rij linden.  
 

 
 
Maaibeheer 
In het terrein is een bloemrijke vegetatie aanwezig, met een hele massa aan bloeiende planten 
waaronder bijzondere soorten als veldsalie, graslathyrus, paardenbloemstreepzaad en grote klit. In 
2019 is hier een bloemenmengsel ingezaaid, waardoor dat jaar er een uitbundige bloei was. Nu 
moeten de soorten het verder op eigen kracht zien te redden, daarbij wel geholpen door een 
aangepast maaibeheer. Een normaal gegeven is dat de bloemenrijkdom geleidelijk aan wat terug 
begint te lopen. Dat is ook gebeurd. In 2020 en ook in 2021 was de vegetatie niet meer zo bloemrijk 
dan in 2019. Het begint nu meer het karakter aan te nemen van een “gewoon” bloemrijke vegetatie, 
waar het in 2019 meer weg had van een bloemenstrook. Ook het middenstuk van de Kattendijkse 
dijk is in het maaibeheer opgenomen. Bij het maaien wordt precies rekening gehouden met de 
bloemen en de insecten. Het heet sinusmaaibeheer omdat er vaak gewerkt wordt in ronde vormen 
en er per maaibeurt vaak niet meer dan 40% van de oppervlakte wordt gemaaid. Doordat er altijd 
bloemen zijn, zijn er vaak ook vlinders en andere insecten te zien. Er blijft ook steeds een deel 
ongemaaid in de winter overstaan. Daarin kunnen insecten overwinteren en vinken, groenlingen, 
kneutjes en putters kunnen er nog zaadjes in vinden.  
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Een vroege (tweede) maaibeurt in mei 2021, met een slingerend maaipad. 

Het gebied is in 2021 tienmaal bezocht om de ontwikkeling van de flora en fauna te monitoren. Er 

zijn helaas geen excursies georganiseerd in het terrein, in verband met de Coronamaatregelen. Wel 

heeft SLZ er een zg. gezamenlijke werkdag uitgevoerd, waarbij er vrijwilligers uit verschillende delen 

van Zeeland actief meegeholpen hebben.  

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

tijdens de monitoring krijgen we regelmatig opmerkingen en vragen. Er zijn veel contactmomenten 

geweest met wandelaars uit de wijk waarbij er regelmatig veel informatie is verstrekt. Een toeriste 

uit Noord Holland kwam speciaal naar het terrein om er natuurfoto’s te maken (zie onderstaande 

foto). Om de vragen vanuit de wijk goed te kunnen beantwoorden stellen we voor om zodra dat (in 

verband met de corona maatregelen) mogelijk is, een excursie door het gebied voor buurtbewoners 

te organiseren.  

 

Toeriste uit Noord-Holland, fotografeert bloemen en insecten 

Uitvoering Beheer 
In 2021 zijn verschillende klussen uitgevoerd. Het terrein is gemaaid en gehooid, en bramen op de 

dijk achter het bijenhotel zijn plaatselijk wat teruggezet, om te voorkomen dat ze de vegetatie en 

later ook het bijenhotel zouden overgroeien.   

Sinusmaaibeheer 
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 handmatig afgeharkt en afgevoerd naar een aantal plekken buiten het terrein. 
Vandaaruit is het afgevoerd door de gemeente Goes. Er is gemaaid op de volgende data:   
 

2021 Data en aantal uren 

Eerste maaibeurt 13-4 (8 uur) 

Eerste hooibeurt 14-4 (4 uur) 

Tweede maaibeurt 10-5 (18 uur) 
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Tweede hooibeurt 10-5 (18 uur) 

Derde maaibeurt 10-6 (8 uur) 

Derde hooibeurt 24-6 (38,5 uur) 

Vierde maaibeurt 31-8/7-9 (10 uur) 

Vierde hooibeurt 8-9/20-9 (81 uur) 

 

In het vroege voorjaar is het dijktalud de eerste keer gemaaid, waarbij de in  de winter overstaande 

maaistrook is verwijderd. Daarna is er in de eerste reguliere maaibeurt 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. Begin 

september is bij de vierde maaibeurt het grootste deel van de vegetatie in één keer afgevoerd. Dit 

heeft een verschralend effect. Op verschillende plaatsen zijn daarbij randen 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).  

