15 jaar De Staart
2003 - 2018

NATUUR ZONDER PLAN

VOORWOORD
Toegegeven… elk jaargetijde heeft zo z’n charmes en elke
seizoensverandering is opwindend. Maar wat mij betreft,
heeft de herfst een streepje voor. Bomen hullen zich in vurige
tinten en lichten het landschap op als fakkels. Ze zijn een
voorbode van de winter, maar voor het zover is, valt er nog
van alles te beleven. In mijn favoriete natuurgebied De Staart
in Oud-Beijerland bijvoorbeeld!
DE STAART
Ooit diende het terrein als opslagdepot voor slib uit de Rotterdamse haven; later – uiteraard niet voordat de verontreinigde grond van een schone afdeklaag was voorzien – werden
er aardappels verbouwd. Vanaf 2003 maakten de oer-Hollandse piepers plaats voor ruige natuur.
STRUINNATUUR
Telkens als ik daar ben, denk ik ‘zo is de natuur bedoeld’. Een
prachtig stukje buitendijkse struinnatuur, waar de Schotse
Hooglanders en Konikpaarden ervoor zorgen dat de natuurlijke
vorm van het graslandschap behouden blijft. En passant houden zij daarmee de natuurlijke kringloop in stand.
Het is duidelijk: hier heeft de natuur de vrije hand en gaat niets
verloren, zelfs het onderhoud wordt door de grote grazers op
natuurlijke wijze geregeld. Een inspiratiebron voor onze economie en de ontwikkeling van circulaire bouwprojecten.
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RUST
Het tij bepaald nog steeds in grote mate hoe het buitendijkse
landschap eruit ziet. Het is volop genieten van de gevarieerde
plantengroei, vogels, vlinders, de grote grazers natuurlijk en
de typische getijdennatuur. Ik ervaar hier altijd een ongekende
rust zo dicht bij de randstad. De Oude Maas - een van de drukst
bevaren rivieren van West Europa - waaraan de Staart gelegen
is, is een voorbeeld van hoe natuur en bedrijvigheid vloeiend in
elkaar over gaan. Natuur in onze nabijheid is belangrijk, hopelijk kunnen we nog heel lang genieten van dit indrukwekkende
stukje natuur dat haar eigen gang mag gaan.
KLEIN PROFIJT
Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt vierde twee jaar geleden haar honderdjarig bestaan. Het gebouw aan de Oude
Maas kent een veelzijdige en bewogen geschiedenis: gestart
als zalmvisserij in 1916 (binnen tien dagen was de vergunning
om op die plek te mogen bouwen geregeld, kom daar nu eens
om!), waarna de bestemming achtereenvolgens veranderde
in boerderij, vakantiewoning, bouwval en – de laatste 23 jaar
– natuurbezoekerscentrum van Hoekschewaards Landschap.
Een locatie die er, met meer dan 15.000 bezoekers per jaar, toe
doet!
OPEN HAARD
Herfst… dat doet denken aan de open haard. Op koude avonden

gaat daar nogal eens de brand in. Heerlijk verspreid zich de
warmte door de woning. Zo’n vurige warmtebron blijft echter
niet de hele avond doorgaan. Doe je er niets aan, dan verflauwen de vlammen en aan het einde van de avond rest er niets
meer dan een hoopje as. Wat moet er gebeuren? Een goede
binnenbrand heeft voedsel nodig. Er moet nieuw hout op het
vuur, je moet er flink in blazen en de boel eens goed opporren. En dan slaan de vlammen er weer uit.
SYMBOOL
Zonder te vervallen in melancholisch mijmeren, staat voor
mij die open haard symbool voor duurzaam natuurbeheer.
Niets doen is geen optie. Wie wacht op een warm gevoel
dat spontaan opborrelt, wacht tevergeefs. Vandaar dat
Oud-Beijerland investeert in duurzaamheid, in groen- en
natuurbeheer. Het is als nieuw hout op het vuur, zodat - en
daar geloof ik oprecht in - over korte of langere termijn de
vlammen er weer uitslaan.
Namens het gemeentebestuur van
Oud-Beijerland spreek ik mijn waardering uit voor het prachtige en dankbare
werk van het Hoekschewaards Landschap en ik feliciteer hen van harte met
het 15-jarig jubileum van De Staart.
Piet van Leenen
Wethouder Oud-Beijerland
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1. HOE HET BEGON
De Staart is een natuurgebied van 28 hectare aan noordoost
kant van Oud-Beijerland en ligt aan de oevers van de Oude
Maas en het Spui. Het gebied was ooit buitendijks grasgors
dat in de winter regelmatig onderliep bij erg hoog water. Het
werd in de zomer gebruikt als hooiland en weidegrond.
Begin jaren ’70 werd het gebied opgehoogd met havenslib
(baggerspecie) waardoor het gebied nu veel hoger ligt dan de
omringende landerijen.

Op De Staart mag de natuur verder haar gang gaan: natuurlijke successie, begrazing en invloed van water en wind bepalen
hoe het gebied er uit ziet. Het menselijke ingrijpen is tot een
minimum beperkt. Mensen zijn welkom op De Staart: er
wordt een pad gemaaid maar er mag ook vrij gestruind worden. Er gelden wel enkele regels, namelijk honden aan de lijn,
afstand houden tot de grazers (25m) en de dieren niet voeren
en aaien.

Een klein deel van het gebied is toen ontkomen aan de ophoging en werd in 1998 vergraven waardoor het gebied weer
bloot staat aan eb en vloed. Dit is nu bekend onder de naam
‘de Natte Staart’. Het opgespoten gedeelte van De Staart werd
tot in 2003 gebruikt als landbouwgrond.

