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Toen het Haringvliet eind 1970 door de Haringvlietdam van de 
Noordzee werd afgesloten, betekende dat een grote verandering en 
verarming voor de buitendijkse schorren en slikken in het Spuimond-
gebied. Door het wegvallen van het getij verdween de natuurlijke dy-
naniek en juist ten gevolge van die dynamiek waren hier zeldzame na
tuurwaarden. De Korendijkse en Beninger Slikken verkommerden 
zienderogen, mede als gevolg van het uitblijven van enige vorm van 
beheer. Pas jaren na de afsluiting waren de juridische en planologische 
problemen opgelost en kon daadwerkelijk worden aangevangen met 
terreinbeheer gericht op natuurbescherming. Dit nieuwe beheer heeft 
het terrein een volslagen ander karakter gegeven, maar maakte er toch 
een nationaal en internationaal waardevol gebied van. De ontwikke
ling van de Korendijkse en Beninger Slikken liep niet geheel parallel, 
daarom volgt voor elk gebied een apart hoofdstuk. 

Het Haringvliet, ligging van de 
buitendijkse slikken en gorzen. 
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Beninger Slikken 
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Gorzen tussen Den Bommel en 
Stad a'/h Haringvliet 
Westplaat en Meneerseplaat 
Slijkplaat 
Scheelhoek 

^ Zuid-Beyerland 

Stad aan 't Haringvliet 

De Korendijkse Slikken 
Den Bommel 

G. L. Ouweneel 
Hellegatsplein 

Situatie tot 1970 
Eb en vloed in samenspel met de door 
het Haringvliet passerende Rijn- en 
Maasafvoer, variërend van 300 tot 5000 
m3 per seconde, bepaalden tot 1970 het 
aangezicht van een gebied dat wat be
treft dynamiek in Zuidwest-Nederland 
zijn weerga niet kende. Dit unieke mi
lieu werd beschreven door Ouweneel & 
van der Weyden (1970) en Kuijpers 
(1974). Daarom volstaan we hier met het 
noemen van slechts enkele gegevens. Af
hankelijk van de opperwaterafvoer en de 
tijstand, was het zoutgehalte rond de 
2500 mg Cl/liter. Riet, biezen, slik en 
het altijd in beweging zijnde water 

schiepen een gebied, voor de mens 
moeilijk om binnen te gaan. De in de 
Hoekse Waard liggende Korendijkse 
Slikken waren particulier eigendom. 
Rond de Spuimond vonden we het 
grootste aaneengesloten areaal biezen en 
rietland van Nederland. De biezencul-
tuur en trouwens ook de rietcultuur, 
werden hier professioneel beoefend. 

Kenmerkend was de in het gebied 
voorkomende Heemstassociatie, waarin 
Heemst (Althaea officinalis), Selderij 
(Apium graveolens), Haagwinde (Ca-
lystegia sepium) alsmede de Moeras-
melkdistel (Sonchus palustris), Akker
distel (Cirsium arvense) opvielen. Verder 

landinwaarts vormden de deels beweide 
grasgorzen een voor het brakke westeu-
ropese milieu karakteristieke vegetatie. 
Ook avifaunistisch waren er bijzonder
heden te vinden, o.a. Grauwe Ganzen 
en vele, wellicht honderden, Waterral-
len in het winterhalfjaar. Het aantal 
brocdvogels was beperkt, maar de voor
komende soorten waren kenmerkend. 

Gevolgen van de afsluiting 
Met het uitbannen van het getij zijn de 
voorheen bij eb droogvallende zandpla
ten en slikken grotendeels onder de wa
terspiegel verdwenen. De waterstand 
vertoont nu nog slechts schommelingen 
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van gemiddeld ca. 40 cm afhankelijk van 
het volume van de opperwateraanvoer 
en het spuiprogramma van de sluizen. 
Onregelmatig komen nog grotere ver
schillen voor. Overspoeling van de Ko
rendij kse en Beninger Slikken, hetgeen 
vóór 1970 enkele malen per winterhalf
jaar plaatsvond, gebeurt sindsdien nog 
maar zeer incidenteel. Een tot ca. 300 
mg Cl/liter terugvallend zoutgehalte en 
het vrijwel volledig verdwijnen van de 
forse stroom — zo kenmerkend voor de 
dynamiek van het voorheen instabiele 
milieu — brachten het Haringvliet in 
een situatie die veel weg heeft van een 
zoetwaterbekken. 

