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De ornithologische betekenis van de grasgorzen 
bij Den Bommel op Overflakkee 

G. L. OUWENEEL. 

Wanneer dit jaar de dam tussen Goeree-
Overflakkee en Voorne-Putten wordt geslo
ten zal een belangrijk onderdeel van de Del
tawerken zijn voltooid: het Hollands Diep-
Haringvliet-estuarium verliest dan zijn open 
monding op de Noordzee en de getijden, zo 
bepalend voor het karakter van het estu
arium, worden voorgoed uitgebannen. Ingrij
pende veranderingen, die ongetwijfeld niet 
beperkt zullen blijven tot het verdwijnen van 
de getijdencyclus en de geleidelijke verzoe
ting van het milieu, zullen zich gaan voltrek
ken. Indien industrie en/of recreatie niet al te 
spoedig beslag gaan leggen op de oeverge-
bieden van de rivier kan de komende jaren 
de op zichzelf boeiende verandering van het 

zoet-, brak- en zoutwatergebied tot een zoet
watermilieu met een „schijngetij' van nabij 
worden ervaren. Bijzondere gemeenschappen 
zullen gaan verdwijnen en andere zullen 
hiervoor in de plaats komen. Teneinde deze 
mutaties in de toekomst zo nauwkeurig mo
gelijk te kunnen signaleren heb ik sedert 
1964 de oevers van het Hollands Diep-Ha-
ringvlietgebied regelmatig gedurende alle sei
zoenen bezocht. Hierbij werd in het bijzon
der aandacht besteed aan de avifauna. Tij
dens deze excursies werden onder meer vaak 
de buitendijkse graslanden tussen Den Bom
mel en Stad aan het Haringvliet op Over
flakkee aangedaan. Daar dit terrein in het 
toch al zo unieke brakwatermilieu een aparte 
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Fig. 1. Oever van het Bommelse gors. 

plaats inneemt, is het nuttig een en ander 
omtrent dit grasgorzengebied vast te leggen. 
De desbetreffende grasgorzen strekken zich 
uit over een afstand van ca. 7 kilometer 
langs de zuidoever van het Haringvliet. De 
rivier is ter plaatse ca. IVi kilometer breed. 
Tot voor kort diende het Haringvliet op 
deze hoogte tot de brakwaterzone te worden 
gerekend. Sinds de sluiting van het Volkerak 
aan de Holland-Diepzijde, die in april 1969 
plaatsvond, hebben zich enkele veranderin
gen voorgedaan: de grens tussen de zoet- en 
brakwaterzone, die voorheen ongeveer lag 
tussen Numansdorp en Willemstad, is aan
zienlijk naar het westen geschoven en het 
verschil tussen hoog- en laagwater is terug
gelopen tot ca. 1,50 meter. Dit had tevens 
tot gevolg dat de overspoclingsduur van een 
aantal in het Haringvliet gelegen platen ge
ringer werd en dat de plaatselijk voor de 
oever gelegen slikken, die voorheen tijdens 
de vloed onderliepen, in de zomer van 1969 
gedurende normaal hoogwater droog bleven. 
Dit was ook het geval met de slikstrook die 
vóór de grasgorzen nabij Den Bommel ligt. 
Het onderhavige terrein — in het vervolg 
aan te duiden met Bommelse gors — onder
scheidt zich van andere langs het Haringvliet 

