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●  Jonge planten. Foto: Gerrit Welgraven.

Maik Janssen & Jeroen van Zuidam

Historie
Het verhaal van de tengere distel 
(Carduus tenuiflorus) start aan het 
begin van de vorige eeuw. De ten-
gere distel groeit van nature in het 
kustgebied van Zuidwest-Europa 
tot aan de kust van Schotland. 
Nederland valt hiermee binnen het 
natuurlijke verspreidingsgebied. 
In het verleden was de soort op 
verschillende plaatsen langs de kust 
te vinden, van Goeree-Overflakkee 
via enkele groeiplaatsen in Zuid-
Holland tot in de Kop van Noord-
Holland. De tengere distel werd zo 
nu en dan ook aangetroffen in het 
binnenland, meegekomen met het 
transport van wol en graan. Zo werd 
de plant in de jaren 1923, 1930 en 
1936 aangetroffen bij een meelfa-
briek in Wormerveer, in 1936 bij 
Nijmegen en bij een graanhandel 
in Veghel. Deze populaties hebben 
zich echter niet kunnen handhaven 
(Mennema et al.,1980).

In de loop der jaren zijn veel van 
deze groeiplaatsen verdwenen, 
hetzij door veranderingen in be-
heer en grondgebruik of door het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Wierdijk, is een heel bijzondere. 
De Wierdijk is opgebouwd uit 
pakketten gestapeld groot zee-
gras (Zostera marina) en is een 
overblijfsel van de kustverdediging 
van Wieringen. De dijk is aange-
legd tussen 1594 en 1627 en is in 
1986 uitgeroepen tot Provinciaal 
Monument. Dit heeft geleid tot een 
aantal ingrepen en werkzaamheden 
om de dijk te behouden. De dijk 
werd in het verleden door schapen 
begraasd, wat de tengere distel ten 
goede kwam. De schapen hielden 
de vegetatie kort, zorgden voor 
kleine open plekken waar de zaden 
van de distels konden kiemen 
en zorgden voor een lokaal hoge 
stikstofbeschikbaarheid door hun 
mest. De schapen lieten de zeer 
stekelige tengere distel met rust 
(Weeda et al., 2003). Na de be-

In de jaren tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog is de soort zelfs ge-
heel uit het oog verloren. De plant 
heeft een tijd lang als ‘thans ver-
dwenen’ te boek gestaan (Mennema 
et al.,1980). De eerste vastgelegde 
waarneming na deze periode is ge-
daan in 1976 op enkele kilometers 
van de huidige groeiplaats op de 
Wierdijk op Wieringen (Mennema, 
1977; Verspreidingsatlas, 2019). 
In navolging van deze terugvondst 
zijn er nog enkele groeiplaatsen 
aangetroffen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Ondertussen 
zijn ook deze populaties verdwenen 
en houdt alleen de populatie op 
Wieringen stand.

Distels op de dijk
De laatste groeiplaats van de 
tengere distel in ons land, op de 

De tengere distel is een 
zeer zeldzame verschijning 
en heeft het zwaar. 
FLORON, Provincie Noord-
Holland, Staatbosbeheer 
en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
werken samen aan de 
instandhouding van deze 
soort.

Nieuwe 
groeiplaatsen voor 

tengere distel
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●  Zeegraspakket Wierdijk. Foto: Gerrit Welgraven. ●  Planten in bakken. Foto: Maik Janssen.

▶

noeming tot Provinciaal Monument 
werd het beheer van de dijk aange-
past. Er is een wandelpad aangelegd, 
waardoor er op sommige plaatsen 
regelmatig gemaaid werd en distels 
op de dijk werden bestreden, onder 
andere met herbiciden. Dit maaien 
gebeurde omstreeks mei, voordat de 
distels de kans kregen om zaad te 
zetten. Deze ingrepen hebben zeer 
waarschijnlijk tot de achteruitgang 
van de soort geleid (Oud, 2014; 
Baas, 2018).

