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Nationaal Park De Biesbosch

Op avontuur in de jungle van Holland

De Biesbosch
In de schaduw van Dordrecht, op amper een uurtje rijden van Antwerpen,
kan je op ontdekking in het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa.
De Biesbosch is een charmante wirwar van rivieren, kreken, moerasbossen,
grienden, rietvelden en graslanden. De 9 000 hectare woeste natuur laat zich
het best ontdekken via het water. Peddelend langs dichte rietkragen en door
flink opgeschoten wilgenvloedbossen waan je je zowaar even in de jungle!

Bewogen verleden

In de Middeleeuwen maakten landbouw, fruitteelt en turf- en zoutwinning de Groote of Zuidhollandsche
Waard tot één van de meest welvarende streken. In de nacht van 18 op
19 november 1421 veranderde de SintElisabethsvloed het landschap echter
voorgoed. De meer dan 150 jaar oude
dijk weerstond de vloed niet en brak
door. Niet minder dan 16 dorpen werden in amper één nacht voorgoed van
de kaart geveegd, terwijl het gebied
werd herschapen tot een immense binnenzee van maar liefst 30 000 hectare.

Het hart van De Biesbosch bleef evenwel
zo goed als ondoordringbaar, waardoor
het tijdens de Tweede Wereldoorlog
uitstekend dienst deed als schuilplaats.
Verzetslui verborgen niet alleen honderden vracht- en ambulanceboten in
de rietkragen van De Biesbosch – om
te vermijden dat ze opgeëist zouden
worden door de Duitse troepen – maar
redden ook het leven van honderden
mensen door hen een veilig onderduikadres te bieden in één van de vele
griendwerkersarken, de woonboten van
de griendwerkers in De Biesbosch.
De watersnood van 1953

Spindotterbloem op
zoetwaterschor.

In de daaropvolgende eeuwen werd
het ontoegankelijke gebied beetje bij
beetje opnieuw ingepolderd om vervolgens het speelveld te worden van
griendhakkers, rietsnijders, biezenvlechters, jagers, eendenkooikers en
landbouwers. Ontelbare waterplassen, een rijgsnoer van boerendorpjes
langs de rivierdijken en robuuste forten tekenden voor het schilderachtige
uitzicht van het gebied.

In de nacht van 31 januari op 1 februari
1953 volgde een tweede watersnood,
de Sint-Ignatiusvloed. Springtij en een
fikse noordwesterstorm stuwden de
Noordzee op tot recordhoogte. De
provincie Zeeland, het westen van
Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse
eilanden werden bedolven onder een
zondvloed. Meer dan 100 000 mensen
werden dakloos, 1 800 mensen lieten
het leven. De storm was zo krachtig dat
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hij tot in België te voelen was; zo liet de
forse wind een sneeuwlaag van twee
meter hoog achter in de Ardennen.
Vechten tegen de zee

Om heel Nederland – en in het bijzonder de meest kwetsbare provincies
Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en
Noord-Brabant – te beschermen tegen
hoogwater uit zee, werd vanaf 1953
tot 2010 met man en macht gewerkt
aan de Deltawerken. De aanleg van de
Haringvlietsluizen in 1970 maakte deel
uit van dit uiterst ambitieuze, grootscheepse verdedigingssysteem.
De ingebruikname van deze sluizen legde
de getijdenwerking in De Biesbosch ferm
aan banden. Het getijdenverschil is
nog wel voelbaar, maar het is vandaag
veel kleiner dan vroeger, nog amper
80 cm. Samen met eb en vloed doofden ook aloude ambachten als riet
snijden en biezensteken uit.
Bies als pionier

Niet alleen de Noordzee en het water
van Rijn en Maas zorgden voor leven in
De Biesbosch, ook mensenhanden gaven het gebied vorm. Toen na de SintElisabethsvloed klei- en zanddeeltjes
aangevoerd werden door zowel zee als
rivier, werd het onder water gelegen
land langzaam opgehoogd, tot het bij
eb deels droog viel. Naast slikken ontwikkelden zich ook schorren. Tal van
planten zagen hun kans schoon. Bies
was pionier, zodat het gebied in de
volksmond al gauw ‘De Biesbosch’ (bos
van biezen) werd genoemd.
Griend vol bonsai-wilgen

Behalve biezenstekers en rietsnijders
maakten ook de griendwerkers De
Biesbosch tot wat het gebied vandaag
is; een afwisselend landschap van
rietkragen, grienden, kreken, wilgenvloedbossen, polders en slikplaten
boordevol herinneringen aan de rijke
cultuur van weleer.

