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Mannetje Zwarte bladjager klaar voor de jacht
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Inleiding
Helemaal ingeklemd tussen de Goese Meer aan de west- en noordzijde en het Havenkanaal aan de
westzijde en de oprukkende bebouwing aan de zuidzijde, ligt een fraai schiereiland met onverwachte
natuurwaarden en vooral voor jongeren een heel leuk recreatiegebied. Misschien in afwachting van
een betere naam, noemen we het nu het Recreatiegebied Oosterschans. Het is slechts een klein
gebied, maar het heeft door een extreme afwisseling een hoge natuurwaarde. Er is een bosje met
inheemse soorten, een dijk met een rij Canadapopulieren erop, er zijn riet- en moerasvegetaties en
er zijn zowel zoete als zilte vegetaties en de daaraan gebonden insecten.
In 2020 is voor dit gebied een inrichtingsplan opgesteld (Oostinga et al, 2020) en in 2021 een
beheerplan (Oostinga et al, 2021). Het doel van het gebied is het uitbouwen van de recreatieve
mogelijkheden en behouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van de aanwezige natuurwaarden.
In maart 2020 is het gebied ingericht, zo werd er een strandje aangelegd en het maai- en bosbeheer
van het terrein werd overgenomen door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Het onderhoud
van het strandje blijft bij de gemeente Goes. Een inrichtingsmaatregel die nog moet worden
uitgevoerd is dat het oostelijke deel nog wat geëgaliseerd moet worden en ingezaaid als gazon, voor
recreatieve doeleinden.
Tot eind 2019 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 2020
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 op
broedhopen in het bosje verwerkt.
Het gebied is in 2021 zesmaal uitgebreid bezocht om de flora en fauna te inventariseren. Voor SLZ
voerden Naomi Oostinga, Lucien Calle en stagiaire Jasper Beers dit uit.
Dit verslag schetst een beeld van de inrichting en het beheer in 2021, waarbij ook de ontwikkeling
van de natuurwaarden besproken wordt.
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Beeld van vóór de inrichting
Hieronder wordt aan de hand van enkele beelden kort een aantal aspecten besproken.

Voorheen werd het gebied met zware machines gemaaid, waardoor er maaisporen achterbleven.
Hier een beeld van maart 2021, waarbij de sporen van de maaibeurt uit 2020 nog steeds goed
zichtbaar zijn. De bovenlagen zijn tot een soort van pap verworden.
Het gebied was al populair als recreatie- en zwemplek, vooral bij jongeren. Er was echter nog nergens
een mooie open plek om te kunnen sporten, zitten ed. Beeld uit de zomer van 2019.

Het hele veldje aan de zuidzijde was beplant met elzen. Daardoor was een maaibeheer lastig en de
toekomstige potenties voor een mooie fora iets verminderd. De jonge elzen die overigens gemiddeld
een slechte vitaliteit hadden, zijn hier verwijderd.
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Op sommige plekken waren sterk woekerende soorten aanwezig. Hier de dijkviltbraam die een
wandelpad bijna ontoegankelijk maakte. Deze woekeraars zijn wat teruggesnoeid.

Overal waar mensen recreëren wordt afval achter gelaten. Hier wat bijeengeraapte zaken.
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Inrichting en Ontwikkelingen 2021
De inrichting is uitgevoerd zoals was beschreven in het inrichtingsplan. Onderstaand wordt aan de
hand van een aantal foto’s een beeld getoond van enkele aanpassingen.

De laagte tussen de dijk en het bosje werd uitgediept. Zicht naar het noorden in de nieuw
uitgediepte laagte, direct na het uitdiepen. Er staat direct al een laagje water in.

Zicht naar het zuiden in de nieuw uitgediepte laagte. De wal aan de rechterzijde is de kanaaldijk met
de Canadapopulieren erop. Ook de nieuwbouw die tot dicht aan de rand van het gebied komt, is
zichtbaar.
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Aan de noordzijde van de laagte is de grond die bij het uitdiepen vrij kwam in een steilwand voor
bijen (en andere bodemgebonden insecten) aangelegd.

