Oost- en Middelduinen:
Natuur combineren met waterwinning
Het grootscheeps natuurherstel
begon na een uitgebreid
onderzoek van Marten Annema,
terreinbeheerder van de Oost- en

foto Sky Pictures

overlevingsplan bos+natuur

+nieuwsbrief01.13

Middelduinen op Goeree. Volgens
vegetatieopnamen van Wevers uit
1920 moesten er indertijd plekken
zijn geweest met tientallen
plantensoorten. Boeren uit de
omgeving vertelden Annema over
plekken waar de koeien vroeger
altijd het langst bleven: natte
plekken waar het altijd groen
bleef en waar nog wel wat te
halen viel voor de dieren.

Op eigen houtje ging Annema
nog datzelfde seizoen plaggen in
de Meiderswaalvallei. Dat zou wel
een zo’n plek geweest kunnen
zijn. Plaggen viel nog niet mee
want wat eerst een typische

Soms staan de duinvalleien in de Oost- en Middelduinen helemaal onder water.
Helemaal links, bovenaan de Meiderswaalvallei. Midden bovenaan de
heringerichte infiltratiekanelen. De donkere vlek midden op de foto is de
Kivietsvallei, rechts daaronder de ijsbaanvallei met daar tegen aan de ijsbaan,
grenzend aan de bebouwing.
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Nieuwe regels in een nieuwe handleiding
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