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De Eerste Zanderij: de flora vanaf 1965

De Eerste Zanderij ligt aan de rand van het open duin van Strype-
monde, nabij het Breede Water. Deze vallei is ontstaan in 1965 
door zandwinning ten behoeve van zeereepversterking. Om de 
vallei goed in te richten, is destijds advies ingewonnen bij Ger 
Londo van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Londo heeft van 
1966 tot 2002 jaarlijks de planten genoteerd, inclusief een schat-
ting van de aantallen. In 2022 is dit herhaald en zo is meer dan een 
halve eeuw ontwikkeling van de flora te volgen. 

Hoe heeft de flora zich ontwikkeld van 1966 tot 2022?
Onder de bijna twintig bedreigde soorten hier zijn er die (vrijwel) 
verdwenen zijn zoals oeverkruid, groenknolorchis en rond winter-
groen. Andere zijn juist verschenen, zoals recent o.a. platte bies, 
gewone vleugeltjesbloem en bevertjes. Hierbij lijkt een tendens naar 
meer ‘droge’ soorten zichtbaar zoals grote ratelaar en gewone agri-
monie. Of dit blijvend is, weten we nog niet maar het recente onder-
zoeksjaar 2022 was een droog jaar in een serie van droge jaren sinds 
2018, en dat heeft mogelijk repercussies.
De veranderingen in bijna 60 jaar weerspiegelen primair een aantal 
normale ecologische processen: de eerste 15 jaar zijn er pioniers van 
kale, nog licht zilte en verstoorde bodem zoals het melkkruid. Later 
verschijnen soorten die een meer ontwikkelde bodem met enige 
humus waarderen zoals rond wintergroen. Verzuring blijkt o.a. uit 
de vele grote wederik (die door de jaren heen steeds meer toeneemt, 
een beeld in vele Voornse valleien) en de recente toename van tor-
mentil. Tegelijkertijd zijn er ook soorten van kalkrijke milieus, zoals 
moeraswespenorchis en slanke gentiaan.
In de vallei komt geen vee, dus zonder maaien en afvoeren van hooi 
(elk jaar gebeurt dat hier in de nazomer) zou er binnen enkele jaren 
vochtig elzenbos ontstaan. De relatief korte, open begroeiing garan-
deert ruimte voor vele kleine soorten waarvan de rijkelijk aanwezige 
teer guichelheil een zeer aansprekende is. De soortenrijkdom is al 
decennia op een hoog niveau van ca 70 soorten en neemt eerder 
toe dan af. Eind april bloeit hier, net als nabij de oude beuk van de 
Vogelpoel, de zeldzame moeraspaardenbloem naast het op Voorne 
algemene kruipend zenegroen.
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De vegetatie van de Eerste Zanderij van 1965 tot 2022, van kaal en nat tot een al wat rijpere duinvallei. In de tabel staan 50 kenmer-
kende soorten voor natte en vochtige valleien (uit een totaal van 125; zie voor alle data Roos, 2022). Rood = Rode Lijstsoort.

In de voorzomer bloeit de grote keverorchis (foto), in het 
najaar de slanke gentiaan.

fase 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2002 2022 vocht

Duinrus 1 vochtig

Echt duizendguldenkruid 1 vochtig

Hoge cyperzegge 1 nat

Melkkruid 1 vochtig

Armbloemige waterbies 2 vochtig

Duinriet 2 vochtig-droog

Gewone waterbies 2 vochtig

Herfstbitterling 2 vochtig

Koninginnekruid 2 vochtig

Parnassia 2 vochtig

Stijve moerasweegbree 2 nat

Strandduizendguldenkruid 2 vochtig

Vleeskleurige orchis 2 vochtig

Waternavel 2 nat

Waterpunge 2 vochtig

Wolfspoot 2 vochtig

Zwarte els 2 nat

Egelboterbloem 3 nat

Geelhartje 3 vochtig

Gewone brunel 3 vochtig

Grote kattenstaart 3 vochtig

Grote wederik 3 vochtig

Heelblaadjes 3 vochtig

Moeraswespenorchis 3 vochtig

Riet 3 vochtig

Ruwe bies 3 nat

Stijve moerasweegbree 3 vochtig

Teer guichelheil 3 nat

Groenknolorchis 4 vochtig

Oeverkruid 4 nat

Ongelijkbladig fonteinkruid 4 nat

Rond wintergroen 4 vochtig

Borstelbies 5 vochtig

Kranswieren 5 nat

Rietorchis 5 vochtig

Aardbeiklaver 6 vochtig

Bosorchis 6 vochtig

Grote ratelaar 6 vochtig-droog

Keverorchis 6 vochtig

Ruw walstro 6 vochtig

Slanke gentiaan 6 vochtig

Smalle rolklaver 6 vochtig

Tormentil 6 vochtig

Tweerijige zegge 6 nat

Bevertjes 7 vochtig-droog

Fraai duizenguldenkruid 7 vochtig

Gewone agrimonie 7 vochtig-droog

Gewone vleugeltjesbloem 7 vochtig-droog

Kruipend zenegroen 7 vochtig

Moeraspaardenbloem 7 vochtig

Platte bies 7 nat

Legenda: 

  dominant aanwezig
  veel aanwezig 
  frequent 
  schaars 
  enkele ex.

In de zomer van 2022 maakt de groene kleur van het pad duidelijk dat er on-
danks de droogte ruim grondwater aanwezig is. In het platgelopen pad staat 
o.a. platte bies. De vallei zelf, die in de winter deels blank staat, is opvallend 
arm aan grassen (zelfs weinig duinriet). Er staat wel veel grote wederik en 
andere moeraskruiden zoals watermunt, heelblaadjes en gewone brunel, en 
aan de rand kiemen veel elzen. Met enig zoeken is een breed palet aan bijzon-
dere soorten te vinden met veel teer guichelheil en vleeskleurige orchis en in 
de drooggevallen poelen ook stijve moerasweegbree. 

1965 2022

De 50 soorten zijn ingedeeld 

in groepen

1. Soorten van de beginfase

2. Vanaf begin en handhavend

3. Vanaf begin en toenemend

4.  Tijdelijk, maar (vrijwel)  

verdwenen

5. Incidenteel

6. Alleen de laatste 30 jaar

7. Recent (2022)
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