Stilte voor de storm
Vervolgens werd het weer stil 
rondom de distel. Tussen 1998 en 
2007 zijn er geen waarnemingen 
terug te vinden (Verspreidingsatlas, 
2019). In 2006 is de groeiplaats 
bij de Waterleidingduinen nog 
bezocht, helaas bleek de populatie 

daar verdwenen te zijn. Gelukkig 
werden er in 2007 verschillende 
waarnemingen gedaan van toch 
behoorlijke groeiplaatsen, wederom 
op de Wierdijk in Wieringen (Ver-

spreidingsatlas, 2019). De Wierdijk 
biedt dus een geschikt habitat voor 
de distel, waar deze soort zich al 
ruim vijftig jaar handhaaft. Toch 
verschijnt in september 2014 een 
natuurbericht waarin Martijn Oud 
en FLORON melding maken van 
de sterke achteruitgang van de soort 
op onder andere de Wierdijk (Oud, 
2014). Dit was aanleiding voor een 
veldbezoek door FLORON, Martijn 

Oud en de beheerder van een groot 
deel van de Wierdijk, het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-
kwartier (HHNK), om te kijken naar 
mogelijkheden voor herstel van de 

populaties. FLORON heeft vervol-
gens in overleg met het HHNK een 
aanpak uitgewerkt voor een project 
dat in 2015 van start ging.

Tellen en herstellen
Het project omvatte het aanpassen 
van het begrazingsregime en het 
monitoren van de populatieontwik-
keling. De groeiplaatsen werden 
eerst met schapen van een pach-

De aangepaste begrazing leidde echter nog niet direct 
tot een sterke toename van de tengere distel, maar de 

positieve invloed van schapen werd wel duidelijk.

●  Bloeiende Tengere distel. 
Foto: Gerrit Welgraven.
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tende boer en later met een herder 
en schaapskudde begraasd. Het 
inschakelen van een herder maakte 
meer maatwerk mogelijk. De aan-
gepaste begrazing leidde echter nog 
niet direct tot een sterke toename 
van de tengere distel, maar de 
positieve invloed van schapen werd 
wel duidelijk (Van Zuidam, 2016). 
Op plekken waar schapen gerust 
hadden ontstonden nieuwe groei-
plaatsen en er waren kiemplanten 
te vinden bij de looproutes van de 
schapen.

Herstelinfuus
Sinds 2018 werkt FLORON in 
opdracht van de Provincie Noord-

Holland aan maatregelen om de uit-
breiding van de tengere distel verder 
te stimuleren. Ook Staatsbosbeheer 
is ondertussen betrokken bij de 
reddingsoperatie. Er zijn tien open 
plekken aangelegd van ongeveer één 
vierkante meter in het verlengde van 
de bestaande groeiplaatsen, op een 
stuk dijk dat in beheer is bij Staats-
bosbeheer. Het idee was dat door 
de inzet van schapen de zaden zich 
zouden verspreiden van de bestaan-
de groeiplaatsen naar de aangelegde 
plekken. Tijdens een veldbezoek 
begin 2018 waren echter slechts 
enkele kiemplanten terug te vinden 
op de bestaande groeiplaatsen, zodat 
verspreiding van zaden via schapen 
zeer onwaarschijnlijk werd. Als 
laatste redmiddel is toen besloten 
om door een vrijwilliger verzamelde 
zaden uit voorgaande jaren in te 
zetten voor opkweek en uitplant. De 
opkweek in het kassencomplex van 
de Radboud Universiteit Nijmegen 
leverde 175 vitale tengere distels 
op. In augustus 2018, net voordat 
regen arriveerde in de zeer droge 
zomerperiode, zijn 160 planten in 
de open plekken geplant. De planten 
ontwikkelden zich goed en hebben 
volop bloei en zaadzetting vertoond. 
Buiten de aangeplante vakken waren 
eind 2018 ook weer ruim 600 jonge 
planten te vinden op de natuurlijke 
groeiplaatsen van de Wierdijk. Dit 
gaf een hoopvol vooruitzicht voor 
2019.

Blik op de toekomst
In 2019 ligt de focus op monitoring 
van de natuurlijke groeiplaatsen, 
verdere verbetering van het begra-
zingsbeheer en monitoring van de 

uitbreiding van de tengere distel 
binnen en buiten de tien ingeplante 
plekken. Tijdens het eerste veldbe-
zoek begin 2019 sierden nog steeds 
enkele honderden kiemplanten de 
Wierdijk! Hopelijk wordt het tij 
voor de tengere distel met deze 
inzet gekeerd. 
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Noot redactie: Inmiddels heeft de 
soort zich met één exemplaar uit-
gebreid naar de overzijde van het 
Amstelmeerkanaal(Bron: Nieuwsbrief 
FLORON, juli 2019)