Naarmate halverwege de 19de eeuw
de inpoldering van De Biesbosch vorderde, brachten de griendwerkers
wilgenakkers in cultuur. Tijdens een
wandeling over het Griendmuseumpad (4,8 kilometer) kan je de Sterling, een traditionele wilgenakker of
‘griend’, bewonderen. Een griend is
een perceel begroeid met wilgen, die
van elkaar gescheiden worden door
greppels die op hun beurt uitgeven
op een brede sloot, de leigreppel.
De wilgen werden overigens bewust
kort gehouden. In de gerestaureerde
Sterling kan je de schattige ‘bonsaiwilgen’ bewonderen.
Van november tot en met april, wanneer de wilgen geen blad dragen, roeiden griendwerkers De Biesbosch in om
er zes dagen per week te overnachten in de ‘griendkeet’, een bouwvallige houten barak. De ‘houten keet’
aan het Wantij is overigens nog een
authentiek exemplaar, net zoals de
‘stenen keet’, een wat luxueuzere
versie wat verderop. Na het einde
van een loodzware werkweek werden de griendwerkers betaald ‘per
bundel’, waarna de ‘griendaak’ het
wilgenhout vervoerde naar de polders waar het gebruikt werd om er
onder meer vaten en gereedschapsstelen van te maken.
Vrij spel voor de natuur

Met zijn talloze wilgenakkers, greppels
en sloten bepaalde de griendcultuur
in aanzienlijke mate het uitzicht van
De Biesbosch. Toen na 1970 een einde
kwam aan de oogst van wilgentenen,
schoten de grienden op tot indrukwekkende, weelderige wilgenvloedbossen. Bomen die omvallen, blijven nu
liggen en vormen de ideale leefwereld
voor spinnen en insecten. De vochtige
wortelkuilen worden gekoloniseerd
door moerasplanten en salamanders,
terwijl ijsvogels nestgangen maken in
de wortelkluiten.
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Internationale luchthaven

De Biesbosch is een internationaal erkend watervogelgebied. Allerlei rieten moerasvogels, zoals blauwborst,
kleine karekiet en rietgors, brengen
hun jongen groot in de weidse landschappen van De Biesbosch. Vanzelfsprekend is zo’n gebied ook de natte
droom voor talloze soorten eenden,
reigers, futen, hoenders en waadvogels. Verborgen in riet en ruigten leven schuwe vogels als waterral en porseleinhoen. Ook slobeend, krakeend,
wilde eend, winter- en zomertaling,
kuifeend en tafeleend maken van de
beschutting gebruik om een nest te
bouwen. Bergeenden verkiezen dan
weer verlaten konijnenholen in dijken
en zandige terreinen om een kroost
uit te broeden.
In de trekperiode en tijdens de winter gaat van de ‘wetlands’ een al even
grote aantrekkingskracht uit. Duizenden ganzen, zwanen, futen, zaagbekken, eenden en steltlopers vinden hun
weg naar de talloze waterpartijen en
slijkplaten of naar de graslandpolders
die door Staatsbosbeheer ‘plas-dras’
zijn gezet om nog méér water- en
waadvogels te plezieren; greppels en
ondiepe zones komen dan vol water
te staan en vormen tegelijk een veilig
rustgebied én een rijk gedekte tafel
voor voedselzoekende wintergasten
of doortrekkers.
In de natuurontwikkelingsgebieden
rond pas gegraven, ondiepe waterpartijen worden regelmatig purperreiger, roerdomp en kleine en grote
zilverreiger gezien. Ook statige lepelaars zijn er een opvallende verschijning. Op de aangelegde zandplaten
broeden kleine plevier, kluut en visdief. Tijdens de trekperiode zoeken
ontelbare steltlopers als groenpootruiters, bosruiters, watersnippen, tureluurs en grutto’s hier hun kostje bij
elkaar.