Ontwikkelingen 1970-1978 
Binnen enkele jaren veranderde het aan
zien van het gebied grondig. De biezen 
verdwenen vrijwel geheel. Riet kon zich 
alleen handhaven langs kreken, maar 
moest elders op de uitdrogende en ver
zoetende gronden plaats maken voor een 
dichte ruigte, waarin distels. Haagwin
de, Engelwortel (Angelica archangelica) 
en Harig Wilgenroosje (Epilobium hir-
sutum) overheersten. Heemst, zo karak
teristiek voor het verdwijnend milieu, 
raakte geleidelijk overwoekerd. Ernstig 
was de oeverafkalving, plaatselijk tot ca. 
10 meter per jaar, waardoor een aanzien
lijk deel van de buitengronden verloren 

ging-
In juni/juli 1976 hadden de eige

naars van de Korendijkse Slikken enkele 
tientallen hectaren voormalig rietland 
eenmalig mechanisch gemaaid. Zomer 
1978 werden ca. 40 stuks vee inge-
schaard. De eigenaars van de Korendijk
se Slikken begonnen in maart 1977 aan 
een grote ontginning van het gebied. 
Dit leidde direct tot de aanwijzing inge
volge de Natuurbeschermingswet. In na
jaar 1978 werd dit deel van het Spui-
mondgebied, groot 330 ha, aan de Vere
niging tot Behoud van Natuurmonu
menten verkocht. 

Het beheer na de overdracht 
Toen Natuurmonumenten het gebied 
verwierf, lag veel werk te wachten. Wei
nig was terug te vinden van die waarden 
die de zuidwest punt van de Hoekse 
Waard destijds zo uniek maakten. Men 
was er echter van overtuigd dat bij een 
doordacht beheer een waardevol terrein 
te (her)scheppen zou zijn: de uit
gestrektheid en ligging aan het Haring
vliet/Spui met aan de landzijde de even
eens in handen van Natuurmonumenten 

overgegane 's Lands Bekade Gorzen 
stonden hiervoor borg. 

Het beheer voorzag in twee hoofd
doelen: het grootste deel van het inmid
dels geheel verruigde rietland zou wor
den omgezet in een open grasland
gebied en de oeverafslag zou worden 
beëindigd. Jaarlijks werden blokken van 
40 a 50 ha gemaaid en vervolgens werd 
het land bloksgewijs beweid met onge
veer twee stuks jongvee per hectare. Om 
overmatige distelgroci tegen te gaan ont
kwam men er niet aan om jaarlijks ca. 80 
hectare te bloten. De boeren waren te
vreden over de conditie van hun inge-
schaarde vee. Wel bleek het nodig de 
dieren regelmatig te behandelen tegen 
klauwontsteking. 

Recreatievaartuigen die het Ha
ringvliet in het zomerseizoen in bezit 
hadden genomen, gebruikten de kreken 
als ligplaats. Om dit te voorkomen, wer
den in de kreekmondingen aken afge
zonken. 

Helaas zou het zes jaar duren voor 
de oeververdediging kon worden aange
pakt. Dit karwei was in najaar 1984 ge
klaard, veertien jaar na de afsluiting van 
het Haringvliet . . . Langs het Spui werd 
een directe oeververdediging aange
bracht. Maar langs het Haringvliet heeft 
deze het karakter van een vóóroeverver-
dediging, waardoor de huidige oever 
haar eigenschappen enigszins kan be
houden en de hoop bestaat dat er zich 

geleidelijk aan een brede contactzone 
land-water kan ontwikkelen tussen de 
bestaande oever en de vooroeverwal. De
ze contactzone kan een botanisch en avi-
faunistisch aantrekkelijk element toe
voegen aan het gebied. De meest ooste
lijk gelegen oeverlijn van de Korendijkse 
Slikken wordt beschermd door een vier
tal kribben haaks op de oever. Drempels 
en matrassen, aangebracht in de oever
verdediging, zorgen er voor dat open 
verbindingen met Spui en Haringvliet 
behouden blijven. Twee grote kreken 
die van uit het Spui en het Haringvliet 
het gebied binnendringen hebben een 
open monding op het buitenwater. 