gelegen gorzen door de omstandigheid dat 
het gebied langs de oeverwal voor een be
langrijk deel geen basaltglooiing kent. Het 
westelijk deel van het terrein heeft als be
grenzing met de lager gelegen, aan eb en 
vloed onderhevige slibstrook een ca. 20 
meter brede rietzone. Daar waar de gorzen 
het breedst zijn is de oever kaal en is deze 
door afkalving respectievelijk afzetting gril
lig gevormd: plaatselijk reiken hier met kort 
gras begroeide kapen tot in het water (fig. 
I). Op enkele plaatsen werd de oeverwal 
doorbroken waardoor op lager gelegen delen 
van het Bommelse gors lagunen ontstonden 
(fig. 2). In het verleden werd door menselijk 
toedoen het gors intensief begrcppeld. Het 
systeem werd niet onderhouden waardoor, 
vooral als gevolg van inundaties gedurende 
het winterhalfjaar, het greppclpatroon plaat
selijk geheel is verdwenen en enkele bredere 
kreken vanuit het Haringvliet langs wille
keurige trace's tot diep in het Bommelse 
gors reiken. Zoals nagenoeg overal op de 
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden bestaat 
de grond uit jonge zeeklei. De oppervlakte 
van het Bommelse gors bedraagt ca. 75 ha. 
De vegetatie is die welke men in een brak
watermilieu kan verwachten. Langs de kre-
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Tabel 1. Aantallen Grauwe ganzen en Brandganzen 
op het Bommelse gors, door mij waargenomen in 
de jaren 1964 t/m 1969. 

Datum 

4— 4—1964 
19— 4—1965 
26—12—1965 
30— 1—1966 

6— 3—1966 
17— 4—1966 
24— 4—1966 
30—10—1966 

4— 2—1967 
9— 4—1967 

19— 5—1967 
16—12—1967 
26—12—1967 

3 — 2—1968 
30— 3—1968 
15— 4—1968 
22— 9—1968 
28—12—1968 

2— 2—1969 
20— 2—1969 

8— 3—1969 
29— 3—1969 

7— 4—1969 
19 4—1969 
26— 4—1969 

4 5 1969 
1— 6—1969 

15— 6—1969 
3 — 8—1969 
5—10—1969 

2&—12—1969 

Grauwe gans 

750 
300 

30 
80 

400 
400 

5 
— 

150 
325 
150 

30 
40 

250 
400 
200 

16 
— 

275 
525 

1000 
600 
350 
500 

28 
16 

175 
70 
51 
50 
40 

Brandgans 

900 
150 
600 

1500 
600 

1200 
14 

.— 
400 
600 

1 
250 

3000 
13 

700 
1200 

— 
— 

200 
900 
800 
400 
900 
600 
850 

52 
1 

— 
— 
— 

900 

ken en aan de randen van de lagunen staan 
riet en biezen, voornamelijk Zeebies. De 
Mattenbies handhaaft zich plaatselijk in be
perkte arealen ter hoogte van de grens tus
sen de gorzen en de slikstrook en in de laagst 
gelegen delen van de lagunen. Hier en daar 
bloeit vroeg in het voorjaar massaal het 
Lepelblad. Op het hoogst gelegen deel van 
het Bommelse gors bepaalt het Rietzwenk-
gras het aspect, de lager gelegen delen ken
nen een vegetatie van Rood zwenkgras en 
Fioringgras. De Zeeaster bloeit in de na-
zomer algemeen. De gorzen worden slechts 