De steilwand is mooi steil en ook een beetje aangedrukt, om te voorkomen dat deze weer snel zou
afbrokkelen.
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Het veldje aan de oostzijde van het bosje in het voorjaar van 2021, nadat het deels in de richting van
het water geleidelijk is afgevlakt en nadat de elzen er zijn verwijderd.

De grond die van het afvlakken van het oostelijke veldje afkwam, is in het bosje gelegd. Daarvoor
werd in het bosje eerst een open plek gemaakt. Het takhout van het daarbij verwijderde struweel is
in houtrillen langs de randen van de open plek verwerkt.
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De opening naar de buitenrand van het bosje is haakvormig, zodat de opening van buitenaf niet zo
opvalt. Deze kan geleidelijk ook weer wat dichtgroeien. De openingen zijn kleiner gemaakt door ze
verder in te planten met inheemse soorten, oa met schietwilgen.

In de baai aan de westzijde, aan de overzijde van het scoutinggebouw is een nieuw strand aangelegd.
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Op de dijk aan de zuidzijde van het scoutinggebouw zijn rijen inheems struweel aangeplant.

Recreatie
Het nieuwe strandje werd direct en met veel enthousiasme in gebruik genomen door de jeugd. Op
bijna alle warme dagen, zelfs doordeweeks na schooltijd, waren hier jongeren te vinden. Het is een
heel fijne plek, waar ze hun eigen bezigheid kunnen hebben. Deze doelstelling voldoet hier dus heel
goed. Er is geen regelmatig toezicht. Er waren geen voorzieningen voor afval. Er blijft steeds wat afval
slingeren. Wel zijn er nu 2 kliko’s neergezet om het ergste op te kunnen vangen.
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Beeld van het strandje op 22-9, na een intensief seizoen. Op verschillende plaatsen komt riet er
doorheen gegroeid. Dit kan het beste kort gehouden worden.

Naast Riet raakt het zand ook wat begroeid met Dauwbraam.
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Uitvoering beheer
2021 was het eerste jaar dat het beheer door vrijwilligers is overgenomen. Het reguliere maaibeheer
en bosrandbeheer werd uitgevoerd door de vrijwilligers van SLZ. Bij het maaibeheer is het maaisel
op broedhopen in het bosje verwerkt. De tweede maaironde is later uitgevoerd dan afgesproken en
in het beheerplan staat vermeld. Er is vooral nog ingezet op verschralingsbeheer, waardoor er
tamelijk grote vlakten in één keer zijn gemaaid. Op het westelijke veldje is wel gefaseerd gemaaid.
Daar zijn plekken met oa. Gewone agrimonie, Rode ogentroost en Brede wespenorchis gespaard.
Hopelijk kan in de toekomst overgegaan worden op een beheer dat nog meer rekening houdt met
insecten. Ook de steilwand voor de bijen is met een bosmaaier van de vegetatie ontdaan. De bosrand
is hier en daar wat teruggezet en uitgedund, met name de ruigere groeiers als Dijkviltbraam en ook
de Rode kornoelje. Het afkomend takhout is ook in het bosje verwerkt.

2021
Data en uren
Eerste maaibeurt
15-6 (7 uur)
Eerste hooibeurt
17-6 (36 uur)
Tweede maaibeurt
20-9 (5 uur)
Tweede hooibeurt
21-9 (10 uur)
Derde maaibeurt
30-9 (10 uur)
Derde hooibeurt
1-10 (24 uur)
Overzicht van maaibeurten en data van uitvoering
Onderstaand wordt aan de hand van een aantal foto’s een beeld van het beheer gegeven.

Beeld op 17-6 enkele dagen na het maaien van een eerste pad door de vegetatie.
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De eerste banen riet zijn gemaaid…

Op het westelijke veldje is gefaseerd gemaaid.
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In de nazomer staat de vegetatie op het oostelijke veldje wat te hoog. Er zijn ook veel opschietende
abelen. De tweede maaironde is hier te laat uitgevoerd.

