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Graslandvlinderproject
Een update
Max Ossevoort

Het Graslandvlinderproject 
beoogt om in de Krimpener-
waard leefgebieden voor met 
name graslandvlinders en bijen 
als een soort steppingstones 
in te richten, die door 
bloemrijke zones zoals bermen 
en dijktaluds met elkaar 
verbonden zijn. Hierdoor 
kunnen graslandvlinders en 
bijen vanuit andere polders en 
in de Krimpenerwaard langs 
deze zones van het ene naar 
het andere leefgebied komen, 
zodat uitwisseling tussen 
deze insecten in de gebiedjes 
mogelijk is en populaties 
gezond blijven. De laatste keer 
dat we in de Waardvogel over 
dit project hebben geïnformeerd 
stamt al weer uit begin 2019. 
Hoog tijd voor een update dus.  D

Eerst een terugblik op de graslandvlinderhabitats die al zijn 
gerealiseerd. De resultaten daarvan zijn op dit moment 

nogal wisselend. Allereerst de Lekweide (bij Bergambacht) en 
Weydeblick (bij sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk), de eerste 
twee percelen waar we mee begonnen in voorjaar 2018. De 
Lekweide ontwikkelt zich positief (foto 1). In 2019 zagen we 
al dat van de grote selectie aan gezaaide kruiden de eenjarigen 
geheel volgens verwachting aan het verdwijnen waren, en dat 

de meerjarige kruiden tot ontwikkeling kwamen. Een soort die 
zich echter ook uitbreidde is de ridderzuring. Vorig jaar zijn we 
daarom met vrijwilligers begonnen om deze zuring te steken, een 
arbeidsintensief proces. Goed zichtbaar is het verschil tussen 

de plaatsen waar gewerkt is en de rest van het perceel. Het is 
daarom goed om in 2020 deze actie ook voor de rest van het 
perceel te plannen, want het helpt wel. 
Weydeblick is een verhaal van een hele andere orde: wat 
op kwam waren niet de verwachte gezaaide soorten, maar 
volop akkerdistel, raapzaad en wat ridderzuring; ongewenste 
storingssoorten. Blijkbaar was de bodem vergeven van het zaad 
van deze soorten die sneller kiemden dan het zaaigoed, waardoor 
al ras 75% van de oppervlakte bedekt was door vooral de 
akkerdistel en raapzaad (foto 2). In overleg met Staatsbosbeheer 
wordt er gewerkt aan een oplossing die dit najaar zijn beslag zou 
moeten krijgen, want het doel van het perceel is ondanks de 
tegenslag niet veranderd.

Blauwe stippen zijn reeds ingerichte habitats; rode stippen zijn nog door de NVWK te realiseren terreinen; de 
blauwe lijnen zijn verbindingszones, de meeste nog te realiseren, delen langs de Lekdijk zijn reeds ingericht. 
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De percelen op Bilwijk (foto 3), het Veenweidepark en in de 
Nespolder (achter de Kwakels langs de N-210) ontwikkelden 

zich in 2019 goed, waardoor de vlinders en bijen al volop bloeiende 
kruiden hebben aangetroffen. De percelen werden mooi op 
tijd gemaaid (foto 4) en opkomende storingssoorten werden 
verwijderd voordat ze de overhand konden nemen (foto 5). 
Het perceel dat is aangelegd in de Berkenwoudse Driehoek 
kwam door het opzetten van het waterpeil in de winter van 
2018/2019 een paar centimeter onder water te staan. Toen het 
peil in de zomer van 2019 weer zakte bleek dat soorten als grote 
kattenstaart goed tot bloei kwamen, maar dat soorten die minder 
vochtminnend zijn helaas verdwenen waren. 
In 2019 werden nog diverse andere acties gepleegd. Zo zijn onder 
andere bij alle percelen bijen- en insectenhotels geplaatst die 
voorzien werden van een afdak om de bewoners te beschermen 
tegen vocht, rot en hitte. (foto 6).