De vogels 
a. broedvogels 
Tabel 1, samengesteld door H. D. Mayer 
en G. W. Huijzers, geeft een overzicht 
van de ontwikkeling van de broedvo
gelstand van de Korendijkse Slikken an
nex 's Lands Bekade Gorzen over de ja
ren 1980 tot en met 1984. De verande
ringen die het terrein gedurende deze 
periode heeft doorgemaakt, vinden we 
weerspiegeld in het aantalsverloop van 
de soorten die direct betrokken zijn bij 
het veranderde biotoop. Opvallend en 
verheugend is de mate waarin steltlopers 
zich direct op het nieuwe grasareaal 
vestigden, waarbij met name de explo
sieve toename van Kievit, Scholekster, 
Tureluur en Grutto opvalt. Helaas keer
de de Kemphaan, vóór 1970 een van de 
bekende vogels van 's Lands Gors niet 
terug. We kunnen ons afvragen of het 
nieuwe grasareaal voor een blijvende 
vestiging van de Watersnip niet te droog 
is. Wel hebben Slobeend, Veldleeuwe-
rik en Graspieper het nieuwe grasgors 
gekoloniseerd en verheugend was dat in 
1983 de Wulp een territorium bezette. 
De afname van Wilde Eend, Fazant, 
Kleine Karekiet, Bosrietzanger en in 
mindere mate Fitis, Rietzanger en Riet
gors heeft te maken met het krimpende 
ruigteareaal. Baardmees en Snor, karak
teristieke soorten van het gebied van 
vóór 1970, lijken het terrein inmiddels 
definitief de rug te hebben toegekeerd. 
In de hoge rietkragen en langs de kreken 
weet de Grote Karekiet zich te handha
ven, maar tekenend voor de beroerde 
tijd die de Grasmus doormaakt is het 
verdwijnen van deze soort. Kennelijk 
biedt de nog aanwezige ruigte voldoen
de ruimte om de Bruine Kiekendief op 
sterkte te houden. Verwacht mag wor
den dat zolang de oecologische successie 
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Broedvogels Korendijkse Slikken 1980 tot en 
Breeding birds Korendijkse 

«oort 

Fuut 
Wilde Eend 
Wintertaling 
Zomertaling 
Krakeend 
Slobeend 
Kuifeend 
Tafeleend 
Bergeend 
Middelste Zaagbek 
Knobbelzwaan 
Bruine Kiekendief 
Patrijs 
Fazant 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kievit 
Kleine Plevier 
Watersnip 
Wulp 
Grutto 
Tureluur 
Kluut 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Koekoek 
Veldleeuwerik 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Graspieper 
Witte Kwikstaart 
Gele Kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Zanglijster 
Merel 
Blauwborst 
Sprinkhaanrietzanger 
Snor 
Grote Karekiet 
Kleine Karekiet 
Bosrietzanger 
Rietzanger 
Grasmus 
Fitis 
Baardmees 
Rietgors 
Groenling 
Putter 
Kneu 
Zwarte Kraai 

ng = niet geteld 
Bron: H. D. Mayer en G. W. 

Slikken 1980-1984 

1980 1981 

6 7 
250 187 

1 0-1 
1 2 
7 12 

28 39 
14 10 

1 
6 7 
1 -
3 1 
4 5 
2 2 

35 40 
5 6 

50 54 
11 10 
57 56 

0-1 -
1 -

— — 
41 37 
20 21 

1 -
35 36 
— — 
4 3-4 
8 37 

5 
14 

52 71 
0-1 2 
15 12 
3 9 

- 1 
1 1 
5 5 
3 5 

3 
0-1 

2 4-5 
15 25 
30 42 
18 22 
2 2 
8 24 
5 

40 88 
— — 
— — 
3 2 

— — 

Hu ijzers 

met 1984 

1982 

7 
134 
— 
2 
2 

31 
8 

— 
9 
1 
2 
5 
2 

21 
3 

48 
15 
84 
— 
— 
— 
58 
21 
— 
32 

1 
3 

50 
4 

12 
92 

3 
15 
8 
1 
1 
7 

12 
4 

— 
3 

14 
40 
20 

1 
26 
— 
58 
— 
— 
4 
1 

1983 

7 
ng 

3 
3 

47 
8 
1 
6 
1? 
1 
3 
1 

ng 
6 

51 
18 

117 
— 
— 
1 

89 
30 
— 
ng 

3 
60 
2 
8 

130 + 
— 
6 

ng 
ng 
ng 
ng 
12 
3 

— 
3 

13 
38 
16 
— 
28 
— 
50 
— 
— 
12 
— 

1984 

3 
ng 
— 
3 

11 
51 
10 
— 
4 

— 
1 
4 
1 

ng 
8 

58 
37 

197 
,._ 
— 
1 

116 
36 
— 
ng 

3 
80 + 
2 

10 
150 + 
— 
12 
6 
3 
2 
7 

13 
3 

— 
3 
8 

28 
13 
— 
24 
— 
44 

1 
2 

14 
— 

Tabel 1. in het resterende ruigteareaal ongehin
derd kan doorgaan, zich steeds nieuwe 
broedvogels zullen presenteren. Opval
lend als broedvogel is de Middelste 
Zaagbek en even opmerkelijk is dat de 
Grauwe Gans, welke soort zich inmid
dels op verschillende plaatsen langs het 
Haringvliet heeft gevestigd, op de Ko
rendijkse Slikken nog niet gebroed 
heeft. 