matig begraasd door voornamelijk twee- en 
driejarige runderen en schapen. 
In alle seizoenen kent het Bommelse gors 
een rijke vogelstand. Ongetwijfeld is dit in 
de eerste plaats te danken aan de voedsel
bron gevormd door de aan eb en vloed on
derhevige slikstrook. Voorts is de betrekke
lijk geïsoleerde ligging van het terrein stellig 
eveneens een factor van betekenis. Ondanks 
het feit dat de jacht op waterwild intensief 
is, herbergt het Bommelse gors in het winter
halfjaar belangrijke aantallen ganzen en een
den. Tijdens de beide trektijden frequente
ren scharen limicolen de slikken, waarbij de 
kale, direct aan de slikstrook grenzende 
graskapen als hoogwatervluchtplaats funge
ren. Tenslotte kent het slechte, plaatselijk 
enigszins bultige grasland en relatief dicht 
broedbestand van enkele soorten steltlopers. 
Het is mij niet gelukt gegevens te bemach
tigen omtrent broedvogels van het Bommelse 
gors in vroeger jaren, zodat eventuele ver
gelijkingen ontbreken. Een inventarisatie uit
gevoerd op een aantal data in mei en juni 
1969 leverde de volgende broedvogelstand 
op: Wilde eend (3 paar), Slobeend (5 p.), 
Waterhoen (enkele p.). Scholekster (2-3 p.), 
Kievit (10-12 p.). Grutto (8 p.). Tureluur 
(20-22 p.). Kemphaan (2-3 p.). Kluut (2-3 
p.), Kapmeeuw (enkele p.), Veldleeuwerik 
(8-10 p.), Graspieper (6 p.), Gele kwik
staart (2 p.). Kleine karekiet (12-15 p.), 
Rietzanger (1 p.). Rietgors (8-10 p.). De 
Tureluur is wel de kenmerkende broedvogel 
van het milieu: het „hobbelige" grasland, 
doorsneden met ondiepe greppels, vormt een 
aantrekkelijk biotoop voor deze soort. Een 
verrassing was het voorkomen van de Kemp
haan op het Bommelse gors: dit had ik niet 
verwacht. Opmerkelijk is het dat de gras
landen nabij Korendijk in de Hoekse Waard 
in de zomer van 1969 een aanzienlijk groter 
aantal broedparen Kemphanen herbergden 
dan in voorgaande jaren. Ook op de West-
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Fig. 2. Een van de lagunen. 

plaat op Overflakkee, eveneens een buiten- niets terecht gekomen. Een bescheiden kap-
dijks graslandgebied, broedde de soort in meeuwenvestiging in één van de lagunen 
1969. Afgezien van de enkele paren Kluten handhaaft zich reeds jaren. De kolonie blijft 
die op het Bommelse gors huisden, kwamen steeds rondom een niveau van hooguit 10 
verscheidene paartjes tot broeden op de paar, doch telde in 1969 minder dan 5 nes-
bouwlanden direct achter de rivierdijk. Stel- ten. Het geringe aantal Gele kwikstaarten 
lig speelde de onmiddellijke nabijheid van stelde ietwat teleur. Hoewel de soort ook 
het gunstige voedselterrein hierbij een rol. op de eerder genoemde Korendijk jaarlijks 
Van deze broedpogingen is echter nagenoeg opvallend kan fluctueren, bereikt het aantal 

Tabel 2. Aantallen niet broedende steltlopers op het Bommelse gors, waargenomen in 1969. 

Datum 29—3 26—4 4—5 10—5 25—5 20—7 3—8 5—10 

Scholekster 15 20 10 60 10 

Zilverplevier — — 3 30 10 — 5 1 
Goudplevier — — — — — 1 3 70 
Bontbekplevier 4 — 6 — 3 — 30 
Kleine plevier — — — — — 1 — — 
Stccnloper — — — 1 — — — — 
Watersnip 20 30 — — — 3 60 90 
Wulp 7 2 2 10 2 20 30 5 
Regenwulp — — 1 — — — 3 — 
Rosse grutto 90 3 60 60 — — — 
Witgatje — — — — — — 2 — 
Bosmiter — — — — — — 1 — 
Oeverloper — — 2 6 20 — 
Zwarte ruiter — — 1 2 — 2 3 — 
Groenpootmiter — — — — — 3 — — 
Bonte strandloper 200 400 90 250 300 — — — 
Kleine strandloper — — — — — — — 2 
Krombekstandloper — — — — — — — 1 
Kemphaan — — — — — 200 50 10 

Tij HW LW LW HW HW LW HW LW 
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broedparen daar toch een grotere dichtheid. 
Met betrekking tot het pleisteren van trek
vogels en wintergasten dient het Bommelse 
gors beschouwd te worden als een van de 
terreinen die in hun totaliteit het zo be
langrijke overwinteringsgebied van het Ha
ringvliet vormen: ongetwijfeld vindt het fre
quenteren van het terrein door waterwild 
en steltlopers gedurende het winterhalfjaar 
voor een belangrijk deel zijn oorzaak in de 
omstandigheid dat het terrein als het ware 
een deel is van de keten van aantrekkelijke 
biotopen die zowel langs de zuidoever als 
langs de noordoever van het Haringvliet 
liggen. 

