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Overige fauna
Nawoord
Aanbeveling
Voorwoord

Het onderzoek loopt nog (begin van het
seizoen) en later volgt een definitieve
beoordeling. Dit is een concept en dient
als zodanig beoordeeld te worden..
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Slakken
Resultaten bemonsteringen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oever haven Wantij
Graslandje Eneco hoek Oranjelaan Prins Hendrikbrug.
Eneco struweel rond graslandje en Schaerweide oever.
Oever Wantij Steenstort Staart.
Stadswerven Staart (ten noorden van weg).
Dokken Beneden Merwede
Stadswerven zandige overhoek bij haven aan Beneden Merwede.

Soortlijst landslakken oeverlanden monding Wantij en Stadswerven april 2019, eerste verkenning.
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
1 2 3 4 5 6 7
Aegopinella nitidula
Alinda biplicata
Arianta arbustorum
Arion intermedius
Ario rufus/vulgaris
Carychium minimum
Carychium tridentatum
Candidula intersecta
Cecilioides acicula
Cepaea nemoralis
Cernuella jonica
Cochlicopa lubrica
Cornu aspersum
Deroceras panormitanum
Deroceras reticulatum
Discus rotundatus
Monacha cantiana
Monacha carthusiana
Nesovitrea hammonis
Oxychilus cellarius
Oxychilus draparnaudi
Oxyloma spec. cf elegans
Lauria cylindracea
Lehmannia valentiana
Limax maximus
Paralaoma servilis
Punctum pygmaeum
Pseudotrichia rubiginosa
Succinea oblonga
Trochulus hispidus
Vallonia excentrica
Vallonia costata
Vallonia pulchella
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmaea

Bruine glansslak
Grote spoelhoren
Heesterslak
Egelwegslak
Gewone/Spaanse aardslak
Plompe dwergslak
Slanke dwergslak
Grofgeribde grasslak
Blindslakje
Gewone tuinslak
Griekse duinslak
Donkere agaathoren
Segrijnslak
Zuidelijke akkerslak
Gevlekte akkerslak
Boerenknoopje
Grote kartuizerslak
Kleine kartuizerslak
Ammonshorentje
Kelderglansslak
Grote glansslak
cf Slanke barnsteenslak
Genaveld tonnetje
Spaanse aardslak
Grote aardslak
Duintolletje
Dwergpuntje
Oeverloofslak
Langwerpige barnsteenslak
Behaarde slak
Scheve jachthoren
Geribde jachthoren
Fraaie jachthoren
Dikke korfslak
Dwergkorfslak
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Vitrea contracta
Vitrea crystallina
Vitrina pellucida
Zonitoides nitidus

Kleine kristalslak
Gewone kristalslak
Gewone glasslak
Donkere glansslak

x
x
x
x

x

x

x

Soortlijst eerste verkenning haven aan Wantij april 2019.
Ancylus fluviatilis
Anisus vorticulus
Anisus leucostomus
Anodonta anita
Bithynia tentaculata
Corbicula fluminea
Dreissena bugenis
Dreisssena polymorpha
Gyraulus parvus
Lithoglyphus naticoides
Physella acuta
Pisidium amnicum
Pisidium spec. (met umbonale plooien).
Pisidium spec. (zonder umbonale plooien)
Physella acuta
Planorbis planorbis
Potamopyrgus antipodarium
Mercuria confusa
Valvata piscinalis
Radix auricularia
Radix labiata
Unio tumidus
Unio pictorum
Viviparus viviparus

Ronde beekmuts
Draaikolkschijhoren
Geronde schijfhoren
Vijvermossel
Gewone diepslak
Aziatische korfmossel
Quagga mossel
Driehoeksmossel
Amerikaanse schijfhoren
Eeltslak
Puntige blaashoren
Rivier erwtenmossel
Erwtenmossel soort
Erwtenmossel soort
Puntige blaashoren
Gewone schijfhoren
Brakwaterhorentje
Getijdeslakje
Vijverpluimdrager
Oorvormige poelslak
Begroeide poelslak
Bolle stroommossel
Schildersmossel
Stompe moerasslak
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Interpretatie.
Tijdens deze eerste verkenning van de plangebieden in de monding van het Wantij
zijn in totaal 63 soorten slakken waargenomen wat duidt op een grote
soortenrijkdom. 39 soorten landslakken en 24 soorten waterslakken. 8 soorten staan
vermeldt op de Rode-lijst waaronder 3 waterslakken en 5 landslakken, waarmee nu
al duidelijk is geworden dat het gebied hoge malacologische waarden heeft. Van 1
soort is de status nog niet helemaal zeker, omdat deze moeilijk te onderscheiden is
van een sterk gelijkende verwant. Door anatomisch onderzoek kan deze soort met
zekerheid op naam gebracht worden. Voorlopig is de soort aan de hand van het
huisje gedetermineerd. De landslakken zijn het meest uitgebreid onderzocht. Tijdens
de tweede ronde zullen naar verwachting nog enkele soorten extra gevonden
worden. Waterslakken zijn nog onvoldoende onderzocht en binnen deze groep zijn
zeker meer soorten te verwachten waaronder ook nog enkele Rode-Lijst soorten.
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Hieronder volgt een korte bespreking van soorten van de Rode-Lijst- en bijzondere
soorten.