Monitoringsresultaten 
Er is in 2021 geïnventariseerd op 10 data (19-4, 23-4, 18-5, 7-7, 10-7 11-7, 16-8, 22-9 en 2-10), 

waarbij vooral op 19-4, 23-4, 18-5 en 22-9 de planten en insecten heel uitgebreid zijn gedaan. Bijna 

alle hier vermelde waarnemingen zijn gedaan door SLZ. Een bijdrage heeft ook Jasper Beers geleverd, 

als stagiaire van SLZ. Aanvullend werden nog enkele bijen gedetermineerd door Pieter Korstanje en 

enkele slakken door Van den Berge. Er is vrij breed gekeken naar veel groepen flora en fauna. Met 

name naar de planten, bijen en dagvlinders. Er is speciaal gefocust op mogelijk nieuwe soorten en de 

al bekende doelsoorten. Hieronder worden enkele relevante doelgroepen besproken. De Rode 

Lijstsoorten en de SNL Doelsoorten worden daarbij benoemd. Een compleet overzicht van de 

resultaten wordt gegeven in de bijlagen.  

In onderstaande figuren wordt het aantal waargenomen soorten per maand gegeven, van alle jaren 

tot nu toe. Alle waarnemingen zijn van na 2018. Er zijn twee overzichten, de eerste van 2019 en 

2020, en daaronder die van 2019-2021. Te zien is dat er in 2021vooral geïnventariseerd is in de 

maanden april, juni, augustus en september. Te zien is dat het aantal soortgroepen groter is 

geworden door de inventarisaties van 2021 en ook de soortaantallen per maand. Vooral van de 

maand september is in 2021 een groter aantal soorten gedetermineerd.  
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Overzicht van aantal waargenomen soorten per maand, 2018-2020, bron Waarneming.nl 

 

 

Overzicht van aantal waargenomen soorten per maand, 2018-2021, bron Waarneming.nl 

Het totaal aantal waargenomen soorten is sinds 2019 gestegen tot 262! Het is aan te bevelen om de 

komende jaren ook in maart, mei en juli te inventariseren.  
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Vogels 

Er zijn nu 25 soorten van het gebied bekend. Dat is nog niet zoveel. Het gaat bijna steeds om 

broedvogels. De wintergasten die foerageren op de overstaande vegetatie zijn nog niet goed 

geïnventariseerd. In de rietkragen broeden rietgors, kleine karekiet, rietzanger, waterhoen, 

meerkoet, wilde eend en grauwe gans. Mogelijk ook wel waterral en dodaars, daarvan zijn echter 

geen jongen waargenomen. In het struweel op het dijktalud achter het bijenhotel kan merel en 

fazant broeden. In de bloemrijke vegetaties op de vlakkere delen kunnen bijna geen vogels broeden, 

gezien het gegeven dat daar regelmatig mensen wandelen en ook wel honden komen.  

Dagvlinders 

Er zijn in 2021 geen nieuwe vlindersoorten opgemerkt. Met 7 Doelsoorten (Rode lijst en SNL 

doelsoorten) scoort dit terrein nu al redelijk goed: koninginnenpage, oranje luzernevlinder, bruin 

blauwtje, bruin zandoogje, hooibeestje, icarusblauwtje en kleine vuurvlinder.  

Sprinkhanen 

Op 22-9-2021 zijn speciaal ook de sprinkhanen op geluid geïnventariseerd. Er zijn nu 6 soorten uit het 

terrein bekend: krasser, ratelaar, bruine sprinkhaan, zuidelijk spitskopje, grote groene 

sabelsprinkhaan en greppelsprinkhaan. Hiermee zijn de meeste kansrijke soorten wel vastgesteld. 

Mogelijk zullen ook de kustsprinkhaan en zeggedoorntje nog kunnen voorkomen. De half open 

vegetaties, de grote hoeveelheid grassen en het zonnige zuidtalud van de dijk vormen goede 

randvoorwaarden voor deze diergroep.  