Het Bommelse gors is in de eerste plaats 
van belang als pleisterplaats voor Grauwe 
ganzen en Brandganzen (tabel 1). Andere 
ganzesoorten worden slechts incidenteel en 
dan nog in gering aantal waargenomen. Dit 
neemt niet weg dat met uitzondering van 
de Witbuik-rotgans alle hier te lande voor
komende ganzesoorten op het Bommelse 
gors konden worden vastgesteld. De Grauwe 
gans bezoekt het terrein het talrijkst gedu-
tende de maanden februari tot en met april. 
Waarschijnlijk speelt enerzijds de tamelijk 
intensieve jacht in het terrein gedurende het 
najaar en de voorwinter een rol. Anderzijds 
wordt dit aspect wellicht mede bepaald door 
de component „voedsel": in het Hollands 
Diep-Haringvlietgebied bezoekt de Grauwe 
gans tijdens het voorjaar meer grasland 
dan in het najaar (I). De Grauwe ganzen 
die op het Bommelse gors foerageren, over
nachten meestentijds op en voor het terrein 
gelegen slikstrook. Zomerwaarnemingen van 
de Grauwe gans op het Bommelse gors ko
men regelmatig voor. In de zomer van 1969, 
toen ruim 1000 Grauwe ganzen de vleugel-
rui doorbrachten op en rondom de nabij
gelegen Ventjagersplaten, fungeerde het ter
rein als verzamelplaats voor de vogels vóór 
de rui. Tijdens de ruiperiode kwamen de 

ganzen o.a. op het Bommelse gors foerageren 
en wel voornamelijk 's nachts. Meer dan 
de Brandgans wekt de Grauwe gans de in
druk tamelijk plaatsvast te zijn. Aan de 
hand van enkele gemerkte exemplaren die 
in de loop der jaren werden waargenomen, 
kon worden vastgesteld dat Grauwe ganzen 
soms wekenlang één terrein bleven bezoe
ken. Brandganzen blijken, althans in het 
Hollands Diep-Haringvlietgebied, veel am-
bulanter, waardoor voor een bepaald terrein 
de aantallen op opeenvolgende waamemings-
data aanzienlijk kunnen wisselen. Een uit
zondering vormt het voorjaar, waarin juist 
op het Bommelse gors jaarlijks een concen
tratie Brandganzen (fig. 3) tot diep in april, 
in 1969 zelfs tot begin-mei, blijft pleisteren. 
Dit is gezien de normale vertrekperiode uit 
Nederland — in de loop van maart — ze
ker opmerkelijk. De op het Bommelse gors 
verblijvende Brandganzen overnachten veel
al op de Ventjagersplaten. Er werd ook 
avondtrek in de richting van het Spuimond-
complex waargenomen. 
Naast de Brandgans is vooral de Smient ge
durende het winterhalfjaar de specifieke ver
tegenwoordiger van de Anatidae op de bui
tendijkse zilte graslanden langs het Haring
vliet; beide soorten treden dan ook vaak 
gezamenlijk op. Enkele honderden Smienten 
op het Bommelse gors vormen geen uitzon
dering. De slikstroken trekken voorts Wilde 
eenden en Wintertalingen. Bergeenden ont
breken vrijwel nooit. 

