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Jeroen van Zuidam & Leonie Tijsma De kroon van Wieringen

Distels hebben over het algemeen last van een slecht imago. ‘Prikplanten’ 
zijn mogelijk niet de eerste planten waar je aan denkt als het gaat om 
natuurbescherming. Dit geldt ook voor de tengere distel waarvan op de 
Wierdijk, bij Hippolytushoef, de laatste Nederlandse groeiplaats te vinden is.

● Bloeiende plant. Foto: Gerrit Welgraven.

Distels zijn interessante planten 
met een goede bescherming tegen 
herbivoren en hebben een belang-
rijke functie als voedselbron voor 
insecten en vogels. Een aantal 
soorten gedijt goed op open grond 
die bij verstoringen ontstaat. Ook de 
tengere distel (Carduus tenuiflorus) 
doet het goed op plekken waar de 
grond regelmatig wordt verstoord. 
De Wierdijk bij Hippolytushoef, 
samen met een locatie langs de IJs-
sel nabij Velp zijn de laatste twee 
Nederlandse groeiplaatsen van de 
tengere distel. Helaas gaat het ook 
op de monumentale Wierdijk niet 
goed met de soort. De kroon van 
Wieringen heeft het moeilijk, dus 
hoogste tijd om het tij te keren!

Herkenning
De tengere distel is een één- tot 
tweejarige distel. Jaarlijks kleurt de 
tengere distel de Wierdijk met haar 
licht paarsroze tot vleeskleurige 
bloemen. De plant bloeit van april 
tot en met augustus met bloemen 
die in kluwens aan de top van de 
stengel en zijtakken groeien. De 
smalle bloemen hebben omwindsels 
die twee keer zo lang als breed zijn 
en hiermee onderscheidt de tengere 
distel zich van andere distels en ve-
derdistels zoals de sterk gelijkende 
akkerdistel (Cirsium arvense) en 
speerdistel (C. vulgare). De blade-
ren van de tengere distel zijn eirond 
tot langwerpig en aan de onderkant 
wit spinnenwebachtig behaard. 

De plant dankt haar naam aan haar 
slanke verschijning, alhoewel de 
exemplaren op de Wierdijk vaak 
vrij fors uitvallen. Deels kan dit 
veroorzaakt worden door vroegtijdig 
maaien. Hierdoor gaat de plant er 
doorgaans meer gedrongen uitzien.

Ecologie 
De verspreiding van de zaden ge-
beurt op verschillende manieren. De 
meeste zaden vallen na rijping op 
de grond. Bij vochtig weer worden 
deze zaden kleverig, waarna ze door 
mieren verder worden verspreid. De 
uitgebloeide hoofdjes, met daarin 
achtergebleven zaden, kunnen als 
klitten via passerende dieren en 
menselijke kleding worden ver-

●  Argusvlinder, dankbare gebruiker van 
tengere distel. Foto: Kars Veling.

● Close up bloemen. Foto: Gerrit Welgraven.
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De kroon van Wieringen
in het nauw

spreid. Op de Wierdijk zijn de 
grazende schapen en passerende 
wandelaars belangrijke versprei-
ders van de zaden. De tengere 
distel produceert vroeg in de zomer 
zaden die hetzelfde jaar al kunnen 
kiemen. Zaden verspreiden zich 
twee tot twaalf meter van de plant, 
terwijl de bloemhoofdjes uit zich-
zelf vaak niet verder dan één meter 
van de moederplant komen. De 
zaden zijn bedekt met een stof die 
de kieming remt. Deze stof lost op 
als er voldoende water aanwezig is. 
Dat gebeurt met name als de zaden 
op vochtige bodem vallen.
De zaden zijn vervolgens erg 
kiemkrachtig; kiemingspercentages 
van 90% en meer worden makkelijk 
gehaald. Een groot deel van de za-
den kan kiemen binnen één tot drie 
weken. Vanwege de snelle kieming 
is er vaak maar één groep nieuwe 
planten per jaar en dat maakt de 
soort erg kwetsbaar voor een ver-
storing op het verkeerde moment. 
Als zaden in hetzelfde groeiseizoen 

tot kieming komen, overwintert de 
nieuwe plant als rozet. Zodoende 
kan de plant het jaar daarop vroeg 
in het seizoen bloeien.
De tengere distel groeit met name 
nabij de zeekust op ruderale plek-
ken zoals bermen en kalkrijke 
ruigtes (Sparrius et al., 2014). De 
soort wordt meestal gevonden op 
zonnige plaatsen met vrij droge, 
stikstofrijke, kleiige, zandige of 
stenige grond (Weeda et al., 2003). 
Voor de tengere distel zijn de top 
en de zuidkant van dijken, waar iets 
drogere omstandigheden heersen, 
de optimale groeiplaatsen. Daarbui-
ten wordt ze vrijwel niet gevonden. 
Een vrij open graszode met wat 
open plekken is belangrijk voor 
de vestiging van nieuwe planten. 
De zaden kunnen dan de vochtige 
bodem bereiken en de kiemplanten 
krijgen voldoende licht. Intensieve 
begrazing met schapen lijkt hierbij 
een geschikte beheersmaatregel; ze 
eten het concurrentiekrachtige gras, 
maar ontwijken de tengere distel. 

Daarnaast creëren ze open plekken 
met de hoeven waar zaden goed in 
kunnen kiemen.