Rode-lijst soorten.
Pseudotrichia rubiginosa – Oeverloofslak leeft in Nederland vrijwel uitsluitend in
de uiterwaarden van de grote rivieren, vooral op zeer natte plaatsen die jaarlijks
periodiek onder water komen te staan. In het zoetwatergetijdengebied leidt ze en min
of meer amfibisch leven. De belangrijkste leefgebieden liggen in de
benedenrivierengebied. Het zoetwatergetijdengebied de Biesbosch is een belangrijk
bolwerk voor de soort in Nederland en Europa. In de Sliedrechtse Biesbosch is de
soort vanwege de getijdeslag algemener dan in de Brabantse- en Dordtse
Biesbosch. Tijdens deze inventarisatie is Oeverloofslak alleen aangetroffen in de
moerassige oever van de haven langs het Wantij. Ook van de buitendijkse delen van
het Wantijpark en het griendje langs het Generaal Spoorpad zijn waarnemingen
bekend.

Vertigo antivertigo – Dikke korfslak kan in een breed scala aan natte, matig
voedselrijke tot voedselrijke Habitats leven, mits deze maar extensief beheerd
worden. De soort kan overspoelingen, zoals die in het zoetwatergetijdengebied
veelvuldig plaatsvinden, goed verdragen. Tijdens hoge waterstanden, waarbij de
bodem onder water komt te staan, worden ze geregeld tot vrij hoog in Grote zeggen
en andere Breedbladige grassen aangetroffen, iets wat tijdens droge perioden weinig
of niet het geval is. De soort is alleen aangetroffen in de natte oever van de
Wantijhaven in soortenrijke moerasvegetatie met kenmerkende getijden- en
riviersoorten. Dikke korfslak is vrij algemeen in de Biesbosch. In de ecologische
Wantijzone is de soort eerder in het Wantijpark aangetroffen. De vondst in de oever
van de haven is de meest westelijke vindplaats in de Wantijzone.

Vertigo pygmaea – Dwergkorfslak is in Nederland de minst zeldzame korfslak van
het geslacht Vertigo (echte korfslakken). De soort komt in relatief veel biotooptypen
voor, vooral in open, extensief beheerde en onbeheerde Habitats. Kruidenrijke
vegetaties met een hoge bedekking van langhalmige grassen hebben de voorkeur.
De Dwergkorfslak prefereert kalkrijke Habitats. Van de Biesbosch zijn vrij veel
waarnemingen bekend. Belangrijke leefgebieden zijn onder meer de
stroomdalgraslanden in de Sliedrechtse Biesbosch, hoge rivieroevers en kruidenrijke
dijken in het Nationale park de Biesbosch. Alhoewel de soort ook in natte Habitats
leeft geeft deze voorkeur aan vochtige- tot matig droge biotopen. De Dwergkorfslak is
zowel op het Eneco terrein als op de Stadswerven aangetroffen, in het kruidenrijke
grasland op het energieterrein is de soort vrij algemeen.
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Monacha carthusiana- Kleine karthuizerslak gedraagt zich in Nederland vooral als
pionier met voorkeur voor open, zon-beschenen, droge extensief beheerde- of
onbeheerde biotopen. Kruidenrijke spoorbermen, ruderale terreintjes in industrie- en
havengebieden zijn belangrijke Habitats. Andere belangrijke leefgebieden zijn hoge,
droge, open biotopen in de uiterwaarden van rivieren zoals rivierduinen, zandruggen
en dijken. In Zuid-Holland bevinden zich belangrijke concentraties van vindplaatsen
op het eiland van Dordrecht. In de Sliedrechtse Biesbosch leven vrij grote populaties
in natuurlijke rivierduintjes en half natuurlijke stroomdalgraslanden. De Kleine
kartuizerslak werd plaatselijk aangetroffen op de Stadswerven. Veel geschikt habitat
is vanwege de bebouwing en bouwrijp maken van de werven verdwenen. Bijzonder
is dat de soort samen met de Grote kartuizerslak is aangetroffen. Het gezamenlijk
voorkomen van deze twee soorten is zeldzaam in Nederland. In Nederland zijn veel
leefgebieden door “nette verstedelijking” verdwenen.

Kleine Kartuizerslak. Foto Gmelig Meyling, Stichting ANEMOON
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Kleine Kartuizerslak. Foto: Gmelig Meyling. Stichting ANEMOON. De huisjes van Jonge
exemplaren zijn bedekt met korte stekelige haartjes.

Lauria cylindracea- Genaveld tonnetje wordt in Nederland hoofdzakelijk
aangetroffen in habitats die onder sterke invloed van de mens staan, vooral in min of
meer beschaduwde, extensief beheerde bosachtige biotopen, struwelen en de
kruidenrijke randen daarvan. De soort leeft verscholen in de strooisellaag en onder
valhout. Verder is het Genaveld tonnetje ook geregeld aangetroffen op vochtige oude
muren en in de spleten van deze muren. Kalkhoudende, vrij vochtige, goed
doorlatende zandbodems hebben de voorkeur. Belangrijkste leefgebieden zijn de
kustduinen van Walcheren en de Schouwen-Duiveland. Buiten deze gebieden zijn
vondsten spaarzaam. Het Genaveld tonnetje werd tijdens deze inventarisatie
aangetroffen in een strooiselmonster dat verzameld werd in overbleven struweel
langs het Wantij op het Eneco terrein. Het betreft de eerste vondst op het eiland van
Dordt. In de Biesbosch is de soort ondanks uitgebreid slakkenonderzoek nog niet
aangetroffen
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Gegevens kaartje Stichting ANEMOON. Foto´s Bert Janssen.