De doorgeschoten wilgenbossen van
De Biesbosch zijn ook een aantrekkingspool voor allerlei andere vogels,
zoals roodborst, zwartkop, kleine en
grote bonte specht, wielewaal, nachtegaal, boomkruiper, boomvalk en
sperwer. Ook grotere roofvogels als
bruine kiekendief, buizerd en havik
broeden ieder jaar in het gebied.
Vliegende deur gespot!

Ook de visarend en de zeearend – die
laatste wordt omwille van zijn immense rechthoekige vliegprofiel ook wel
‘vliegende deur’ genoemd – doen De
Biesbosch aan, op zoek naar een lekkere hap.
Spindotter steelt de show

Het zal niet verbazen dat de meest karakteristieke planten van De Biesbosch
tuk zijn op een vochtig tot kletsnat milieu. Bijzonder is onder meer de zeldzame driekantige bies, ronduit uniek is
evenwel de spindotter, een variëteit van
de dotterbloem die uitsluitend op zoetwaterschorren voorkomt. In april en mei
kleurt deze lentebode grote stukken
van De Biesbosch geel. De plant is wat

links:
1. Visarend
2. Blauwborst
3. Grote zaagbek
4. Kleine karekiet
5. Waterral
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groter dan de gewone dotter en heeft
spinachtige uitgroeisels op de knopen
van de stengel, de zogenaamde ‘dotterspinnen’. Een handigheidje waarmee
de spindotter zich vegetatief, dus ongeslachtelijk, kan voortplanten.

Kanokreek
Roerdomp
Wilgengriend

In de verruigde riet- en biezenvelden
tieren valeriaan, haagwinde, harig wilgenroosje, grote lisdodde en gele lis
welig. Maar ook de doorgeschoten
grienden kunnen pronken met een
indrukwekkende plantenrijkdom, die
overigens nog toeneemt naarmate de
grienden ouder worden. Groot en oranje springzaad, groot heksenkruid en
kattenstaart voelen er zich opperbest.
De reuzenbalsemien, een exoot met
zoet geurende roze bloemen, zorgt her
en der voor een echte jungle.
Ook sommige hooilanden ogen bijzonder bloemrijk. Staatsbosbeheer verpacht haar hooilanden slechts onder
erg strikte voorwaarden, zoals het achterwege laten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Het resultaat
laat zich in de zomer bewonderen in een
fraai kleurenspel van wilde planten als
geel walstro, margriet, grote pimpernel,
knoopkruid en grote bevernel. Op zandige rivierduinen tref je botanische toppers zoals rode bremraap, knolsteenbreek, geelhartje of beemdkroon.

Ark vol beesten

Voor het terreinbeheer in De Biesbosch
schakelt Staatsbosbeheer allerhande
vee in. Een flinke klus als je bedenkt dat
de hele beestenhandel vaak met schuiten moet aangevoerd worden over het
water. Bovendien is er in De Biesbosch
geen jaarrond-begrazing mogelijk door
de variërende waterhoogten. Voor de
winter wordt het vee terug naar huis gehaald; in het najaar wordt de hele verhuis
per boot dus nog eens overgedaan.
Sluizen op een kier

Sinds 2005 staan de Haringvlietsluizen
‘op een kier’. Uiteraard geen ongelukje,
maar een doelbewuste strategie van
de Nederlandse overheid om de werking van eb en vloed te herstellen in de
Delta en daarmee ook in De Biesbosch.
Zo krijgen niet alleen trekvissen als zalm
en forel de kans om het achterland te
verkennen, ook de populatie van vissoorten als fint, spiering en driedoornige stekelbaars zal flink toenemen, wat
dan weer een zegen is voor vogels als
het visdiefje en de lepelaar.
Sterker nog, rond 2015 zullen de sluizen zelfs voor één derde openstaan
en alleen sluiten bij stormvloed. Zo
herwint De Biesbosch zijn getijdenverschil. Niet zoveel als weleer, maar voldoende om de natuur in De Biesbosch
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een flink duwtje in de rug te geven.
Het water zal harder stromen en grotere stukken zullen droogvallen bij eb.
Biologen verwachten dat typerende
plantensoorten als zeebies zullen opkomen, terwijl de huidige brandnetelruigten zullen inboeten.
Beverparadijs