b. Doortrekkers en win tergasten 
De ontwikkeling van het gebied ziet er 
ook gunstig uit voor doortrekkers en 
wintergasten. Allereerst de ganzen. Vóór 
1970 had het Spuimondgebied faam 
als overwinteringsgebied en voor
jaarspleisterplaats voor Grauwe Ganzen, 
die voor een belangrijk deel fourageer-
den op worteldelen van biezen. Met het 
verdwijnen van deze voedselbron, slon
ken de aantallen, zij het dat zich een 
groep handhaafde om te overwinteren. 
Al voordat het rietgors in grasland werd 
omgezet, kwamen in toenemende mate 
Brandganzen op 'Lands Gors fourage-
ren, welke aantallen met het groter wor
dende grasareaal explosief toenamen: uit 
tellingen bleek dat Brandganzen van alle 
terreinen langs het Haringvliet de 
meeste tijd doorbrachten op de Koren
dijkse Slikken. Nieuw is het verblijf van 
Kolganzen op de Korendijkse Slikken en 
in de belendende binnendijks gelegen 
polders; van deze soort nemen de 
pleisterende aantallen nog steeds toe. 

Tabel 2 tenslotte geeft een over
zicht van de maandmaxima per ganze-
soort in en rond het gebied over het sei
zoen 1982/83. Vooral indien tijdens of 
na inundaties en/of na regenperiodes 
het nieuwe grasgors dras staat, lopen de 
aantallen Wilde Eenden, Wintertalin
gen en Smienten direct enorm op. Dan 
ook nemen Wulpen en Watersnippen in 
aantal toe en verschijnen er troepjes 
Bonte Strandlopers. Met name in het na
jaar frequenteerden altijd al grote gezel
schappen Kieviten en Goudplevieren 
's Lands Bekade Gorzen. Het is begrij
pelijk dat de grote vogelconcenrraties 
ook predatoren trekken: het gebied 
vormt een van de in Zuidwest-Neder
land gelegen terreinen waar (weer) 2 tot 
3 Bruine Kiekendieven overwinteren. In 
het winterhalfjaar zijn er altijd Blauwe 
Kiekendieven en Buizerds; aanwijzingen 
werden verkregen dat in de regio opere
rende Blauwe Kiekendieven naar het na
tuurmonument komen om te overnach
ten. Nu Slechtvalken weer wat in aantal 
lijken toe te nemen, komen deze in het 
gebied jagen. Met enige regelmaat, hoe
wel niet iedere winter, doet een Zee-
arend het gebied aan. De laatste jaren 
pleisterden in het najaar enkele malen 
Kraanvogels op de gorzen. 

Toekomstvisie tijdens een 
excursie 
Zondagmiddag 25 november 1984. Na 
een week met stormachtige winden is 
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het opperwater hoog opgestuwd in het 
Haringvliet. De buitengronden zijn 
deels geïnundeerd: overal staan plassen 
op het nieuwe grasgors van de Slikken — 
de zilveren wedden. Alle passanten op 
de Wcstdijk, tussen Goudswaard en Ou
dendijk houden in. Het tafereel is dan 
ook onweerstaanbaar: de naar het zuid
en en westen onbegrensde gezichtsein
der over het Haringvliet, het klare atlan-
tische licht dat samengaat met noord
westenwinden, de donkere wolkenflar
den tegen heldere luchten, door de al in 
het westen staande zon, warm oplich
tend. En overal vogels. Enorme koppels 
Kieviten en Goudplevieren gaan voort
durend op de wieken, verwijderen zich, 
en vallen weer in. Met razendsnelle wen
dingen arriveren troepjes Wintertalin
gen en Watersnippen en, overal ver
spreid, fourageren gezelschappen Grau
we Ganzen, Kolganzen en Brandgan-
zen. Van ver over het gors klinkt het 
"wieuw-wieuw" van fouragerende 
Smienten, waarvan het aantal zeker een 
2000 vogels bereikt. En vanzelfsprekend 
jagen Blauwe- en Bruine Kiekendief bo
ven het resterende, tegen het Spui lig
gende ruigtegebied. 

