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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.

In Polder De Biesbosch is onderhand al heel wat grondwerk verzet. Langzamerhand
krijgen de contouren van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, groene planvorming waarbij ten
zuiden van de Zeedijk diverse natuur-en recreatiegebieden worden aangelegd, steeds
meer vorm. Van Nature verkent het gebied op de fiets.
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Fleurige bermen in de polder. FOTO ‘S JACQUES VAN DER NEUT

Een mannetjeskneu heeft een opvallend rode borst.

Dordtse Biesbosch bloeit op
O
p de Zuidbuitenpoldersekade is inmiddels asfalt aangebracht en de
weg kruist op een gegeven ogenblik de Van Elzelingenweg, die voor autoverkeer
weer is opengesteld.
Het nieuwe fietspad loopt evenwijdig aan de Zeedijk en komt uit op de
Oude Veerweg, die momenteel nog
is afgesloten vanwege de werkzaamheden aan een duiker. Via dit kunstwerk wordt straks het noordelijk deel
van het bosgebied De Elzen vernat.
Als je over het gloednieuwe fietspad
fietst ligt er rechts een braakliggende
vlakte, waar straks de waterstanden
aanmerkelijk zullen worden verhoogd. Het tracé van laarzenpaden is
duidelijk zichtbaar, net als de diverse
bruggen.
Het tracé van het wandelpad heeft
een slingerend karakter. In het kale
terrein zie en hoor je regelmatig gele
en witte kwikstaarten. In een zojuist
gegraven geul loopt een foeragerende
lepelaar. De bermen kleuren rood,
wit en geel door bloeiende smeerwortel en massa’s fluitenkruid en boterbloemen.

Lange staart
Op locaties met korte vegetaties zie ik
meerdere kneuen; kleine, vinkachtige vogels met een lange staart en
grijze snavel. Het mannetje is goed
herkenbaar door de prachtige karmijnrode borst en voorhoofd, grijze

kop en kastanjebruine rug. Bij het begin van de herfst verliezen mannelijke kneuen de rode borstkleur en
krijgen daarvoor een gespikkelde
borst in de plaats. Aan het eind van
de winter verschijnt de karakteristieke rode borstkleur weer. Jonge
mannetjes zijn duidelijk minder
rood.
De kneu hoort, meer dan de groenling, thuis in tamelijk laag tot zelfs
zeer schaars maar wel gevarieerd be-

groeide gronden, hetgeen verband
houdt met het voorkomen en de bereikbaarheid van kleinere zaden. Met
zijn kleine, korte maar brede snavel is
de kneu prima in staat op de grond
gevallen zaden van grassen en kruiden op te pikken.

Bloemen
De kleine zangvogel peutert ze ook
uit kapsels van verdroogde, meestal
scheef gevallen bloemen waarbij de

Ik hoorde
net nog de
koekoek. Het
is hier prachtig
geworden

Lepelaars

NOORDERDIEPZONE

Meer natuur- en recreatiegebieden
Momenteel is de
Noorderdiepzone, onderdeel van de Nieuwe
Dordtse Biesbosch, in
uitvoering.
De Noorderdiepzone
ligt ten zuiden van de
Zeedijk en wordt begrensd door het Noorderdiep, de Oude
Veerweg en de Merwedeweg en beslaat
een oppervlak van ongeveer 275 hectare.
De ligging tegen de
stad maakt het tot een
uitgelezen locatie om
meer natuur- en re-
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Er is al heel wat grondwerk verzet.

creatiegebieden aan te
leggen. In deze zone
wordt het waterpeil
verhoogd, zodat er
zich Biesboschachtige

natuur kan ontwikkelen. In deze zone zullen
de vogelsoorten zoals
de bosrietzanger, de
rietzanger, blauwborst

poten worden gebruikt om de plant
plat op de grond te drukken. Op het
menu staan onder andere zaden van
paardenbloem, koolzaad, akkerdistel
en bijvoet.
Dan met de fiets in de richting van
de Westhaven en vervolgens naar de
Tongplaat. Bij het bankje op het uitkijkpunt is het druk. Een man die
over de watervlakte staart, begint tegen mij te praten.

en cetti's zanger zich
zeker thuis voelen. Er
worden ook wandelen fietspaden aangelegd om de natuur, de
polders en het rivierenlandschap optimaal te
kunnen beleven. In de
loop van 2018 dient
het werk te worden
opgeleverd.
Het (natte en zompige)
natuurdeel zal door
Staatsbosbeheer worden beheerd en het recreatieve deel door het
Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch.

,,Moet je eens kijken wat een vrijheid, ik hoorde net nog de koekoek.
Het is hier prachtig geworden.’’ Kort
daarop vliegen er vier lepelaars over.
Iemand vraagt zich af waarom het er
precies vier zijn. Zijn het dan misschien twee koppels? Een omstander
gaat hier kort en bondig op in. ,,Wij
staan hier toch ook met zijn vieren,
maar volgens mij zijn we geen koppels.’’
Hilariteit alom. Geleidelijk zakt het
water op de Tongplaat. Op de slikkige
randen lopen tureluurs, kieviten en
bergeenden. Mijn vrouw en ik fietsen
terug over het kersverse fietspad en
komen uiteindelijk weer bij het hek
op de Zeedijk. Ik til het gevaarte op
en stap weer op mijn fiets. Er komen
twee fietsers aan die ik attendeer op
de mogelijkheid om het nieuwe
fietspad te gebruiken. ,,Nee, dank u
wel. Wij zijn gezagsgetrouwe mensen, zodra er ergens een hek staat,
dan gaan wij daar niet doorheen.’’