Trend in verspreiding en 
wetgeving 
De tengere distel komt in grote de-
len van Europa voor. In Nederland 
groeide de soort in het verleden 
ook op dijken en in de duinen van 
Zeeland (19e en begin 20e eeuw) 
en in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen in de zeventiger jaren 
(Mennema, 1977). Inmiddels is de 
soort hier echter verdwenen. De 
groeiplaats op de Wierdijk omvat 
momenteel nog zo’n veertig planten 
(NDFF Verspreidingsatlas, 2016). 
Op de Rode Lijst Vaatplanten van 
Nederland van 2012 wordt tengere 
distel vermeld als kwetsbaar. Op 1 
januari 2017 is als opvolger van de 
Flora- en Faunawet, de Wet natuur-
bescherming in werking getreden. 
In de Wet natuurbeschermings staat 
de tengere distel op de lijst van 
beschermde planten. Dit brengt 

● Kale grond is nodig voor verspreiding. Foto: Gerrit Welgraven.

●  Extra vindplaats (20-4-2016) 
Wierdijk Hopperweg locatie. 
Foto: Gerrit Welgraven.

●  Tengere distel in beter tijden (2007). 
Foto: Gerrit Welgraven.
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●  Intensieve begrazing met schapen is 
nodig voor behoud van de tengere 
distel. Op de voorgrond goed zichtbaar 
de omgevallen, uitgebloeide planten. 
Foto: Jeroen van Zuidam.

voor de beheerder van de dijk de 
verantwoordelijkheid met zich mee 
om de soort duurzaam in stand te 
houden.

Ontwikkeling van tengere 
distel in Noord-Holland 
Dat de tengere distel op de Wierdijk 
voorkomt, heeft te maken met de 
opbouw van de dijk. De Wierdijk is 
een oude zeewering die is opge-
bouwd uit gedroogde pakketten 
groot zeegras (Zostera marina). 
Dit materiaal is een goede stikstof-
bron voor tengere distel. Toen de 
Wierdijk bij de drooglegging van 
het Wieringermeer zijn functie als 
zeewering verloor, is het hogere 
deel van de stenen beschoeiing 
weggehaald en werd het zeegras-
pakket afgedekt met klei. De bewei-
ding met schapen leidde tot slijtage 
van het kleidek en lokaal werd in 
de steile delen van het talud het 
zeegraspakket open gelegd. Tengere 
distel ontwikkelde zich bij voorkeur 
op deze door schapen open gegeten 
en getrapte plekjes (Weeda et al., 
2003). Inmiddels vestigt de tengere 
distel zich met name in de kleibo-
dem op de kruin van de dijk.
In de jaren ‘50 is de tengere distel 
voor het eerst op Wieringen gevon-
den. Voormalige groeiplaatsen zijn 
onder andere het Lutjesstrand, de 
Hoelmerkruisweg en de Wierdijk 
ter hoogte van De Hoelm. Momen-
teel wordt de soort echter alleen 
nog verder ten noordoosten van De 
Hoelm gevonden. Het aantal exem-
plaren wisselt sterk van jaar tot jaar, 
maar lijkt per saldo af te nemen. 
In 2007 werden er 120 exemplaren 
waargenomen. In 2014 waren dat 

er nog 80, terwijl bij bezoeken in 
2015 en 2016 er nog maximaal 50 
planten aanwezig waren.

Tengere distel in het nauw
De afgelopen jaren is de begra-
zing op de Wierdijk niet intensief 
genoeg geweest en is ook regel-
matig machinaal gemaaid (gekle-
peld), waarbij waarschijnlijk ook 
de tengere distel op ongunstige 
momenten is afgemaaid. Dit heeft 
er waarschijnlijk voor gezorgd dat 
tengere distel zich al enige tijd niet 
goed kan voortplanten. Ook het 
doodspuiten van distels (feitelijk 
bedoeld voor soorten als akker- en 
speerdistel) kan hierbij een rol 
gespeeld hebben. Het is niet uit 
te sluiten dat voor het begaanbaar 
houden van het Noord-Holland-
pad (gelegen op de kruin van de 
Wierdijk) ook regelmatig planten 
zijn gesneuveld (Oud, 2014). Bij 
voortzetting van het huidige beheer 
is het dan ook de verwachting dat 
de soort helemaal verdwijnt van de 
Wierdijk, en daarmee uitsterft voor 
Nederland. 

Aangepast beheer op 
de Wierdijk 
De resterende populatie kan al-
leen behouden blijven met gericht 
begrazingsbeheer. Omdat niet 
goed bekend is welke intensiteit 
van begrazing effectief is (aantal 
schapen per hectare en duur van 
de begrazing) vraagt ander beheer 
om maatwerk en goede monitoring 
van de effecten. Daarom is FLO-
RON in 2015 in samenwerking 
met Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (beheerder van de 

Wierdijk), Provincie Noord-Holland 
en lokale vrijwilligers gestart met 
het vormgeven van aangepast 
beheer wat tot uitbreiding van de 
tengere distel moet leiden. Er zijn 
een aantal proefvakken ingericht 
op de dijk waarin gevarieerd kan 
worden met het aantal schapen en 
de duur en timing van de begrazing. 
Tijdig starten met de begrazing in 
het voorjaar moet er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat de jonge planten de 
concurrentie met grassen aankun-
nen, terwijl openheid in de zode met 
kale plekjes op de bodem van be-
lang zijn aan het einde van de zomer 
om ervoor te zorgen dat de zaden de 
bodem kunnen bereiken. 
Al doende zullen we moeten leren 
hoe we optimaal rekening houden 
met deze vereisten. Lokale vrijwil-
ligers spelen hierin een belangrijke 
rol doordat zij de ontwikkeling 
van de soort nauwgezet volgen en 
meedenken bij het vormgeven van 
het beheer. De goede samenwerking 
tussen alle partijen in het project 
moet zodoende leiden tot duurzaam 
herstel van de kroon van Wieringen. 
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