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Water Natuurlijk Hollandse Delta is benaderd door bewoners van de Galathesedijk te Ooltgensplaat. 

Zij hadden ideeën voor de directe omgeving van hun woning en ze zouden graag zien dat de 

Galathesedijk een bloemrijke dijk zou worden. 

Daarom is door Water Natuurlijk op 14 juni 2020 is steekproefsgewijs de zuidhelling van de 

Galathesedijk tussen de Oudelandsedijk en Bloksedijk bekeken op de aanwezige plantensoorten. De 

nog incidenteel aanwezige soorten kunnen immers een indicatie geven over de 

ontwikkelmogelijkheden van de dijk. De aangetroffen soorten zijn weergegeven in de bijgevoegde 

lijst. 

 
Luchtfoto van het onderzochte gebied. 

 

Opvallend is dat het grootste deel van de dijk sterk is verruigd door het jarenlange maaibeheer met 

de klepelmaaier en het laten liggen van het maaisel. Hierdoor wordt de bodem voedselrijker en de 

vegetatie eentoniger en ruiger. Richting de Bloksedijk ziet het er aantrekkelijker uit; kennelijk wordt 

daar een gedeelte gemaaid en afgevoerd.  

 



 
Foto 1. Klepelbeheer zuidhelling 

Gelet op de nog aanwezige soorten en het beeld op het deel van de dijk waar kennelijk wordt 

gemaaid en afgevoerd, schatten wij in dat de Galathesedijk bij een goed beheer een mooie dijk en 

met een gevarieerde plantengroei met bijbehorend insectenleven kan worden. Inzaaien van 

bloemsoorten is dus niet nodig; de natuur kan zijn werk doen. 

Onze bevindingen en het daarbij passende advies is mede gebaseerd op ervaringen in andere delen 

van het Waterschap en is tevens afgestemd met de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming 

Goeree Overflakkee. Zij ondersteunen het advies. Weliswaar zijn er op Goeree Overflakkee dijken 

met een hogere potentie voor biodiversiteit, maar aan de betrokkenheid van bewoners wordt ook 

een hoge waarde toegekend. 

 

Water Natuur verzoekt en adviseert het College om het beheer van de Galathesedijk aan te passen 

en het beheer mede te richten op herstel van biodiversiteit.  

Ons voorstel is om voor de zuidhelling van de Galathesedijk voor het verruigde deel over te gaan op 

een beheer van 2 maal per jaar maaien en afvoeren en na 5 jaar te bezien welke resultaten dit 

heeft gegeven en dan eventueel het beheer in afstemming met de Vereniging Natuur en 

Landschapsbescherming Goeree Overflakkee aan te passen en bijvoorbeeld te gaan faseren.  

Ten aanzien van de noordhelling is ons advies om het grootste deel niet meer te maaien en de 

struweel ontwikkeling die er al is verder toe te laten.  

 

 
Foto 2. Struweel ontwikkeling noordhelling 

 

Water Natuurlijk Hollandse Delta, 

A. Mollema 


