ruutan
Natuur die meegaat met
het ritme van het water.
Hoog, laag, op en neer.
Voor vogels een paradijs.
Maar ook landrotten
kunnen er uit de voeten.

Op het ritme
van het water

De Bies bosch

natuur Biesbosch

Zomertaling

Thomas van der Es

Met andere ogen
Aalscholvers

‘K

ijk, zomertalingen!’ Boswachter Thomas van der
Es wijst. We zien kleine eenden met boven het
oog een witte streep als een boog oogschaduw.
Het lijkt wel of ze op het water lopen. Maar
het is een laag slik die net niet boven het wateroppervlak
uitsteekt. Even verderop zwemmen groepjes aalscholvers
behendig scholen visjes bijeen in een hoek. Een slimme vangtruc. Langs een oever liggen omgevallen bomen tussen ruige
struiken. Aan de horizon staat een eenzaam rijtje witte stammen, midden in het water. Berken? Populieren, verbetert Thomas. ‘Vroeger stond daar een boerderij. Dat rijtje herinnert
aan het laantje naar de voordeur. Nu ze onder water staan,
laat de boomschors los. Vandaar die witte stammen.’ Welkom
in de Biesbosch, wil hij maar zeggen. Want hier, op het bruggetje over Het Gat van Lijnoorden, ervaar je in één oogopslag
de essentie van de Biesbosch: een voortdurende afwisseling
van hoog en laag water in voormalig landbouwgebied.

Natte wereld
Ooit was het hier een en al polder, waar de mensen leefden
van landbouw, fruitteelt, turf- en zoutwinning. Tot tijdens een
noordwesterstorm in 1421 de dijken het begaven en de zee
het land binnendrong. Deze Sint-Elisabethsvloed veranderde
het polderland in een binnenzee van maar liefst driehonderd
vierkante kilometer. Door het water uit Maas en Waal werd
het een zoetwaterpartij met eb en vloed. Langzaamaan ontstonden hierin allerlei eilandjes van klei- en zanddeeltjes die
door het water werden meegevoerd. De bies groeide hier als
kool. Hele bossen ontstonden. Vandaar de naam: Biesbosch.

Wilgen bevatten salicine, een pijnstillend
stofje. In de negentiende eeuw is hieruit ons
bekendste medicijn ontwikkeld: aspirine.
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Het doolhof van slingerende kreken,
brede watergeulen en eilandjes met
verwilderde wilgenbossen herbergt
een jungle aan leven
Lange tijd maakten mensen handig gebruik van al die bies.
En van het riet dat in die natte omgeving welig groeide en
wilgen die ze plantten op vochtige akkers. ‘Grienden’, aldus
Thomas. Met de komst van de Haringvlietsluizen in 1970 nam
het verschil tussen eb en vloed behoorlijk af. Het landschap
veranderde, de vraag naar bies, riet en wilgenhout droogde
op en de Biesbosch groeide uit tot een in Nederland uniek natuurgebied. Met een belangrijke functie bovendien: opvangplek voor overtollig rivierwater.

Telkens een nieuw decor
Het doolhof van slingerende kreken, brede watergeulen en
eilandjes met verwilderde wilgenbossen herbergt een jungle
aan leven. Juist nu. Met een bootje kun je daar geruisloos in
opgaan. Elke bocht biedt een nieuwe verwondering. Waar
de oevers paars en geel kleuren van grote kattenstaart, harig
wilgenroosje en moeraskruiskruid vliegen vlinders en bijtjes
af en aan. Libellen zweven van waterlelie naar gele plomp.
‘Een prachtig exemplaar is de weidebeekjuffer’, vindt Thomas.
‘Met zijn gitzwarte vleugeltjes lijkt het wel een vlinder als hij
wegvliegt.’
Peddel een hoek om en een ijsvogeltje scheert als een blauw
flitslicht aan je voorbij, in een decor van overhangende

Bij Moordplaat, hartje Biesbosch,
zou een boer ooit met een hooivork
zijn broer hebben neergestoken.
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Ijsvogel

takken bedekt met intens groen mos. ‘Kijk naar het water:
kráákhelder. Dat hebben ze, net als die takken, nodig om
visjes te vangen.’ En die witte schilfertjes op het water? ‘Hout,
vraatsporen van bevers die hier leven’, grinnikt Thomas. Vaar
weer een hoek om en vanuit een dicht wilgenbos klinkt een
prachtige melodie. ‘De wielewaal’, weet de boswachter. ‘Een
heel mooi beest: bijna helemaal geel met pikzwarte vleugels
en rode ogen. Hoe warmer het is, hoe meer je hem hoort.’