Kwaliteitsindicatoren.
Alhoewel geen Rode-lijst soorten is er een respectabel aantal soorten aangetroffen
die kritisch zijn in hun biotoopkeuze en daarom als kwaliteitsindicatoren worden
beschouwd. Het betreft Grote kartuizerslak, Blindslakje, Grof gestreepte grasslak en
Grote spoelhoren en Stompe moerasslak.
Meest bijzondere is de Grote kartuizerslak. De soort leeft hoofdzakelijk in het
kustduingebied, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Daarnaast leven er ook
relictpopulaties langs het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee. In het midden van
het land is de soort zeldzaam en ontbreekt nagenoeg in de oostelijke provincies.
Vanwege de verspreiding werd de soort vroeger Kustslak genoemd. De populaties
op de werven zijn de enige bekende op het eiland van Dordt. Zoals gezegd is het
gezamenlijk voorkomen met Kleine kartuizer slak zeldzaam.
Het Blindslakje heeft een ondergrondse levenswijze. Ze wordt hoofdzakelijk
aangetroffen in open, vrij extensief tot extensief beheerde biotopen. Ze is
aangetroffen in de oever van de Wantijhaven en het overgebleven graslandje op het
Eneco terrein.
De Grofgeribde grasslak is een kenmerkende soort van vrij droge- tot droge, open
duinhabitats. In het binnenland gedraagt de soort zich ook wel als pionier en is daar
te vinden in door de mens gecreëerde biotopen zoals, droge, braakliggende terreinen
in industrie- en havengebieden. Ze is verspreid aangetroffen op de Stadswerven.
De Grote spoelhoren spoelhoren is te vinden in allerlei bostypen die op kalkrijke
bodems groeien. De wilgenvloedbossen in het Nationale park de Biesbosch vormen
een heus bolwerk voor de soort in ons land. Hier wordt hij ook vaak onder schors van
levende bomen aangetroffen. In het rivierengebied en langs het IJsselmeer leeft de
soort ook tussen beschoeiing van allerlei gesteente. De Grote spoelhorensoort is
zowel op het Eneco terrein als op de Stadswerven aangetroffen.
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Typisch urbane soorten.
Afgevlakte grasslak, Griekse grasslak, Grote glansslak, Spaanse aardslak, Zuidelijke
akkerslak, Segrijnslak zijn zogenaamde urbane soorten, soorten die in habitats leven
die sterk onder menselijke invloeden staan. Alleen Griekse grasslak was niet eerder
op het eiland van Dordt vastgesteld.

De Segrijnslak is een typisch urbane soort. Foto A. Gmelig Meyling.

Waterslakken.
Mercuria anatina- Getijdeslak is de kensoort van de gemeenschap van macroevertebraten van het zoetwatergetijdengebied. Het minuscule slakje leeft uitsluitend
in het zoet- en brakwatergetijdegebied tussen plantengroei en op een modderig
substraat. Tijdelijke droogvalling kan door deze soort verdragen worden. De soort
heeft een zogenaamde I-status. Dat wil zeggen dat een groot deel van het
soortareaal in Nederland ligt. Voor de Getijdeslak is dat 85%. Nederland draagt
daarom een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van deze bijzondere- en
zeldzame soort. Door de aanleg van de Deltawerken nam het areaal aan
zoetwatergetijdengebied sterk af en is de soort achteruitgegaan. In de periode 19801990 werd de Getijdeslak in Nederland nauwelijks meer gemeld en kwam daardoor
in de categorie 'ernstig bedreigd' op de Rode Lijst van de Nederlandse land- en
zoetwaterweekdieren. De soort wordt ook vermeld op The IUCN Red List of
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Threatened Species. Het is 1 van de 4 echt kenmerkende, typerende
zoetwatergetijdensoorten die in Nederland leven. Tijdens recente onderzoeken in het
Nationale park de Biesbosch is de soort alleen nog in de Sliedrechtse Biesbosch
waargenomen. De soort leeft ook in de Wantijzone zoals in de
wilgenvloedbosachtige oevers van het Wantijpark. De vondst in de Wantijhaven is de
meest zuidelijke vindplaats in de Wantijzone.

Volgroeide getijdeslakjes tussen draadwier. Fraai en opvallend is de concentratie van
goudkleurige pigmenten aan de basis van de tentakels. (Foto: Adriaan Gmelig Meyling)

Getijde slak. Aan de voet zit een hoornachtig plaatje gehecht waarmee de slak het huisje af
kan sluiten bij gevaar en droogvallen tijdens lage waterstanden.
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Lithoglyphus naticoides- Eeltslak: Door watervervuiling in de jaren ´40 tot ´70 is
de soort sterk achteruitgegaan en op de Rode-lijst terecht gekomen. Nu de
waterkwaliteit dankzij de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en het Rijnactieprogramma sterk is verbeterd is er sprake van herstel. In de Biesbosch leeft de
soort inmiddels weer op relatief veel plekken. Met name op ondiepe zandige
rivierbodems met enige slikafzetting worden weer omvangrijke populaties
aangetroffen. Ook in het Wantij heeft de soort zich kennelijk hersteld. De soort is
aangetroffen in de Wantijhaven maar zal naar verwachting op meer plekken in het
Wantij leven.