Het is januari 2004 en het natuurgebied wordt feestelijk geopend. De runderen stormen de vangkraal uit en genieten vanaf die dag wat de natuur ze te bieden heeft. Die eerste winter
hebben ze zich nog tegoed kunnen doen aan de niet geoogste
aardappels. Er is niets ingezaaid op de braakliggende akkers,
dus alles wat er is gaan groeien en bloeien is er spontaan
gekomen. En dat blijkt een hoop!

De gemeente Oud-Beijerland, eigenaar van De Staart, heeft
dit gebied bestemd als natuurcompensatie voor het industrieterrein De Bosschen. Zij hebben het Hoekschewaards
Landschap gevraagd het terrein voor hen te beheren. Er waren
geen vast omschreven natuurdoelen voor de Staart. De enige
wens was dat het een half open landschap zou moeten worden
met bomen, struiken en natuurlijke, bloemrijke graslanden.
Aangezien dit prima te realiseren is met natuurlijke jaarrondbegrazing, is in samenwerking met FREE Nature (toen nog
ARK natuurontwikkeling) in 2003 een kleine kudde Schotse
hooglanders losgelaten. In 2011 kwamen daar koniks bij.
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In 2004 was het gebied een braakliggende akker
Hooglanders doen zich tegoed aan de oogstresten (inzet)
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2. VAN AARDAPPEL TOT AARDAKER EN VAN BIET TOT BIJENORCHIS
De braakliggende akkers vormen een ideaal kiembed voor tal
van soorten planten. Het eerste jaar is het een zee van echte
kamille en blaartrekkende boterbloem: echte pioniers. Her en
der bloeit nog een vergeten aardappelplant. Het jaar daarop volgt de verwachte explosie van akkerdistel. Voor menig
agrariër een vrees, maar voor insecten en vogels een zegen.
Akkerdistels bieden namelijk uitstekende nectar. Vlinders,
bijen en zweefvliegen zijn er dol op. En in de herfst en winter
doen zaad etende vogels zich tegoed aan hun zaden. Het was
wel even slikken toen een keer met oostenwind het pluis tot
ver de woonwijk in geblazen werd. In de eerste jaren zijn de
distels in een strook van 25 meter langs het raster gemaaid
om de gebruiker op de dijk tegemoet te komen. Maar de
akkerdistels namen na enkele jaren flink af, zoals voorspeld.
Nieuwe soorten doen hun intrede, zoals brandnetels, harig
wilgenroosje en andere ruigtekruiden. De grazers gaan hun
wegen de ruigte in banen en ‘s zomers verdwijnen ze er compleet in. Ze breken de randen open en grazen het kort, zodat
ook andere planten kans krijgen om te groeien. Zo ontstaat
een mozaïek van ruigte afgewisseld met kort(er) grasland.
Maar er gebeurt meer, wat in de eerste jaren aan ons zicht
onttrokken word door de hoge begroeiing van ruigte. Er
kiemen allerlei bomen en struiken. Dit begint pas op te vallen
nadat de jonge bomen boven de ruigte uit gaan groeien. In
2008 is deze spontane bosontwikkeling voor het eerst in
kaart gebracht. Er blijken maar liefst 20 verschillende soorten
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bomen en struiken gekiemd te zijn, verdeeld over een kleine
1500 individuen. Vlier en kornoelje blijken het talrijkst. In
2017/2018 is dit onderzoek herhaald en levert een indrukwekkende kaart van de huidige situatie. De soortenrijkdom
is vergelijkbaar met het eerste onderzoek, maar de aantallen
zijn groter en de bomen en struiken zelf ook natuurlijk. Het
is een heus bos geworden, gedomineerd door vlier, afgewisseld met ondermeer allerlei soorten appels, meidoorns en
sleedoorns.
Door de relatief voedselrijke bodem blijven ruigtes het beeld
bepalen op De Staart. Door de jaren heen zien we echter een
verschuiving naar een meer gevarieerde begroeiing. De ruigtes worden steeds soortenrijker en bloemrijker. Koninginnekruid, guldenroede, valeriaan, moeraskruiskruid, kruldistel, hennepnetel en kruidvlier zijn enkele voorbeelden. Op de
graslanden zijn knoopkruid, boerenwormkruid, heelblaadjes
en duizenblad verschenen. Ook vinden we bijzonderheden
daartussen zoals aardaker, rietorchis, bijenorchis, kleine ratelaar en vogelmelk. De oeverzone langs het Spui en de Oude
Maas staan onder invloed van het getij en hier komen van
oudsher specialisten voor zoals zomerklokjes en spindotters.
De plantenwerkgroep heeft enkele malen De Staart bezocht
en minstens 150 verschillende plantensoorten geturfd.
Gehakkelde aurelia op rijpe vlierbessen
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Bomen inventarisatie 2018

Struwelen in bloei
Herik en kruldistel op de voorgrond (inzet)
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(Foto rechts)
In 2018 is de voormalige
akker in een heus vlierenbos getransformeerd

De foto’s op deze pagina zijn genomen op dezelfde plek als op pagina 5,
maar dan in respectievelijk 2005 (links boven, met een zee van distels),
2008 (rechts boven), 2010 (links onder) en 2014 (rechts onder)
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(foto rechts)
Rietorchis (links) en bijenorchis (rechts)
(pagina 14)
Van links boven naar rechts onder:
cichorei
knoopkruid
gewone vogelmelk
kleine ratelaar
(pagina 15)
De plantenwerkgroep aan het werk

Vlierenbos in bloei
Akkerdistels bieden uitstekende nectar, voor bijvoorbeeld kleine vos

Bloende kruidvlier en late guldenroede op de voorgrond
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