Bijen en wespen 

Er zijn in 2021 geen nieuwe bijensoorten opgemerkt. In 2020 steeg het aantal waargenomen soorten 

bijen en wespen van 13 naar 24. Dat is een redelijke start te noemen, maar er is nog heel veel meer 

potentie en zeker is dat dat aantal de komende jaren nog flink kan doorgroeien, zoals bijvoorbeeld 

ook in het nabij gelegen Nieuwe Diep (daar nu 42 soorten bekend). Het bijenhotel is inmiddels goed 

in gebruik genomen, aan het einde van het seizoen was en ruime meerderheid van het aantal 

holletjes bezet (geweest). Bijzonder zijn de gewone tubebij, de weidemaskerbij en de gewone 

kegelbij. Een opmerkelijke broedparasiet is de hongerwesp, Gasteruption assectator waarvan in 

Zeeland nog maar weinig waarnemingen bekend zijn, en de Lathyrusbij waarvan Pieter korstanje er 

een nestelend kon fotograferen in het bijenhotel (zie foto hieronder).   

 

Lathyrusbij maakt gebruik van het bijenhotel, foto Pieter Korstanje 

Planten 

In 2019 was door de uitzaai van een bloemenmengsel een massaal bloeiende vegetatie aanwezig. 

Het is een normaal gegeven dat daarna de bloemenmassa begint af te nemen. Immers ook grassen 
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beginnen zich ertussen te mengen en de bloeiende kruiden moeten nu op eigen kracht verder gaan. 

Daarbij is de bodem nogal voedselrijk, waardoor er druk van vergrassing en verruiging op de loer ligt. 

Door het verschalingsbeheer kon het aantal waargenomen planten in 2020 naar 144 soorten stijgen. 

In 2021 steeg het totaal aantal waargenomen soorten naar 149. In bijlage 2 is een overzicht van de 

Doelsoorten gegeven. Het gaat dan om Rode Lijst soorten, SNL Doelsoorten of regionale zeldzame 

soorten. Daarbij zijn prachtige soorten zoals de rode ogentroost en ook donderdkruid gevonden! 

Donderkruid is plaatselijk een behoorlijk zeldzame plant. Ze is waarschijnlijk afkomstig van de 

Kattendijkse dijk, waar vroeger een populatie aanwezig is die in 2008 is geteld door Pieter van 

Rijswijk (toen 75 ex. daar aanwezig over traject van 500 meter). Daarna zijn er van deze omgeving 

geen waarnemingen meer, maar nu dus wel hier. Zijn deze planten uit de zaadbron opgeslagen? 

Hopelijk kan deze populatie hier standhouden/uitbreiden. De veldsalie heeft zich duidelijk uitgebreid 

in het gebied. Er zijn in 2020 11 pollen geteld, in 2021 zelfs 59! Naast elkaar komen nu behaarde 

boterbloem en knolboterbloem voor. Ook opmerkelijk is dat zowel groot streepzaad als 

paardenbloemstreepzaad aanwezig is.  

Ontwikkelingen in 2021 
Na drie droge en hete zomers had 2021 weer eens een betrekkelijk normale zomer. Toch viel in 

september de poel even helemaal droog. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, omdat dan de 

amfibieën hun voortplantingsseizoen al achter de rug hebben en ze al op het land zijn gekropen.  

 

Drooggevallen poel 

In 2021 zijn er geen opmerkelijke ontwikkelingen geweest. De zware machines die in de zomer van 

2020 door het terrein gereden hebben, hebben de bodem verdicht en dat is nog steeds goed 

zichtbaar. De vegetatie is zich hiervan aan het herstellen.  
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In de zomer van 2021 zijn steeds de sporen en de verdichte grond nog steeds zichtbaar 

 

Opmerkingen en aanbevelingen  
 

Wat betreft het beheer: 

*Nog niet merkbaar is dat de hoeveelheid afkomend maaisel al is verminderd.   

*Het bij de laatste maaibeurt sparen van een aantal vegetatiestroken, die lang de winter door gaan is 

goed uitgevoerd. 

*Er is wel een nestvoorziening voor de bovengronds nestelende bijen, maar nog niet voor de 

bodemnestelaars. Die zouden goed geholpen kunnen worden door een stukje steiwand af te steken 

in het talud naast het bijenhotel.  

*De hoeveelheid hinderlijk zwerfvuil is sterk verminderd. Het gebied is nu schoner dan direct na de 

oplevering. 