Tabel 2 geeft de aantallen niet broedende 
steltlopers die op enkele data gedurende de 
voor- en najaarstrek van 1969 werden geteld. 
Vastgesteld kon worden dat het Bommelse 
gors bij hoogwater een vluchtplaats vormt 
voor steltlopers en meeuwen die op de bij 
laagwater droogvallende platen foerageren. 
Van Zilverplevier, Rosse grutto en Bonte 
strandloper kon hoogwatertrek uit de rich
ting van de oostelijk gelegen Ventjagers-

29 



o 

Fig. 3. Brandganzen op het Bommelse gors. De begreppeling komt hier goed tot uitdrukking. 



platen worden waargenomen. In juli verbleef 
een betrekkelijk grote concentratie Kemp
hanen op het Bommelse gors; waarschijn
lijk betrof het hier reeds doortrekkers. Vrij
wel het gehele jaar toeven adulten en sub-
adulten van de courante meeuwesoorten op 
het terrein. Gedurende het broedseizoen van 
1969 werd predatie op steltloperpulli (Kievit) 
door Zilvermeeuwen waargenomen. Vermel
denswaardig is de waarneming van een zestal 
Dwergmeeuwen op 25-5-1969. Roofvogels 
werden weinig waargenomen, 's Zomers ver
schijnt een enkele Bruine kickendief boven 
het terrein, die dan waarschijnlijk afkom
stig is van de Spuimond. Tijdens het win
terhalfjaar waren er nog al eens Blauwe kie-
kendieven. 

Na de sluiting van het Haringvliet zal de 
druk op de nog resterende buitendijkse ter
reinen ongetwijfeld sterk toenemen. Reeds 
enkele jaren geleden werd in Den Bommel 
de opmerking beluisterd dat terstond na 
de sluiting het Bommelse gors zou worden 
omgevormd tot bouwland. Hoewel mogelijk 
een dergelijke bestemming, gezien de huidige 
situatie in de landbouw, minder waarschijn
lijk is, zal met name de recreatie dit zo gun
stig gelegen oevergebied graag annexeren. 
Zelfs al mocht de natuurbescherming op het 
Bommelse gors beslag weten te leggen dan 
zal, wil het terrein ook na de sluiting van 
het Haringvliet een functie voor overwinte
rende ganzen behouden, een gericht beheer 
noodzakelijk zijn. Door de verzoeting van 
het milieu zal de smalle, permanent droog

vallende slikstrook in snel tempo begroeid 
raken met wilgen, riet en biezen, waardoor 
een van de aantrekkelijkste aspecten van het 
terrein, de kale rechtstreeks aan het water 
grenzende oeverwal, verloren gaat. Tevens 
zal een ruigteontwikkeling plaatsvinden om 
en in de lagunen, waardoor het open karak
ter van het gors — bepalend voor het aan
trekken van ganzen — eveneens zal verdwij
nen. Het eventueel tegengaan van deze ont
wikkeling wordt een moeilijke opgave. Be
weiding alleen zal ontoereikend zijn en an
dere maatregelen lijken, althans naar de 
maatstaven die natuurbescherming helaas 
gewoonlijk dient te hanteren vooralsnog te 
kostbaar. 

Het is daarom wenselijk dat de beheersin
stanties van de in het Hollands Diep-Haring
vlietgebied gelegen viertal terreinen die de 
reservaatstatus bezitten — de Sasscplaat, de 
Ventjagersplaten, de Scheelhoek en de 
Kwade Hoek — de mogelijkheden en de 
steun worden geboden na de sluiting een 
milieu te creëren en/of te onderhouden dat 
tegemoet kan komen aan de eisen die het 
overwinterend waterwild aan de biotopen 
stelt. De bevredigende ontwikkeling op de 
Scheelhoek bewijst dat zulks mogelijk is. Des 
te meer ontmoedigend is het te ervaren dat 
de reservaatstatus niet voldoende waarbor
gen blijkt te behelzen, zoals zo pijnlijk duide
lijk door de Shell-vestiging naast de Sasse-
plaat en de hoogspanningsleiding over de 
Ventjagersplaten worden getoond. 
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