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VAN NATURE

Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

Het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch, waarbij het draait om de aanleg van natuuren recreatiegebieden in Polder De Biesbosch, kende een lange aanloop, maar is nu in
uitvoering. Ook voor het bosgebied De Elzen staan flink wat werkzaamheden op stapel.
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Op percelen die uit de agrarische productie zijn, komt de akkermelkdistel massaal op. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT
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Het parkeerterrein bij De Viersprong wordt opgeknapt.

Veel werk in bos en polder
N
iet alleen voor het poldergebied zijn er de nodige plannen. Ook in en
bij het bosgebied De Elzen worden binnenkort
een aantal werkzaamheden uitgevoerd. ,,De groenstrook langs de parkeerplaats en het parkeerterrein bij
de Viersprong gaan we aanpakken’’,
zegt Cors Aantjes, boswachter beheer bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch. ,,Rond de derde week augustus zal daar het verspreid liggende
takhout worden verwijderd en de in
de bodem zittende boomstobben
worden gefreesd, waarna de strook
langs de Oude Veerweg zal worden
geëgaliseerd en ingezaaid met gras.
Door deze maatregel komt er meer
zicht op de parkeerplaats en daardoor
hopelijk minder illegale vuilstort en
vandalisme.’’
Het aangrenzende parkeerterrein
vertoont flink wat gaten en kuilen en
krijgt ook een opknapbeurt. ,,Het
werk aan dit terrein is opgedeeld in
twee stukken; als de ene helft is afgerond, wordt met de andere begonnen. De autobezitters krijgen daardoor dus tijdelijk wat minder parkeerruimte tot hun beschikking.’’

‘Kaalkap’
Komende winter zal er langs het
fietspad in het essenbos, aan de westkant van De Elzen worden gezaagd.
,,We willen dat deel van het terrein
in een paar jaar tijd omvormen, door
er andere soorten tussen te planten,

we zagen dus niet de hele boel inééns
kaal. Wij denken dat dit weer aanleiding zal zijn voor de organisatie van
een brandhoutactie, maar dat komt
tegen die tijd aan de orde. Verder zullen er in het bosgebied dunningswerkzaamheden worden uitgevoerd
in populierenvakken. Een klein deel
zagen we kaal, zo’n ingreep wordt in
bosbouwtermen heel toepasselijk
‘kaalkap’ genoemd, maar na het zaagwerk zal dat perceel weer door ons
worden ingeplant.’’
In het omringende poldergebied

zijn de contouren van de Nieuwe
Dordtse Biesbosch goed herkenbaar,
zoals de locatie van de hevel annex
uitkijkplaats bij de Oosthaven. Vanaf
het aangebrachte zandlichaam bij de
Oosthaven heb je tussen de bomen
door zicht op de bezinkplas, die bijdraagt aan de doelstelling om de waterkwaliteit op het Eiland van Dordrecht te verbeteren. Via een nog te
bouwen hevel (pompgebouw) bij de
Oosthaven wordt straks vers rivierwater in de bezinkplas gepompt. Het
woord zegt het al; de plas is bedoeld

Hoe die vogels
heten,
interesseert
me helemaal
geen reet, als
ze er maar
zitten
–Bezoeker

ACHTERTUIN

Informatie-avond en fietstocht
De stad krijgt een
grote achtertuin. In
hoog tempo wordt de
Nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd.
Agrarisch land langs
het Noorderdiep verandert in een gebied
voor natuur, waterberging en recreatie. Ruim
twintig jaar duurde het
voordat de plannen ten
uitvoer werden gebracht. Nu is het zover.
Tijd om er bij stil te
staan, vindt Stichting
DE STAD. Op woensdag 30 augustus wordt
’s avonds in DordtYart
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De polder verandert in natuur.

een bijeenkomst met
sprekers belegd. Dordtenaren krijgen de beschikking over een
netwerk van fiets-,
wandel- en ruiterpaden

en uitzichtplekken. Ter
introductie zal de korte
film van Evelyn Jansen
over dit gebied worden
vertoond. Diverse
sprekers zullen de

plannen belichten. Gespreksleider is Anneke
van Veen. Nieuwsgierigen kunnen een paar
dagen na deze avondbijeenkomst zelf een
kijkje nemen tijdens de
fietsexcursie op zaterdag 2 september.
Deelnemers kunnen
zich hiervoor tot donderdag 31 augustus
18.00 uur aanmelden.
De bijeenkomst wordt
gehouden in DordtYart,
Maasstraat 11, Dordrecht. Aanvang:
20.00 uur. De entree is
gratis.

om het meegevoerde slib uit het rivierwater te laten bezinken. Hierdoor
stroomt kwalitatief schoon water
richting natuurgebied, het blijvend
landbouwgebied en het stedelijk gebied.
Het riet langs de natuurvriendelijke oevers heeft een zuiverende
werking op het water, waardoor de
kwaliteit aanzienlijk verbetert. Het
Johannes Vis gemaal, bij de Westhaven, zorgt er voor dat het water naar
‘buiten’ wordt gepompt. Bij de Tongplaat neem ik een kijkje over de dijk.
Het is laag tij. Op de trap naar het uitzichtpunt staat een bebaarde man.
Vroeger kwamen we elkaar wel eens
op het water in de Biesbosch tegen.
Hij is nu 87 jaar. De tijd vliegt, maar
hoe de man eigenlijk heet...geen idee!

Vogelaars
Natuurlijk maken we een praatje
over het getij dat tegenwoordig vrij
spel heeft in de Tongplaat. Over het
uitzicht en de vogels die op de droogvallende slikken staan. Hij komt hier
regelmatig en meestal vindt hij het er
druk. Terwijl hij naar een paar bankjes wijst, zegt hij: ,,daar zitten altijd
een boel vogelaars die turen door
enorme kijkers en lenzen. Het valt
mij dan altijd op dat zij elkaar in aantallen en soorten proberen te overtreffen. Hoe die vogels allemaal precies heten interesseert me helemaal
geen reet, als zij er maar zitten.’’ We
nemen afscheid en wensen elkaar
een prettige dag. Ik stap weer in mijn
dienstauto, hij op zijn scootmobiel.