Beeld op 22-9 een dag na het maaien van het westelijke veldje
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De steilwand is met een bosmaaier van vegetatie ontdaan. Dit zal jaarlijks moeten gebeuren.

Er is ook een aantal werkdagen geweest met scholieren van het Scalda. Deze zijn bezig geweest met
het bosrandbeheer en ook met het afzetten van opschot van abelen. Deze klus is nog niet klaar en
kan de komende periode weer opgepakt worden. Dat geldt ook voor het opschot van de abelen in de
richting van de nieuwe appartementen en bij de nestheuvel, zodat deze wat meer in de zon komt te
liggen. Op veel van deze dagen zijn de studenten begeleidt door SLZ medewerkers. De Gemeente
Goes heeft ook een deel van het abelenopschot verwijderd.

Monitoringsresultaten
Op 31-3, 19-4, 22-4, 3-6, 20-8 en 22-9 is het gebied tamelijk uitgebreid geïnventariseerd. Alle
waarnemingen werden gedaan door medewerkers en stagiaires van SLZ en twee medewerkers van
de gemeente Goes. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal waargenomen
soorten per soortgroep tot eind 2021. Het overgrote deel van de waarnemingen werd verzameld in
2020 en 2021. Alle gegevens en ook veel foto’s zijn opgenomen in Waarneming.nl. In onderstaande
hoofdstukjes worden de voornaamste doelsoorten en andere opvallende soorten kort besproken. In
de bijlagen is met kleurtjes aangegeven welke de Rode Lijstsoorten zijn en welke de SNL doelsoorten.
Het is opvallend dat in zoveel verschillende soortgroepen al soorten zijn vastgelegd.
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Soortgroep
Vogels
Zoogdieren
Dagvlinders
Libellen
Weekdieren
Nachtvlinders en micro's
Planten
Overige ongewervelden
Sprinkhanen
Wantsen
Kevers
Bijen en wespen
Vliegen
Wieren
Kwallen
Mosdiertjes
Totaal

Aantal soorten
23
2
9
2
3
5
138
2
2
2
2
8
9
2
2
1
212

Vogels
Met 23 geregistreerde soorten is er al een redelijk beeld van de avifauna. Bij de vogels zijn er met
name aan bos en water gebonden soorten aangetroffen. De IJsvogel is een fraaie soort. Kans op een
broedgeval (bv in de steilwand) lijkt niet groot, gezien het gebied ook frequent wordt bezocht door
recreanten. Ook de aan water gebonden soorten, zoals de eenden en ganzen, zullen om dezelfde
reden niet snel tot broeden kunnen komen. In het bosje zullen de boombroeders en vooral de vroeg
in het jaar broedende vogels wel tot voortplanting kunnen komen.

Dagvlinders
Met 9 aangetroffen soorten zijn waarschijnlijk nog niet alle voorkomende soorten geregistreerd.
Daaronder zijn mooie doelsoorten als Bruin blauwtje en Hooibeestje.

Bijen, wespen en overige kleine insecten
Er zijn 8 soorten aculeaten genoteerd, waaronder 7 bijen. Het betreft allemaal algemene soorten.
Datzelfde geldt voor de vliegen (9 soorten) en sprinkhanen (2). Ook onder die algemenere soorten
zijn er ook hele mooie, zie enkele foto’s hieronder.
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Zwarte bladjager, hier een vrouwtje met eieren in het achterlijf.

Greppelsprinkhaan, hier een vrouwtje, herkenbaar aan de sabelvormige legboor (hoort bij de
sabelsprinkhanen).

Planten
De planten zijn in 2020 en 2021 grondig onderzocht. De soortenlijst zal daardoor tamelijk compleet
zijn. Daarmee is er een mooie nul-meting en kunnen de veranderingen goed bijgehouden worden.
Met 138 soorten blijkt het een behoorlijk soortenrijk gebied te zijn. Er zijn niet alleen veel soorten,
maar ook veel doelsoorten, waaronder enkele hele bijzondere en zeldzame. Zoals de populatie
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Zachte haver op de Kanaaldijk en de populatie Klimopbremraap op de klimop aan de oostzijde van
het bosje. Aan de hand van onderstaande foto’s worden een beeld geschetst van de rijke
plantenwereld.