Profiteren van water
Net als we denken dat er geen einde komt aan die dichtbegroeide oevers, verschijnt er een aanlegplaats. Even de benen
strekken op polder Kwestieus. In de vogelkijkhut zijn de langwerpige gaten, waar een zomerbriesje met kruidige geuren
doorheen komt, net levende panoramafoto’s. ‘Het uitzicht is
nooit hetzelfde’, vertelt Thomas. ‘Ook in de zomer kun je loeihoog water hebben. Na een noordwesterstorm bijvoorbeeld.
Wanneer eilandjes onderlopen, vluchten muizen en mollen
naar de droge delen. Reigers en roofvogels hebben daar
een waar feestmaal aan en reageren razendsnel. Uiteindelijk
overleven er altijd genoeg. Hoogwater helpt ook zaadjes van
planten als de spindotter verspreiden naar nieuwe plekken.
Ze ontkiemen zodra het water weer laag genoeg staat.’

Eindeloos struinen
Op de oude griend De Pannekoek is te zien hoe vroeger
de waterstand via greppels en afsluitbare kokers, ‘duikers’
genaamd, zoveel mogelijk werd gestuurd om de wilgen te
verzorgen. Kronkelende paadjes leiden langs een knotwil-

Als je de rijpe vrucht van reuzenbalsemien aanraakt, ploft deze open
en schieten zaadjes meters ver weg.

doen!

Wat ontdek je in het uitzicht
vanaf De Panoramatafel van
Jeroen Hoogstraten? Kan het
water ontsnappen uit het
labyrint De Wassende Maan
van Paul de Kort? Ervaar de
Biesbosch eens via de blik van vier kunstenaars. Kijk voor
de locaties en interessante achtergrondinformatie bij hun
werken in de brochure Zicht op de Noordwaard, verkrijgbaar bij het Biesbosch Museum (€,).

genwoud, rietveldjes en een oude eendenkooi. ‘Een stukje
cultuurhistorie dat we graag in stand houden’, zegt Thomas.
‘Zo’n uitgespleten knotwilg is bijna een kunstwerkje, met die
mosjes en holtes waar plantjes in groeien en insecten rommelen.’
Op het Laarzenpad in Noordwaard scheurt de aarde van de
droogte. Links en rechts van het pad gluur je door riet en
struiken naar watervogels in ondiep water. Wat een witte
verenpracht! Thomas: ‘Zilverreigers en lepelaars. Ze scharrelen
hier nu graag omdat de slikplaten vol voedsel zitten, ideaal
om aan te sterken voor de grote trek naar Afrika. Als je geluk
hebt, zie je ook de zeldzame kwak, een kleine reigersoort die
in de zomer een paar lange witte sierveren op zijn kop heeft.’
In dit deel van de Biesbosch kun je eindeloos struinen, boten
komen er niet. Wat je niet direct ziet, laat zich uitgebreid
horen. Zoals het piepkleine zangvogeltje dat vanuit de bomen
zijn eigen naam roept: tjiftjaf tjiftjaf. Zelfs de vleugelslag van
een paar overvliegende ganzen klinkt door. Ja, vergeet niet af
en toe omhoog te kijken, raadt Thomas aan. ‘Misschien ontdek je dan de stilste bewoner van de Biesbosch: de zeearend.’
Varen door de Biesbosch? Sla om voor een kanoroute! >

In de Tweede Wereldoorlog vormde de onherbergzame Biesbosch een geweldige onderduikplek en sluiproute voor mensen en goederen.
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