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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.

De Louisa- en Cannemanspolder ligt ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk in
Dordrecht. Het beheer van dit voormalige argrarische gebied is sinds 1 januari voor een
periode van vijf jaar in handen van Staatsbosbeheer.
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Geleidelijk komt er steeds meer knoopkruid in bloei. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT

‘Die bloemenzee is geweldig’
e Nieuwe Dordtse Biesbosch is groene planvorming voor de zuidrand
van het Eiland van Dordrecht, waarbij een gevarieerd natuur- en recreatiegebied bij
de stad van ongeveer 530 hectare
wordt gerealiseerd. Het gebied krijgt
op den duur een Biesboschachtig
landschap met een duurzaam, robuust watersysteem als basis.
De Louisa- en Cannemanspolder
(LCP) is sinds kort in beheer van
Staatsbosbeheer en dat is in het terrein duidelijk merkbaar. Er wordt
minder gemaaid, waardoor flora en
fauna meer kans krijgen zich te ontwikkelen.
Van Nature nam er meerdere keren
een kijkje en noteerde er bijna zestig
soorten wilde planten. Natuurlijk
staan er algemene soorten zoals vijfvingerkruid, bijvoet, duizendblad,
hondsdraf en gewone berenklauw. In
mei kleurden grote stukken in het
gebied geel door uitbundige bloei
van boterbloemen, terwijl echte koekoeksbloem en rode- en witte klaver
zorgden voor respectievelijk roze,
rode en witte accenten.
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Watermunt
In poelen en sloten groeit watermunt, grote kattenstaart, gewone
waterbies, echte valeriaan, gele lis en
kikkerbeet. Vanwege die bloemenrijkdom fladderen er ook de nodige
vlinders zoals distelvlinder, kleine
vos, dagpauwoog, atalanta, bruin
zandoogje en Icarusblauwtje. Voorheen berustte het beheer van de LCP

bij de Vereniging Boer en Groen uit
Dordrecht die er regelmatig maaibeurten uitvoerde. ,,Minder of meer
maaien vind ik niet zo interessant’’,
stelt Vivian Blom uit Dubbeldam. ,,Ik
vind al die kleuren en de bloemenzee
gewoon geweldig. Ik loop hier trouwens nooit op de paden. In Dubbeldam hebben we zoiets niet, dus voor
die wildere natuur kom ik hierheen.’’
Zij laat mij foto’s op haar mobiel
zien van het gebied. ,,Moet je kijken

wat een mooie kleur’’, verduidelijkt
zij bij een opname van rode klaver in
close-up. Een dergelijke reactie geeft
ook Ria Hunter uit Dordrecht. ,,Ik
woon hier dichtbij en kom hier dagelijks, soms twee keer. Prachtig gezicht, al die wilde bloemen, hartstikke leuk om langs te lopen. Ik
hoop dat er nog meer wilde bloemen
komen en dat de regel blijft dat ik
hier mijn hond los mag laten lopen.
Ik kom ook wel in de parken, waar ik

Sommigen
plukken er zo
veel, dat ze
met tassen
vol weer
weggaan
–Ria Hunter

WERK IN UITVOERING

Nieuwe natuur- en recreatieruimte
De Noorderdiepzone
ligt ten zuiden van de
Zeedijk en wordt begrensd door de kreek
Noorderdiep, de oude
Veerweg en de Merwedeweg en beslaat
een oppervlakte van
275 ha. De ligging
tegen de stad aan
maakt het een uitgelezen plek om meer natuur- en recreatieruimte te creëren voor
de inwoners van Dordrecht. Momenteel
wordt de Noorderdiepzone, onderdeel van de
Nieuwe Dordtse Biesbosch, door aannemer
Kuipers infra uit Strijen

! De Noorderdiepzone wordt ten zuiden
van de Zeedijk aangelegd.

aangelegd. In deze
zone wordt het waterpeil verhoogd, zodat er
zich op den duur Biesboschgerelateerde
(natte) natuur kan

gaan ontwikkelen. Tevens wordt er een recreatief netwerk (padenstructuur) aangelegd om de natuur, de
polders en het rivieren-

landschap te beleven.
Tot slot wordt de waterkwaliteit verbeterd
voor zowel het stedelijk gebied als voor het
resterende landbouwgebied. Hiertoe wordt
een nieuwe waterinlaat
langs de Nieuwe Merwede aangelegd, ter
hoogte van de Oosthaven.
De waterstromen naar
de stad, het geplande
natuurgebied en het
blijvende landbouwgebied worden van elkaar
gescheiden en er zullen natuurvriendelijke
oevers worden aangelegd.

dat stiekem doe. Verder hoop ik dat er
niet te veel bloemen worden geplukt.
Je ziet zoiets namelijk ook vlakbij de
Wieldrechtse Zeedijk, waar een
boomgaard is aangeplant. Sommige
mensen plukken er zo veel, dat ze
met tassen vol weer weggaan. Dat
kan toch niet de bedoeling zijn, van
zo’n gebied? Laat ook iets hangen
voor andere mensen.’’
De overgang van Vereniging Boer
en Groen naar Staatsbosbeheer
houdt overigens niet in dat er helemaal niets meer wordt gedaan aan
onderhoud en beheer in de LCP.
Cors Aantjes, boswachter beheer
bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch:
,,Aan de westkant van het gebied
hebben we onlangs een brede strook
distels geklepeld, om te voorkomen
dat die zaad gaan vormen. Het liefst
voeren wij dergelijke werkzaamheden na het broedseizoen uit, maar er
kwamen nu al paarse koppen in. De
ontwikkeling van distels verschilt
van jaar tot jaar. Overigens vervullen
die planten ook een belangrijke functie, ze zijn bijzonder geliefd bij putters, die vanwege die voorkeur ook
wel distelvinken worden genoemd.
Verder zorgen we voor het onderhoud van de wandelpaden. Wellicht
dat er ook stukken gehooid gaan worden, maar dat hangt er van af, of er
eventueel plaatselijke agrariërs in het
gebied belangstelling tonen voor dat
hooi.’’
,,In het herdenkingsbos De Vlinder
voeren we een soort gazonbeheer,
hetgeen we realiseren door een intensiever maaibeheer.’’