Er staan zes, zeven auto's met vo
gelaars, of mensen die alleen maar ge
nieten van het indrukwekkende ruime 
landschap met zijn vogels. Al kijkend 
over de Korendijkse Slikken anno 1984 
komen de gedachten weer op verleden, 
heden en toekomst. Wat werd hier, van
uit een schijnbaar perspectiefloze situa
tie van een aantal jaren terug, nu toch 
weer bereikt. Door Natuurmonumenten 

er wellicht nog aan toe te voegen. Wie 
weet welke nieuwe mogelijkheden zich 
presenteren door het ontstaan van de 
"lagune" tussen de oorspronkelijke oe
ver en de nieuwe verdedigingswal. Wat 
voor kansen zijn er nog meer? De aanleg 
van een reiger/aalscholverbos en het 
aanbrengen van een aparte bemaling 
van een deel van het terrein met als doel 
o.a. Watersnip en Kemphaan als broed-
vogel (terug) te krijgen? 

Vijftien jaar geleden, aan de voor
avond van de Haringvlietsluiting, luidde 
de voorspelling dat bij omvorming van 
de rietgorzen tot grasland, er een voor 
ganzen, eenden en steltlopers zeer aan
trekkelijk terrein zou kunnen ontstaan. 
Die voorspelling is uitgekomen. 
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Maandmaxima ganzen Korendijkse Slikken seizoen 1982/83 
Monthly maxima in geese numbers Korendijkse Slikken winter 1982/83 

soort 

Grauwe Gans 
Rietgans 
Kolgans 
Brandgans 

Bron: G. W. Hu ijzers 

okt. 

600 

nov. 

500 

3000 

dec. 

950 
400 

1360 
8400 

jan. 

1100 
400 
67 

5500 

feb. mrt. 

250 650 
900 35 

2000 1300 
6000 6000 

die met visie en dankzij de aanpak van 
zijn plaatselijke functionaris een gebied 
wisr te herscheppen dat onderdak biedt 
aan vogelsoorten waaraan het Haring
vliet van vóór 1970 deels zijn faam dank
te. Een gebied dat de eigenaar/beheer
der nu met terechre trots kan tonen als 
voorbeeld aan ieder die professioneel of 
belangstellend te maken heeft met ter
reinbeheer of rerrein (her)inrichting in 
natuurbeschermingsverband. En wat is 

Tabel 2. 

De Beninger 

Slikken 

J. W. M. Kuijpers 

Na de afsluiting van het Haringvliet in 
1970 traden grote veranderingen op in 
de flora en fauna van de Beninger Slik
ken. Met het getij verdween het unieke 
karakter van dit gebied. Ook onder de 
nieuwe omstandigheden kan het gebied 
zich echtet ontwikkelen tot een natuur
gebied van grote allure, mits een gericht 
beheer wordt gevoerd. 

Ontwikkelingen tot 1983 
De ten westen van de monding van het 
Spui in het Haringvliet gelegen Benin
ger Slikken beslaan een oppervlakte van 
bijna 250 ha. Na de afsluiting van het 
HaringvHet in 1970 duurde het tot 1983 
voordat sprake was van een beheer, ge
richt op een optimale ontwikkeling van 
de natuurwaarden. 

Evenals op de andere buitendijkse 
gebieden langs het Haringvliet verruigde 
de vegetatie in snel tempo en gingen ka
rakteristieke vogelsoorten zoals Baard
mees (Panurus biarmicus), Snor (Lo-
custella luscinioides) en Waterral (Rallus 
aquaticus) achteruit of verdwenen volle
dig. Samen met de biezenvegetaties ver
dwenen ook de duizenden overwinteren
de Grauwe Ganzen (Anser anser). 
Ideeën om deze langzame aftakeling te 
keren en in te spelen op de nieuwe mo
gelijkheden die de gewijzigde milieu-
omstandigheden boden, waren wel aan
wezig, maar konden bij de bestaande ei
gendomssituatie niet uitgevoerd wor
den. 

Bij gebrek aan bescherming van de 
bestaande en potentiële natuurwaarden, 
konden in de eerste tien jaar na de af
sluiting een groot aantal negatieve ont
wikkelingen plaatsvinden. In een ver
geefse poging de verruiging van de van
ouds als rietland geëxploiteerde delen 
van het gebied tegen te gaan, werden in 
juni 1973 grote delen van het gebied 
vanuit een vliegtuig bespoten met 
MCPA. Diezelfde zomer werden 40 ha 
gras- en rietgors, die in particulier eigen
dom zijn, ingepolderd en ontgonnen tot 