Klimopbremraap, waarvan er 2 bloeiende stengels zijn waargenomen in 2020.
Goes is in Zuid-Beveland tot nu toe de enige plek waar deze soort aangetroffen is. Behalve hier is de
soort in 2019 ook op het bedrijventerrein in Goes zuid aangetroffen. De soort lijkt vooral in stedelijk
gebied wat op te rukken. In Middelburg zijn er al meerdere groeiplekken. In 2021 liet de plant zich
helaas niet zien. De plant parasiteert op klimop. Om die reden wordt het stukje klimop waar de soort
aanwezig is niet gemaaid.

Populatie Zachte haver op de kanaaldijk. Het voorkomen op deze plek is heel bijzonder, omdat de
Kanaaldijk de enige plek is op Zuid-Beveland waar deze soort bekend is. Ook op de kanaaldijk net
noordelijk van deze plek is ook een populatie aanwezig, zie hieronder ingevoegde kaartje van
Waarneming.nl. De meest dichtstbij zijnde groeiplekken zijn op Noord-Beveland aan de
Zandkreekdam en Neetje Jans. Ook van de kanaaldijk zuidelijk van Wilhelminadorp is bekend dat
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daar ooit Zachte haver stond. Mogelijk had de soort op deze kanaaldijken een veel bredere
verspreiding.
Plaatselijk staat Zachte haver gemengd met Goudhaver en Glanshaver door elkaar. Het is een ideale
plek om te oefenen om deze soorten goed te leren onderscheiden!

Kaart Zachte haver, Bron Waarneming.nl

Gewone veldbies en Gewone bermzegge beiden zaaddragend. Beide SNL doelsoorten groeien op de
kanaaldijk.
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De oevervegetatie is zilt, gezien het zoute water van het Goese Meer. Hier Zulte en Klein
schorrenkruid.

Verbeterpunten en aanbevelingen
Er zijn in 2021 enkele verbeterpunten zichtbaar die kunnen worden opgepakt. Enkele daarvan
kunnen gezien worden als weeffoutjes of opstartproblemen tijdens dit eerste jaar:
*Het dijkje aan de zuidzijde van het scoutinggebouw is niet in beheerplan opgenomen, daarom is er
dit jaar ook geen beheer uitgevoerd. De dijk dreigt nu over de hele zuidzijde te verstruwelen. Een
overleg is nodig om het toekomstbeeld vast te leggen en beheer op te pakken.
*Bij de aanplant zijn op het dijkje abusievelijk ook schietwilgen aangeplant. Deze zijn vervangen door
andere struiken.
*De tweede maaironde is te laat uitgevoerd, vooral veroorzaakt door de achterstand bij de
vrijwilligers gezien de coronamaatregelen. Daardoor stond de vegetatie op het oostelijke veldje te
hoog, waren er wat boomvormende soorten aanwezig en was er te weinig verschraling.
Hopelijk/waarschijnlijk kan in de toekomst de tweede maaibeurt wat vroeger ingepland worden.
*Het strandje raakte nog te snel begroeid. Het is nuttig deze begroeiing in een vroeg stadium kort te
houden.
*Er blijft steeds veel zwerfvuil achter, vooral op de plekken waar veel jongeren recreëren. Dit is
tijdens het reguliere beheer door de vrijwilligers van SLZ wel wat opgeruimd. Het zou goed zijn om
toch ook de jongeren te bewegen hier zelf actiever in te worden.
Als extra aanbeveling kan worden opgenomen om de toekomstige bewoners van de aanpalende
nieuwebouwwijk te betrekken bij het wel een wee van dit mooie terreintje. Dat zal een flinke
meerwaarde kunnen opleveren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een excursie, stukje in
een wijkkrant, een aanbod om op werkdagen mee te doen etc.
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