Conclusie.
Met de vondsten van ten minste 63 soorten slakken zijn de Stadswerven en het
Eneco terrein soortenrijke, belangrijke slakkengebieden. Met de 8 aangetroffen
Rode-Lijst soorten vertegenwoordigd het Eneco terrein en de Stadwerven op het
gebied van slakken hoge natuurwaarden. Het voorkomen van zoveel soorten is
vooral te danken aan bijzondere ligging in het vierrivierenpunt, de grote variatie aan
microhabitats en extensieve beheer van de terreinen. Via de rivier en rivieroevers
hebben zich decennialang, mede door eb en vloed hebben zowel uit stroomopwaartse als stroom-afwaartse gebieden slakken gevestigd. Enkele soorten waren
niet eerder op het eiland Dordrecht en in de Biesbosch vastgesteld. Met name de
Wantijhaven en de oevers en droge onaangetaste delen van de Stadswerven
herbergen veel bijzondere soorten. In de Wantijhaven zijn dat kenmerkende rivier- en
getijdensoorten en in de drogere habitats van de Stadswerven soorten van kalkrijke
kustduinen. Het voorkomen van de Getijdeslak in de Wantijhaven is vooral bijzonder
vanwege het belang van Nederland voor deze soort, zijn status als kensoort voor
ongewervelde dieren in het zoetwatergetijdengebied en de vermelding op zowel de
Rode-Lijst als de IUCN lijst van bedreigde diersoorten.
Dankzij dit onderzoek is duidelijk geworden dat het gebied een belangrijke schuilplek,
leefgebied en stapsteen in het benedenrivierengebied is. Het verlies van deze
soorten en hun habitat door de huidige planologie is groot en zal voor vrijwel alle
soorten permanent zijn. Belangrijke natuurwaarden zullen verdwijnen. Ook de functie
van schuilplek en stapsteen zal verloren gaan waardoor migratie van vooral
landslakken ernstig bemoeilijkt wordt.

Bijlagen:
Methode
Veel slakken leiden een verborgen bestaan in de strooisellaag van bomen, struiken
en kruiden en zijn vanwege de geringe grootte in het veld moeilijk op het zicht te
vinden. Om toch een goede indruk te krijgen van deze soortgroep te krijgen zijn
daarom strooiselmonsters verzameld. Op basis van veldkennis is de grote van de
monsters bepaald, wisselend van ca. 3 liter tot ca. 10 liter. Tijdens de eerste ronde
zijn in de monding van het Wantij in totaal vijf monsters verzameld. De inventarisatie
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is uitgevoerd door een Platte schijfhoren expert, volgens de methode die gebruikt
wordt voor het landelijke verspreidingsonderzoek door Stichting ANEMOON. Voor de
waterslakken is gebruikt gemaakt van het Normnet Profi. Dit is een schepnet voor
professioneel gebruik dat is ontwikkeld volgens de Europese norm NEN-EN-ISO
10870. Hiermee voldoet het aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot
inventarisatie- en monitoringwerkzaamheden (Kaderrichtlijn Water, STOWA). Voor
waterslakken is nu alleen de noordoever van de Wantijhaven bemonsterd. Het
onderzoek is uitgevoerd door een slakkendeskundige van Bureau Vertigo.

Onderzoek naar Getijdeslak in de Sliedrechtse Biesbosch met het Normnet Profi.
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Onmiskenbaar een slakkendeskundige.

Het beschrijven van de locatie
Van alle bemonsterde locaties zijn de RD-coördinaten in het veld vastgelegd met
behulp van een GPS. De afwijking van de GPS ligt tussen 2 en 10 meter, afhankelijk
van weersomstandigheden en de aanwezigheid van bomen in de nabije omgeving.

Inmeten coördinaten met GPS.

Noteren parameters
Omdat de resultaten opgenomen zullen worden in het landelijke bestand van
Stichting ANEMOON zijn gewenste gegevens over de habitat genoteerd.
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Noteren van de parameters.

Het bewerken van de monsters
Na het verzamelen zijn de strooiselmonsters op kranten, aan de lucht gedroogd.
Vervolgens is het strooisel gezeefd met behulp van drie geijkte zeven met
verschillende maaswijdtes (4, 1 en 0,5 mm). Uit elke fractie zijn met behulp van een
binoculair en pincet vervolgens op het oog de slakken gehaald en gedetermineerd.

Drogen van monsters op kranten.
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Tellen van de slakken
Uit efficiëntieoverwegingen zijn, wanneer er grote aantallen slakken in het zeefsel
aanwezig waren schattingen gemaakt. Een zeker percentage van het in fracties
gezeefde strooisel is onderzocht, waarna het waargenomen aantal wordt opgehoogd,
met het verwachte aantal in de rest van het monster. De droge fracties zijn voor de
telling steeds goed omgeroerd, zodat slakken goed homogeen in het monster zijn
verdeeld.

In fracties gezeefd materiaal.
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Inventarisatie Planten:
1. Schaerweide. 22-04- 2019.
2. Oever haven Wantij op Stadswerven (is tevens wegberm).
3. Overig Stadswerven
Voorlopige soortlijst planten (april 2019).
Naam

1

2

3

Akkerdistel
Akkerwinde
Akkerkers
Akkermelkdistel
Appel (golden delicious)
Amandelwilg
Avondkoekoeksbloem
Basterdwederik spec.
Bezemkruiskruid
Bittere wilg
Bijvoet
Blauwe waterereprijs
Bleke klaproos
Bleek dikkopmos
Boeren wormkruid
Bont kroonkruid
Bosbraam
Bosrank
Bosveldkers
Boswilg
Broedknop knikmos
Brede raket
Bronmos
Canadese fijnstraal
Cotoneaster spec.
Cotoneaster spec.
Cotoneaster horizontalis
Dauwbraam
Duinriet
Duist
Duitse dot
Duivekervel
Duizendblad
Eenstijlige meidoorn
Echt walstro
Echte kamille
Engels raaigras
Fiorin
Fluitekruid
Fraai haarmos