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.) heeft niet plaats kunnen vinden. Dit is erg 

nuttig om het draagvlak te helpen vergroten en het zou goed zijn om zodra dit weer mogelijk is dit 

weer op te pakken.  
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Wandelen tussen de bloemen, met veel margriet en gele honingklaver 

Bijlagen  

Bijlage 1, Overzicht inventarisatiegegevens 
 
Bespreking inventarisatiegegevens 
In 2019 is het terrein voor het eerst intensief geïnventariseerd. 2020 is het tweede, en 2021 het 

derde jaar. Hieronder wordt in tabelvorm aangegeven hoeveel soorten in 2019 en 2020 tezamen, en 

in de laatste 3 jaren tezamen zijn geregistreerd. Zo wordt meteen duidelijk hoeveel soorten er per 

soortgroep in 2021 bijgekomen zijn. In bijlage 5 wordt een overzicht van alle geregistreerde soorten 

gegeven. In bijlage 2 volgt een overzicht van de Rode Lijst en SNL Doelsoorten. De meest intensief 

geïnventariseerde groepen zijn de planten, dagvlinders en de bijen en wespen.  

Soortgroep 2019 en 2020 2019-2021 

Vogels 22 25 

Zoogdieren 1 1 

Dagvlinders 13 13 

Libellen 5 5 

Nachtvlinders 3 3 

Planten 144 149 

Paddenstoelen 2 2 

Spinnen 0 3 

Sprinkhanen 1 6 
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Cicaden  1 1 

Wantsen 1 3 

Kevers 4 7 

Bijen en wespen 24 24 

vliegen 11 18 

Zwammen 0 2 

Totaal 232 262 

 

 

Rode ogentroost heeft zich in de vegetatie ingemengd. De soort staat als Gevoelig op de Rode lijst en 

is tevens een SNL doelsoort. 

Bijlage 2, Overzicht Rode Lijst en Doelsoorten SNL  
De SNL Doelsoorten betreffen de overeenkomstige beheerpaketten: N12.01 Bloemdijk, N12.02 

Kruiden en Faunarijk grasland, N12.03 Glanshaverhooiland en N12.04 Zilt en Overstromingsgrasland. 

De soorten die niet op de SNL Doelsoortenlijst staan en ook geen Rode lijst soorten zijn, betreffen 

regionaal zeldzame soorten.  

Soort Doelsoort SNL Rode Lijst status Regionaal zeldzaam 

Boerenzwaluw   Gevoelig  

IJsvogel     

Koekoek   Kwetsbaar  

Behaarde boterbloem X   

Brunel X   

Donderkruid    Regionaal zeldzaam 

Gele morgenster X   

Graslathyrus X   

Groot streepzaad X   

Grote klit    Regionaal weinig voorkomend 

Kamgras X Gevoelig  

Knolboterbloem X   

Knoopkruid X   
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Korenbloem X Gevoelig  

Margriet X    

Paardenbloemstreepzaad   Kwetsbaar  

Rode ogentroost X Gevoelig  

Rood guichelheil X    

Veldsalie X Kwetsbaar  

Waterpunge X    

Zilte greppelrus X    

Bruin blauwtje X Gevoelig  

Bruin zandoogje X    

Hooibeestje X    

Icarusblauwtje X    

Kleine vuurvlinder X    

Koninginnepage     Zeldzame soort, maar toenemend 

Oranje luzernevlinder     Onregelmatige trekvlinder 
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Bijlage 3, Fotoreportage 
Hier worden extra vegetatiebeelden getoond evenals een aantal waargenomen soorten. 

 

Voorjaarsbeeld met bloeiend fluitenkruid en herik 
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Voorjaarbeeld van de dijk, met veel veldsalie, margriet en dagkoekoeksbloem  

 

Detail bloeistengel veldsalie 
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Groot streepzaad kwam in 2021 tamelijk algemeen voor in het gebied 
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Voorjaarsbeeld van de vegetatie. Hier zijn verschillende ontwikkelingsstadia zichtbaar. 

 

 

Nazomerbeeld met verschillende vegetatiestadia 
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Tronkenbij in het bijenhotel. Er is nu een mooie populatie tronkenbijen aanwezig. 

 

 

Duitse wesp, bezig hout bijeen aan het schrapen voor de nestbouw, aan de zijkant van het bijenhotel 

 

 

Wormkruidbij op boerenwormkruid 
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Zwartpootsoldaatje is een van de zeven soorten kevers die in het terrein is waargenomen. 

 

 

Gewoon weidegitje op boterbloem 
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De kortvleugelboorkever was in 2021 ook aanwezig 

 

 

Deel van het bijenhotel, waarvan eind 2021 iets meer dan de helft bewoond is (geweest).  


