
Biodiversiteit: 100-en struiken geplant  
 
Op maandag 20 december 2021 organiseerde HW zoemt, afdeling West, een unieke plantactie. Op vier 
verschillende locaties zijn in één dag in totaal 560 inheemse struiken geplant. Met de plantactie willen HW 
zoemt en de daarbij aangesloten organisaties en vrijwilligers, de biodiversiteit in de Hoeksche Waard een 
impuls geven. De aanplant van inheemse struiken helpt insecten, vogels en kleine zoogdieren. Gemeente 
Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta financierden de actie en leverden tezamen met het 
Hoekschewaards Landschap en enkele vrijwilligers mensen en materieel.  
 
Verbinden 
Op vier locaties ging de schop de grond in: 
begraafplaats Piershil, Buitenom / Oud 
Piershilseweg, Molendijk Goudswaard en het 
fietspad bij de brug over het Piershilse Gat (zie 
kaartje).  

De 4 locaties van de aanplant 
 
De geplante struiken komen allemaal van oorsprong 
in Nederland voor. De locaties waar de struiken zijn 
neergezet, zijn zo gekozen dat ze voor dieren een 
soort springplank zijn naar een volgende groene 
locatie. Veel insecten kunnen bijvoorbeeld geen 
grote afstanden overbruggen. Door aan te planten 
op deze locaties, probeert HW zoemt de huidige 
losse stukken groen (veelal natuurgebieden) met 
elkaar te verbinden. Op die manier hebben  

Het planten van de struiken op de begraafplaats Piershil 

 
insecten, maar ook veel andere kleine dieren, een  
grotere overlevingskans. Voedsel (nectar, bessen, 
kruiden, enz.) alleen is niet voldoende, maar ook 
rust en gelegenheid tot voortplanting voor 
uitbreiding van hun leefgebied zijn essentieel.  
 
Herstel 
Dat is hard nodig, want uit wetenschappelijk 
onderzoek komt naar voren dat de afgelopen 
decennia insecten en andere dieren het bijzonder 
moeilijk hebben. De biodiversiteit staat enorm 
onder druk. Denk daarbij aan de bijen, 
zweefvliegen, libellen, maar ook aan patrijzen, die 
nog maar op een enkele plek in de HW een 
leefgebied hebben. Iets wat velen niet voor 
mogelijk hebben gehouden. Met het aanbrengen 
van inheemse beplanting en bijvoorbeeld een ander 
maaibeheer van bermen en dijken, zorgen HW 
zoemt en de daarbij aangesloten organisaties voor 
een eerste herstel.  

Koppel patrijzen, geen alledaags beeld meer in de HW 
 
De aangeplante struiken, een mooi succes, maar 
niet het enige succes in 2021. Zo is het maaibeleid 
van het WsHD, mede door hun groenbeleidsplan, 
aangepast. Het klepelen is intussen op veel plaatsen 
vervangen door maaien/afvoeren of op sommige 
plaatsen zelfs gefaseerd maaien of maatwerk, 
vanwege de bijzondere planten en insecten. SBB 
past het beheer aan, voor het gedeelte van de Oud-
Nieuwlandsedijk wat ze daar in beheer hebben. 

Patrijzen houden van kruiden en ruigterandjes 

op wilg 



Voor het Sandeese bos wordt gekeken wat daar de 
mogelijkheden zijn om meer insecten aan te 
trekken. NM heeft tezamen met de provincie het 
maai- begrazingsbeheer van de zomerdijk langs de 
Leenheerenbuitengorzen aangepast. Op plaatsen 
waar de gemeente een aangepast beheer heeft 
langs b.v. singels, daar groeien nu zelfs orchideeën. 

Atalanta op een vroegbloeiende sleedoorn 
 
Biodiversiteit staat ook voor meer kleur aan het 
landschap geven. Een grotere variatie aan bloemen, 
struiken, bomen, betekent ook een grotere variatie 
aan kleur en leven over de seizoenen. Wat is er 
mooier dan om de bloemen te ruiken, de vlinders, 
bijen en vogels te zien vliegen of gewoon om  er 
langs te fietsen of te wandelen.   

Klaver, ratelaar, weegbree en nog tal van andere bloemen 
geven kleur en geur aan het landschap.  
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HW zoemt West 
HW zoemt West is een werkgroep van HW zoemt en 
bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente 
Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta 
(WsHD), Hoekschewaards Landschap (HWL), 
Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten (NM), 
CCHW en vrijwilligers van dorpsverenigingen 
Piershil en de Coorndijk uit Goudswaard. 

De Oud Nieuwlandsedijk is een belangrijke ecologische 
noord-zuid verbinding.  
 
Het werkgebied van HW zoemt West beslaat de 
zuidwestelijke punt van de HW, ongeveer de 
grenzen van de voormalige gemeente Korendijk. In 
2021 zijn de gewenste en mogelijke ecologische 
verbindingszones, dijken, waterwegen, fietspaden, 
braakliggende plekken, enz. met de groep in kaart 
gebracht, met als eerste resultaten de hierboven 
beschreven successen. In 2022 gaan we door, want 
de biodiversiteit is nog lang niet op orde, dit is pas 
het begin, er zijn nog voldoende mogelijkheden en 
kansen in de zuidwestelijke HW.  

Een roodrandzandbij op wilgenkatjes, een belangrijke 
voedselbron in het vroege voorjaar.  
 
 