X
X
X

x

X
X
X
X

x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x

x
x

X
X
X
X

x

X
X
X

X

x
x

X

x

X
X
X
X
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Fijn snavelmos
Gedraaid knikmos
Gele lis
Gele morgenster
Gele waterkers
Gehoornde klaverzuring
Gekroesde melkdistel
Gewone akkerkool
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone ereprijs
Gewone es
Gewone esdoorn
Grote engelwortel
Gewone haarmuts
Gewone hoornbloem
Gewone klaproos
Gewone melkdistel
Gewone raket
Gewone reigersbek
Gewone rolklaver
Gewone spurrie
Gewone veldsla
Gewone vlier
Gewone steenraket
Gewone vogelmelk
Gewone zandkool
Gewoon biggekruid
Gewoon boogsterremos
Gewoon dikkopmos
Gewoon haakmos
Gewoon langbaardgras
Gewoon muisjesmos
Gewoon muurmos
Gewoon smaragdsteeltje
Gewoon sterrekroos
Gewoon puntmos
Gestreepte witbol
Glanshaver
Glad walstro
Geknikte vossestaart
Goudsbloem
Grauwe wilg
Grauwe abeel
Groot duinsterretje
Groot laddermos
Groot hoefblad
Grote brandnetel
Grote ereprijs
Grote hardvrucht
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Grote klaproos
Grote klit
Grote vossestaart
Grote waterweegbree
Grote weegbree
Grote zandkool
Grijze haarmuts
Haagwinde
Harig wilgenroosje
Hazepootje
Heelblaadjes
Heermoes
Heggewikke
Heksenmelk
Herderstasje
Herik
Hertsmunt
Hoenderbeet
Hondsdraf
Hondsroos?
Hopklaver
Hopwarkruid
Ingesneden dovenetel
Italiaans raaigras
Jacobs kruiskruid
Kantige bastaardwederik
Kardinaals muts
Karwij
Kattestaart
Kleefkruid
Klei smaragdsteeltje
Kleine brandnetel
Kleine ooievaarsbek
Kleine klaver
Kleine varkenskers
Kleine veldkers
Klein glaskruid
Klein hoefblad
Klein kaasjeskruid
Klein streepzaad
Katwilg
Klein kruiskruid
Klimop
Klimopereprijs
Kluwenhoornbloem
Knolboterbloem
Knopig helmkruid
Knopherik
Koolzaad
Kornoelje cult/spec.
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Kraailook
Kromhals
Kroontjeskruid
Kropaar
Krulzuring
Kruipende boterbloem
Kruipertje
Kweekgras
Late guldenroede
Laurierkers
Leverkruid
Liggend vetmuur
Liggende ganzerik
Liggende klaver
Liguster cultivar.
Lijsterbes
Look zonder look
Lucerne
Madeliefje
Mahonia aguifolia
Mannetjesvaren
Meelbes
Melganzevoet
Middelste teunisbloem
Middelst vergeet-me-nietje
Moederkruid
Moerasandoorn
Moeraskers
Moeraskruiskruid
Moerasmelkdistel
Moerasspirea
Moerasvergeet-mij-nietje
Moeraswalstro
Muurleeuwebek
Muurpeper
Narcis cultivar.
Noorse esdoorn
Oeverzegge
Oosterse raket
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Pitrus
Plat beemdgras
Poelruit
Pinksterbloem
Purpersteeltje
Raapzaad
Radijs
Reukloze kamille
Reuzenbalsemien
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Ridderzuring
Rimpelroos
Ringelwikke
Riet
Rietgras
Rietzwenkgras
Robertskruid
Rode klaver
Rode waterereprijs
Ronde ooievaarsbek
Rood zwenkgras
Rosse vossestaart
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Schapegras
Scherpe boterbloem
Schietwilg
Schijfkamille
Sering
Sint Janskruid
Slibbladige ooievaarsbek
Smalle weegbree
Smalle wikke
Smaragdmos
Smeerwortel
Sneeuwbes
Speenkruid
Speerdistel
Spindotterbloem
Spits smaragdsteeltje
Stinkende gouwe
Straatliefdegras
Straatgras
Stijf hardgras
Stijf havikskruid
Tenger vetmuur
Toorts spec.
Tuintjeswolfsmelk
Valeriaan
Veldbeemd
Veldereprijs
Veldiep
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Vijfvingerkruid
Vlasbekje
Vlinderstruik
Vogelkers
Vogelwikke
Vogelmuur
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Vroegeling
Watermunt
Wilde peen
Wilde reseda
Wilde kaardebol
Witte dovenetel
Witte honingklaver
Witte winterpostelein
Witte klaver
Witte waterkers
Wit vetkruid
Wolfspoot
Wouw
Veldiep
Veldlathyrus
Vogelmuur
Waterzuring
IJle dravik
Zacht vetkruid
Zachte dravik
Zachte ooievaarsbek
Zanddoddegras
Zandhoornbloem
Zandmuur
Zandraket
Zeebies
Zeegroene rus
Zeepkruid

X

Zilvermos
Zilverschoon
Zomereik
Zomprus
Zwarte mosterd
Zwarte els
Zwarte populier
Korstmossen (lijst evt. aanvullen ca.
25 soorten)

X

Buellia spec.
Parmelia caperata
Parmelia sulcata
Physcia tenella
Xanthoria parientina
Xanthoria spec.
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Interpretatie.
Tijdens deze eerste verkenning van de plangebieden in de monding van het Wantij
zijn in totaal 275 soorten planten aangetroffen waaronder een groot aantal minder
algemene, vrij zeldzame en zeldzame soorten. 3 soorten zijn opgenomen op de op
de Rode-lijst. Het gebied heeft daarmee hoge floristische waarden. Met name
pionier-planten en soorten van rivieren en zoetwatergetijdengebied zijn sterk
vertegenwoordigd. Tijdens de tweede ronde zullen naar verwachting nog enkele
tientallen soorten aan de lijst worden toegevoegd, waaronder mogelijk nog enkele
zeldzame soorten.

