
Zomerklokjes langs de Oude Maas 

Verslag excursie Moeraswerkgroep 23 april 2016 naar Rhoonse en Visserijgriend.  

Vijf leden vertrokken vanaf Metrostation Rhoon op weg naar de grienden langs de Oude Maas. 
Eerst de Rhoonse grienden, een reservaat van Zuid Hollandslandschap waar de oude griendcultuur 
goed te zien is. Een landschap waar heel veel werk wordt verzet. Bijzonder is het hele stelsel van 
greppels, sloten en vaarten onder invloed van getijde. Twee keer per dag gaat het peil ongeveer een 
meter op en neer waarbij veel water in en uit stroomt. Een verschijnsel wat we verder alleen in de 
Waddenzee kunnen zien. 
Het zoete getijdengebied is het domein van een paar kenmerkende soorten als Spindotter, Bittere 
veldkers en een vol bloeiende Gulden boterbloem. Onze aandacht ging vooral uit naar het 
Zomerklokje. Deze soort heeft in Nederland twee kerngebieden. Vorig jaar hebben we een 
succesvolle inventarisatie gemaakt van de populaties langs de Vecht. Dit jaar waren we benieuwd 
hoe het staat met de groeiplaatsen in het Zuid-Hollandse getijdegebied langs de Oude maas. 
Het was echt voorjaarsweer: bewolking, buien afgewisseld met felle opklaringen.  
En we waren precies op tijd om al deze voorjaarsbloeiers op hun mooist te zien. Net voordat de 
massale groei van fluitenkruid, grassen en andere moerasplanten ze aan het zicht onttrekken. 
Bijzonder was ook de bever die op het drukste punt van het reservaat naast het pad een grote burcht 
heeft gemaakt. De burcht was prima zichtbaar en op You Tube staan tientallen filmpjes waarop de 
bevers rustig over het pad lopen zonder zich wat van de menselijke bezoekers aan te trekken. 
Het zijn filmsterren die zich nergens wat van aantrekken. 
 
De Visserijgriend is een heel ander natuurreservaat. Een smalle strook voormalig griend waar al 
tientallen jaren niet meer wordt beheerd. Het wilgenbos is doorgeschoten en de sloten en greppels 
nog vaag zichtbaar. Het bos is een geliefde wandelroute voor de bewoners van Hoogvliet aan de 
andere kant van de dijk. In 2009 is een open verbinding gemaakt met de Oude Maas. Nu zijn 
spontane bosontwikkeling en het getij de belangrijkste processen.  De Spindotters en Zomerklokjes 
staan er in ieder geval goed bij. 
 
Meer info in de Natura2000 documenten     
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9&id=n2k108
&topic=introductie 
Bevers en hoog water: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1tMnJR5ZsM 
Zomerklokje verspreiding 
 http://www.verspreidingsatlas.nl/0734 ( op het tabblad literatuur zijn oude artikelen te vinden) 
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Het beheer van de Rhoonse grienden wordt door 
een traditioneel werkend bedrijf uitgevoerd. 

De grootste oppervlakte cultuurgriend van 
Nederland 

  
Gemaaid riet- en biezenland Het resultaat van een ‘werklandschap’. 

  

Voor griendhout bestaat een markt. Spindotters in een sloot met getijde. 



 
 

Guldenboterbloem voluit bloeiend in een griend. Zomerklokjes in gemaaid rietland, 

  
Moerasstreepzaad (Crepis paludosa) In gesprek met de plaatselijke beverdeskundige. 

  
Beverburcht bij laag water. De ingang is goed 
zichtbaar. 

Beverpaadje. 



 
 

Hoogvliet, Visserijgriend met getijde opening naar 
de Oude Maas 

Visserijgriend is een smalle strook verlaten 
griendbos wat nu parkbos is voor Hoogvliet  en  
sinds 2009 in open verbinding staat met het 
getijde van de Oude Maas. 

  

Natuurlijke processen als omwaaien van oude 
bomen geeft licht op de bodem. 

Weichselboom  (Prunus mahaleb), een 
verwijderde exotische kers uit Oost Europa 
vestigt zich op opengevallen plekken in het bos. 

 
 

Spindotters doen het goed. Zomerklokjes zijn door ons op zes plekken 
gevonden in de Visserijgriend. 

 

  



Resultaat van de inventarisatie van de Visserijgriend 

 

Zomerklokjes in de Visserijgriend 23-4-2016 

      2 pollen (bovenste locatie) 