De plannen waren om dit voorjaar nog een reeks percelen als 
graslandvlinderhabitat in te richten. Voor beschikbaarheid van 

terreinen is er goed overleg geweest met Maarten Breedveld, regiohoofd 
Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap. De beoogde gronden 
zijn een deel van de bermen van het fietspad dat van Koolwijk naar 
Benedenberg loopt, een gedeelte van de Commissarissenlanden, een 
deel van het terrein van Zaanen en Verstoep en nog twee percelen in 
het Veenweidepark. In april is in nieuw overleg besloten om het deel van 
de Commissarissenlanden toch niet door te zaaien. De reden is dat het 
aantal kruiden er al jaarlijks toeneemt, en bij bewerken van de bodem in 
combinatie met doorzaaien het risico op ontkiemen van storingssoorten 
reëel is.  Die locatie vervalt, maar staat nog wel op het kaartje.
Helaas was het nog zo nat in februari dat de andere percelen niet 
bewerkt konden worden, en vervolgens kwam het coronavirus ook 
naar Nederland. We hebben daardoor moeten besluiten om veel 
acties door te schuiven naar het najaar. Het is de bedoeling dat we 
na het broedseizoen beginnen met het bewerken van de percelen, 
waarna ze in september kunnen worden ingezaaid. 

Wat we nog wel dit voorjaar konden doen is een perceel 
inrichten langs de Benedenkerkseweg in Stolwijk. Dit stuk 

van ongeveer 700 m² is door Mart-Jan de Jong, die een biologisch 
melkgeitenbedrijf heeft, ter beschikking gesteld voor het project. De 
aanwezige brandnetels en ridderzuring zijn op een natuurvriendelijke 
wijze verwijderd: varkens hebben in iets meer dan tien dagen tijd 90% 
van deze storingssoorten opgegeten. Helaas moest daarna handmatig 
de resterende 10% brandnetels nog worden uitgeriekt, omdat de 
varkens verplaatst waren. Daarna kon in de maand maart het perceel 
mechanisch gespit en gefreesd worden en er is nu een kruidenrijke 
ruigtestrook aangeplant met gebiedseigen planten uit eigen kweek. 
Wanneer u dit artikel leest zal het perceel ook zijn ingezaaid. 
Daarnaast heeft Mart-Jan gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
subsidie aan te vragen bij het HHSK (zie vorige Waardvogel) om de 
oever langs het bewerkte perceel natuurvriendelijk in te richten, zodat 
de aantrekkingskracht van het perceel voor vlinders en bijen nog meer 
vergroot wordt. Het gaat er ongetwijfeld schitterend uit zien. 

Waar zitten nog knelpunten? Op de eerste plaats kun je wel 
proberen natuurdoelstelling te halen en daar je best voor doen, 

maar je kunt het beoogde resultaat niet afdwingen. Het blijft dus 
afwachten hoe terreinen zich ontwikkelen. 
Verder is het essentieel voor het slagen van het totale plan dat ook de 
verbindingszones tussen de habitats op orde komen en goed worden 
onderhouden. De provincie heeft aangekondigd dat zij alle bermen 
van de N-wegen ecologisch gaat beheren. In de Waardvogel van 
december 2019 lazen we een tussenstand: die zag er niet positief uit. 
Er is diverse keren overleg geweest met de provincie om daarmee te 

bereiken dat de uitvoering van het ecologisch beleid zo snel mogelijk 
van de grond komt. Daarnaast zal door de provincie dit jaar de strook 
van het voormalige traject van de N-210 vanaf de golfbaan bij 
Krimpen tot aan Bergambacht worden ingezaaid na voorbereidende 
werkzaamheden. De aanvang van deze werkzaamheden is gepland 
na het broedseizoen. In 2021 zouden daar dan de eerste kruiden in 
bloei moeten komen. 

De invloed van het coronavirus op onze werkzaamheden dit jaar 
is groot. Alle werkzaamheden met betrekking tot het perceel 

van Mart-Jan de Jong zijn op individuele basis ingevuld. Geen 
groepjes van twee of meer tegelijkertijd aan het werk. Dan mis je 
toch wel de gezelligheid van de groep, uiteraard met uitwisseling 
van ervaringen tijdens de koffie. Maar gezondheid gaat boven 
alles. Hopelijk is medio september het virus (tijdelijk?) verdwenen 
en kunnen we ten minste de geplande percelen inzaaien met een 
groep vrijwilligers. We houden u op de hoogte.  D
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