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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.

Door ontginning, rivierregulatie en aanleg van dijken zijn wilgenvloedbossen in
Nederland, net als elders in Europa trouwens, een zeldzaam verschijnsel geworden. In de
Biesbosch krijgt het wilgenvloedbos, door veel graverij in het verleden, weer een kans.
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Landbouwgebieden maakten in de Noordwaard bij Werkendam plaats voor een doorstroomgebied om grote hoeveelheden rivierwater beter te kunnen verwerken.

Kans voor wilgenvloedbos
D

e wilgenvloedbossen in
het zoetwatergetijdengebied vormen een uiterst zeldzame verschijningsvorm in Europa.
Het zijn bossen die groeien op sedimenten die afgezet zijn door rivieren
of beken. Wilgenvloedbossen zijn
beperkt tot Nederland en een deel
van Vlaanderen (langs de zijrivieren
van de Schelde). De huidige wilgenbossen in het rivierengebied zijn belangrijke landschapstypen. Het merendeel van de potentiële groeiplaatsen in de uiterwaarden is al eeuwenlang in gebruik als weiland en dus
bosloos. Waar wel bos staat, gaat het
in de meeste gevallen om (voormalige) grienden, die zich geleidelijk
ontwikkelen tot meer natuurlijke
wilgenvloedbossen.
Goede voorbeelden van wilgenvloedbossen zijn te vinden in de Gelderse Poort, in de uiterwaarden van
de IJssel en in Nationaal Park De
Biesbosch. Vrijwel overal danken
wilgenvloedbossen hun ontstaan aan
verwildering, hetgeen in de praktijk
neerkomt op verruiging en bosvorming. Veel wilgenvloedbossen hebben een eigen identiteit die samenhangt met hun voorgeschiedenis als
griend; een vorm van hakhout waarbij dit hout destijds vele toepassingen kende. Zo leverden zij gereedschapsstelen, hoephout voor de houten vaten en rijshout dat werd verwerkt in zinkstukken, die bij dijken
en brugpilaren met steenstort werden afgezonken om erosie te voorkomen.
Het winnen van griendhout werd
als een gestructureerd bedrijf beoefend op bekade en ontwaterde percelen met in rijen geplante wilgenstruiken, de zogenaamde griendstoven. Door de verminderde vraag en
het afnemende aanbod is de ooit zo
bloeiende griendcultuur thans ter
ziele. Op grote delen van de in de jaren 90 afgegraven landbouwpolders
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" Op afgegraven
landbouwpolders
ontwikkelt zich
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zoals de Kort en Lang Ambacht en de
Ruigten bezuiden de Peerenboom en
het Aert Eloyenbosch en Jonge Janswaard ontwikkelen zich weelderige
wilgenvloedbossen, die af en toe met
de voeten in het water komen te
staan.
De bossen in deze voormalige
landbouwpolders ontwikkelen zich
zonder het strakke (hak)regiem van
de griendcultuur. In feite een zeldzaam fenomeen in ons land: spontaan tot ontwikkeling komend wilgenvloedbos. Door het beboste karakter verschijnen er ook nieuwe bewoners op het Biesboschtoneel zoals
de boommarter en de das. In ondiepe
lagunes foerageren kleine- en grote
zilverreigers en hebben we ook weer
kans op een ontmoeting met de
kwak, een reigerachtige met een bijzonder teruggetrokken leefwijze. In
moerassen komen roerdompen weer
tot broeden, net als blauwborst, bosrietzanger, cetti’s zanger en snor.

Roofvogels
BOSWACHTER THOMAS

Boekje over de nieuwe Biesbosch
In het zojuist verschenen boek De nieuwe
Biesbosch, beschrijft
Thomas van der Es,
beter bekend als ‘Boswachter Thomas’ op
een aanstekelijke manier alle recente veranderingen in de Biesbosch. Tegenwoordig
krijgen de rivieren
weer de ruimte en mag
de natuur haar gang
gaan - en dat pal
onder een uitpuilende
Randstad. Biddende
visarenden hangen
boven gegraven,
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Van der Es nog enkele
gewenste nieuwkomers op zoals het
edelhert, de ringslang,
de zwarte ibis en de
bijeneter. De Nieuwe
Biesbosch is een eerbetoon aan de zich
herstellende rivierdelta. Stef den Ridder
maakte de bijbehorende tekeningen.

burchten en het is
wachten op de terugkeer van de otter en de
steur. In het hoofdstuk
Droomlijst dieren somt

Het boek is een uitgave van de KNNV
Uitgeverij in Zeist,
ISBN 9789050116312
en kost €16,95.
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meanderende geulen
en de majestueuze
zeearend verjaagt een
groep ganzen. Bevers
bouwen aan hun

Door de schaal waarop al die projecten zijn uitgevoerd, kunnen we zelfs
grote roofvogels zoals de zeearend en
de visarend weer noteren als broedvogels. Het mooie van al die waterplannen is dat het ruimte schept en
kansen biedt voor allerlei organismen die gebaat zijn bij een nat woonen leefgebied zoals watervogels, libellen en amfibieën.
Het omvormen van langbouwgebieden van de Noordwaard bij Werkendam is primair voor het verwerken van toekomstige, hoge waterafvoeren van onze grote rivieren. Die
nieuwe kennis trekt regelmatig buitenlandse delegaties, zelfs tot aan
vertegenwoordigers van de VN en
Unesco. Iedereen is blijkbaar benieuwd naar de ‘Dutch approach’.
Het probleem van hoge waterstanden in onze regio is natuurlijk niet
nieuw. De grillen van het wassende
water houden ons al eeuwen bezig.