Rivier- en zoetwatergetijdensoorten in de Wantijhaven.
Caltha palustris subsp. areanosa – Spindotterbloem is een zeldzame ondersoort
van de Gewone dotterbloem. De ondersoort dankt zijn naam aan de spinvormige
wortelkluwens die na de bloeitijd in bladoksel groeien. Tijdens het afsterven van de
bovengrondse plantendelen komen deze vrij en worden door het water verspreid. Het
probleem van ontkieming van zaden wordt hierdoor omzeild. Het voorkomen van de
Spindotterbloem beperkt zich voornamelijk tot het zoetwatergetijden-gebied met
talrijke voorkomens langs de Oude Maas en in de Biesbosch. Door het wegvallen
van het grote getijdenverschil na de aanleg van de Deltawerken, is de soort in de
Dordtse- en Brabantse Biesbosch sterk achteruit gegaan. In rietvelden die vroeger
geel kleurden van de deze fraaie, gele voorjaarsbloeier komen nu slechts spaarzaam
Spindotter-bloemen voor, of zijn ze inmiddels verdwenen. In de Sliedrechtse
Biesbosch is de soort nog talrijk. Het is het belangrijkste leefgebied in Nederland en
Europa. In de Wantijzone komt de soort nog verspreid voor, het talrijkst in het
Nationaal park.
In het Wantij-traject buiten het Nationale park is de soort de afgelopen tien jaar sterk
achteruitgegaan door onder meer een rigoureuze herinrichting van een oevertraject
aan de Beekmanstraat, waarbij naar schatting een honderdtal planten verloren zijn
gegaan en door de verdroging van de greppels in het in cultuur gehouden griendje
langs het Generaal Spoorpad door jarenlange dumping van snoeihout. Op de
Stadswerven is de soort op een tiental plekken aangetroffen in de oever van de
Wantijhaven (zie foto). Een grote groeiplaats van ca. 80 planten is te vinden op de
punt van de Stadswerven (zie foto).
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Een van de rijkste groeiplaatsen van Spindotterbloem in de Sliedrechtse Biesbosch.

Eén van de ca. 10 groeiplaatsen van Spindotter in de oever van de Wantijhaven, hier samen
met moerasplanten als Moeraskruiskruid, Gele lis, Stijf barbarakruid, Valeriaan, Waterzuring,
Moerasvergeet-me-nietje, Watermunt, Kattestaart en Waterereprijs.
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Vooral nadat de wantijhaven uit gebruik geraakt is hebben er zich er respectabele
natuurwaarden ontwikkeld, zo ook op het gebied van planten.

Sonchus palustris, Moerasmelkdistel is een tot 3 meter hoge, overblijvende
melkdistel. In Noord-Holland is de soort plaatselijk vrij algemeen. Ook in een aantal
extensief beheerde laagveengebieden doet de soort het goed. In het westelijk deel
van het fluviatile gebied is de soort zeldzaam. In het Nationaal park de Biesbosch
komt de soort verspreid voor, vooral in de natte overgangen van rietgorzen naar
open water. De soort is op een plek aangetroffen in de Wantijhaven. In de
Wantijzone is dit de enige bekende groeiplaats.

Jacobaea paludosa, Moeraskruiskruid is een vrij zeldzame soort van het rivierenen zoetwatergetijden gebied. Buiten deze gebieden is de soort zeldzaam. De
Sliedrechtse Biesbosch vormt een bolwerk voor deze soort, waar deze in natte
grienden zoals het Ottergriend zelfs algemeen is. Het Moeraskruiskruid is vrij
algemeen in de ecologische Wantijzone. Langs het Wantij op de Werven komt de
soort spaarzaam en verspreid voor. In de oever van de Wantijhaven zijn meerdere
groeiplaatsen aangetroffen.

26

Meer rivier- en zoetwatergetijdensoorten in de oevers van
de Stadswerven.
Behalve bovengenoemde soorten werden elders op de Stadswerven ook nog het vrij
zeldzame Hopwarkruid en Hertsmunt aangetroffen. Van Spindotterbloem werd een
grote groeiplaats aangetroffen op de westelijke punt waar het Wantij en de Beneden
Merwede bij elkaar komen.

Op de punt van de Stadswerven, bevindt zich een grote groeiplaats van Spindotterbloem van
ca. 80 planten. Het is de meest westelijke groeiplaats op het eiland van Dordt.

Cuscuta lupuliformis, Hopwarkruid is een parasiet die geen bladgroen heeft en
voor zijn voedselvoorziening daarom afhankelijk is van andere kruiden. Met behulp
van zuigwortels onttrekt de plant water en voedingsstoffen van zijn gast(heer)plant.
De warrige stengels van de plant lijken op die van Hop. Sinds 1929 is de soort via de
Rijn in Nederland terecht gekomen. Hopwarkruid heeft zich nadien uitgebreid en is
nu verspreid in het gehele rivierengebied te vinden. Buiten het rivierengebied is de
soort zeer zeldzaam. Hopwarkruid is alleen gevonden in de oever van het Wantij op
de Stadswerven, parasiterend op bosbraam. Voor het Wantij is het de enige bekende
groeiplaats. In de jaren negentig kwam de soort ook voor in de zandige oever van de
Rietdijkshaven, maar daar is ze verdwenen door nette verstedelijking. In de
Biesbosch is de soort verspreid aangetroffen op meerder plaatsen, het meest in de
boorden van de Nieuwe Merwede.
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Mentha longifolia- Hertsmunt is een vrij zeldzame forse, licht giftige muntsoort die
bij voorkeur in vrij warme delen van natte rivieroevers groeit. De soort is het meest te
vinden in de randen van relatief ruige vegetaties nabij het water, vaak tussen stenenbeschoeiingen en op kribben. Het zoetwatergetijdengebied de Biesbosch is het
belangrijkste leefgebied van Hertsmunt waar het verspreid voorkomt. Elders in het
rivierengebied is de soort vrij zeldzaam. Hertsmunt is alleen aangetroffen in de
monding van de Scheepshelling van de Stadswerven.

Kruisbloemigen
In pionier vegetaties op de Stadswerven
zijn vooral kruisbloemigen sterk
vertegenwoordigd. Behalve een groot aantal algemene en talrijke soorten zijn er ook
een respectabel aantal minder algemene en zeldzame soorten aangetroffen. Met
name het voorkomen van soorten als Grote hardvrucht, Wede, Brede- en Oosterse
raket zijn noemenswaardig.

Sysymbrium irio, Brede raket
Pas sinds begin jaren ´90 van de vorige eeuw is het voorkomen van de Brede raket
op eiland van Dordt bekend. Deze adventieve soort is voor het eerst aangetroffen in
het oude centrum, nabij de Kalkhaven. De soort groeit er nog steeds en heeft zich
sindsdien uitgebreid in het stadscentrum. Landelijk is het een zeldzame soort die zich
naar verwachting zal ‘inburgeren’. De soort is op 1 plek aangetroffen op de
Stadswerven, nabij steenstort.
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In het centrum van Dordt nabij de Kalkhaven houdt deze zeldzame, eenjarige kruisbloemige
al 30 jaar stand.

Bunias orientalis, Grote hardvrucht: is een forse ingeburgerde kruisbloemige die
zijn oorsprong vindt in Midden Azië en Oost-Europa. Ze groeit vooral in bermen en
op dijken op zonnige voedselrijke klei- en zandbodems. Rivieroevers, rommelige
haventerreinen en allerhande ruderale terreinen zijn eveneens favoriet. De soort is
zeer zeldzaam in het rivierengebied en Zuid-Limburg. Elders is ze nog zeldzamer en
adventief. De Grote hardvrucht is op meerder plekken in de oever van de
Wantijhaven aangetroffen. Eén groeiplaats is inmiddels helaas gesneuveld door
maaien. Op de andere groeiplaatsen waar de soort dieper in de berm groeit, is de
soort gespaard en krijgt er wellicht de kans om zaad te vormen en zich te
verspreiden. Op het eiland van Dordt zijn het de enige bekende groeiplaatsen van
deze zeldzame soort.
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Bunias in oever van de Wantijhaven.

Isatis tinctoria, Wede is in Nederland zeldzaam en vooral een stroomdalplant. Deze
verfplant groeit op warme zonnige plaatsen op voedselrijke bodems en tussen
allerhande gesteente. De soort groeit al langere tijd in de zandige rivieroevers van de
Kop van den Ouden Wiel en heeft zich sindsdien verder stroomafwaarts verspreid. In
de Wantijoever zijn enkele planten aangetroffen tussen plaveisel. Grote
groeiplaatsen zijn aangetroffen in de hoge oever van de Beneden Merwede.
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Enkele grote groeiplaatsen van Wede zijn aangetroffen op de hoge oever van de Beneden
Merwede.

Gele lis op de oever bij de punt van de Stadswerven met de dokken.
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Pioniers en andere planten van vrij droge tot droge
habitats.
Met name pioniers en planten van droge habitats zijn sterk vertegenwoordigd op de
voormalige werven en bedrijventerreinen in de monding van het Wantij. Meest
bijzondere soorten zijn Zacht vetkruid, Stijf hardgras en Ronde ooievaarsbek.

Geranium rotundifolium, Ronde ooievaarsbek groeit bij voorkeur op droge, warme
steenachtige bodems. De soort is zeer zeldzaam, maar neemt voornamelijk in het
stedelijk gebied toe waar ze met enige regelmaat op rommelige industrie-, haven- en
spoorwegterreinen wordt aangetroffen. De Ronde ooievaarsbek is sinds begin jaren
negentig bekend van het eiland van Dordt, waar ze het eerst gevonden is tussen
plaveisel op de dijk van de A16 in het natuurgebiedje dat ook wel Tussen de Bruggen
wordt genoemd. Sindsdien heeft de soort zich op het eiland van Dordt uitgebreid.
Midden jaren ´90 is een grote groeiplaats van enkele honderden aangetroffen op het
steenstort balastbed van het fabrieksspoor aan de Dokweg. De twee groeiplaatsen
op de Stadswerven betreffen er een, van een vijftigtal planten, op een tijdelijke
stortplaats van steen aan de Wantijoever ten westen van de nieuwbouw, en, een
tiental planten, in de stenen oever van het Wantij nabij de Wantijhaven.

Ronde ooievaarsbek tussen steenstort op de Stadswerven.
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Catapodium rigidum- Stijf hardgras is een zeer klein, zeer stug grasje dat op bij
voorkeur warme open, kalkrijke stenige habitats groeit. De soort heeft in Nederland
rond de eeuwwisseling op het punt van uitsterven gestaan maar dankzij de
klimaatsverandering gaat de soort de laatste decennia gestaag vooruit maar is nog
steeds zeldzaam. Vanaf 1 januari 2017 is de soort daarom niet meer beschermd. De
rotsachtige mergelhellingen in Zuid-Limburg waren lange tijd de zeer weinige
groeiplaatsen van de soort. Tegenwoordig is Stijf hardgras ook te vinden in het
stedelijk gebied tussen plaveisel. Op de Stadswerven werd een tiental planten
aangetroffen op fijne breuksteen in de oever van het Wantij.

Stijf hardgras op breuksteen in de oever van het Wantij op de Stadswerven.

Sedum sexangulare, Zacht vetkruid: is een soort uit de vetplanten- familie die net
als andere succulenten voorkeur heeft voor open, zonnige, droge habitats. Ze lijkt
veel op Muurpeper maar heeft geen scherpe smaak. De westgrens van deze
Europese soort ligt bij Nederland en België . Zacht vetkruid is vrij zeldzaam in het
rivieren- en zoetwatergetijdengebied. Elders komt de soort sporadisch voor. Op het
eiland van Dordt is de soort sinds lange tijd bekend van het Zanddepot in de
Dordtse Biesbosch, waar het begin jaren negentig is ontdekt en stand houdt. Later
zijn ook enkele groeiplaatsen op Anna Jacominaplaat en de Zuiderjonge Deen in de
Brabantse Biesbosch ontdekt. Op de Stadswerven groeit op de scheepshelling van
de dokken een enkele plant. Verder is een groeiplaats ontdekt in de stenen oever
van de Beneden Merwede en langs het Wantij. Langs het Wantij groeit de soort
samen met andere zeldzame ‘hitte bestendige’ planten als Ronde ooievaarsbek en
Stijf hardgras.
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Zacht vetkruid op het Dok van de voormalige Biesboschwerf.

Andere noemenswaardige pioniers en planten van vrij
droge tot droge habitats.
Behalve de bovengenoemde landelijk vrij zeldzame en zeldzame soorten zijn er tal
van aansprekende soorten gevonden die noemenswaardig zijn, ook al zijn ze
algemener. Bij de grassen zijn dat bijvoorbeeld pionierssoorten als het
Zanddoddegras, een fraai minigras dat vooral in onze kustduinen groeit en
Zwenkdravik. Zanddodegras is verspreid op de Stadswerven aangetroffen en
Zwenkdravik zowel op het Energieterrein als de Stadswerven. Een ander minder
bekend gras aangetroffen is Rosse vossestaart, een eenjarige pionier van vochtige,
voedselrijke habitats is alleen bij de dokken aangetroffen. Andere aansprekende
soorten zijn onder meer Wouw en Wilde Reseda. Wilde reseda groeit verspreid over
de gehele Stadswerven en ook op het Energieterrein is de soort aangetroffen. Wouw
komt plaatselijk voor nabij de haven aan de Beneden Merwede. Op de
scheepshellingen van de dokken zijn Muurplanten als Stijf havikskruid en
Muurleeuwebek aangetroffen samen met andere droogteminners als Muurpeper en
Wit vetkruid. De genoemde soorten zijn ook op diverse andere bedrijven- en
haventerreinen te vinden.
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Wilde reseda is op tientallen plekken op de werven te vinden.

Graslandplanten op Eneco terrein.
In het overgebleven stukje grasveld werd een vrij groot aantal graslandsoorten
vastgesteld waaronder ook aansprekende soorten als Knolboterbloem, Gewone
ereprijs, Gewone vogelmelk, Geel- en Glad walstro.
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In het voorjaar kleur het veldje op het Enecoterrein geel van Knolboterbloem. Buiten het NP.
De Biesbosch is het de grootste groeiplaats van deze minder bekende boterbloem.
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Gewone vogelmelk in het over gebleven graslandje op het Eneco terrein.

De strandjes op de scheepshellingen bieden gunstige randvoorwaarden voor tal van planten.
38

Conclusie:
Met de vondst van 275 soorten heeft het Energie terrein en de Stadswerven een zeer
grote diversiteit aan planten. Door het voorkomen van zoveel soorten waaronder
zeldzame-en Rode Lijstsoorten heeft het gebied hoge floristische waarden. Het
voorkomen van zoveel soorten komt vooral door de bijzondere ligging in het
vierrivierenpunt, de grote variatie aan microhabitats en extensieve beheer van de
terreinen. Via de rivier en rivieroevers hebben zich decennialang, mede door eb en
vloed zowel uit stroom-opwaartse- als stroom-afwaartse gebieden planten gevestigd.
Dankzij het uit gebruik raken van de Wantijhaven en de werf hebben zich in de oever
van de Maasstraat allerlei rivier- en zoetwatergetijdensoorten gevestigd en konden
planten zich op de werven uitbreiden vanuit de overhoeken. Duidelijk is dat zowel het
Eneco terrein als het rommelige terrein van het de voormalige scheepswerf decennia
lang een belangrijke stapsteen, en leefgebied zijn geweest van bijzondere
plantensoorten en dat het ondanks recente verliezen van natuurwaarden door
bebouwing en herinrichting nog steeds is. Met de huidige planologie, nette
verstedelijking, zullen belangrijke natuurwaarden verdwijnen. De functie van
schuilplek en stapsteen zal voor veel planten verloren gaan waardoor migratie van
veel planten bemoeilijkt wordt.
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Phacelia tanacetifolia of Bijenvoer op de Stadswerven. Een schilderachtig tafereel.
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