Tussen 1988 en 1992 zette Staatsbosbeheer 42 bevers uit in De Biesbosch.
Inmiddels is de bever niet meer weg
te denken uit dit waterrijke paradijs.
Er worden niet minder dan 100 beverburchten geteld!
Veerponten voor receanten

Of je nu wil wandelen, varen, fietsen
of kanoën: in De Biesbosch kan het
allemaal! Het is er heerlijk wandelen,
over verharde of onverharde paden.
Zo kan je aan de achterkant van het
Biesboschcentrum Dordrecht de
Zonnepont 7 nemen, een vierkante
vlonder voortbewogen door zonnepanelen, die je in geen tijd naar
de overkant van het Moldiep brengt
voor een verkenning van het Griendmuseumpad. Rust verzekerd op de
paden die alleen over water bereikbaar zijn! Vanaf het Biesboschcentrum starten overigens een heleboel
bewegwijzerde wandelingen die je
naar mooie hoekjes van het Nationaal

Park De Biesbosch voeren. Een uitgebreide wandelkaart is te koop in het
Biesboschcentrum.
Fietsen is in De Biesbosch zelf niet evident. Langs de buitenranden van het
Nationaal Park is het wel zalig uitwaaien op de dijken met zicht op polders
en wetlands boordevol vogels. Je kan
lepelaars spotten op één van de vele
vogelkijkpunten, onderweg afstappen
om een stukje buitendijks te wandelen, of je met fiets en al laten overzetten door Pontje Steur.
Fietskaarten van tochten in de buurt
als de ‘Klimaatfietstocht’ en ‘Rondje
Waterzigt’ zijn verkrijgbaar in het
Biesboschcentrum. Ook goed om
weten: het Biesboschcentrum organiseert regelmatig ‘vaar-fietsexcursies’
naar onder meer de Noordwaard. De
uitgelezen manier om kennis te maken met enkele knappe natuurherstelprojecten!
Biesbosch vanop het water!

De ultieme manier om De Biesbosch
te beleven, is zonder enige twijfel
over water. Het is een afwisselend en
spannend gebied voor de vaarliefhebber. Met een roeiboot, kajak of
kano – je kan er één huren in het Biesboschcentrum – kan je alle ‘gaten’ en
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‘killen’ van De Biesbosch verkennen.
Je kunt hier eindeloos rondvaren
over kleine en grote waterwegen,
gaande van smalle sloten over
breed slingerende kreken tot heuse
laaglandrivieren.
Het landschap van De Biesbosch
wordt wel eens vergeleken met een
jungle. Als je in een kano door de kreken en sloten peddelt, ervaar je meteen waarom. Bij laag water hebben
de blootliggende wilgenwortels veel
weg van een mangrovebos, terwijl er
bij hoog water dan weer her en der
scheve wilgen met hun takken in het
water – en dus in je vaarweg – hangen. Regelmatig stuit je in de kanokreken op een omgevallen boom; een
heerlijk avontuur om er met je boot
onderdoor te komen…

Trek je op ontdekking in De Biesbosch,
hou dan zeker rekening met ondiepe
zones, getijdenverschillen en – voor de
ongeoefende roeiers – de lange vaartijden. Neem dan zeker de vaarkaart
van De Biesbosch mee aan boord. Die
leert je niet alleen welke kreken alleen
voor kano’s of roeiboten geschikt zijn,
maar ook waar zich interessante aanlegsteigers en knappe wandellussen
of kijkpunten bevinden.
Wie zijn armspieren liever wat vakantie gunt, kan aan boord gaan van de
toeristische rondvaartboot ‘Halve
Maen’, de grootste boot op zonneenergie in Europa. Met de benenwagen, de fiets of de boot: De Biesbosch heeft alles in huis voor een even
avontuurlijk als onvergetelijk weekendje weg boven de Moerdijk!

Biesboschcentrum Dordrecht

Voor alle informatie omtrent wandelingen, fietstochten en bootverhuur
kan je terecht in het Biesboschcentrum
Dordrecht, de poort naar de Hollandse
Biesbosch. Het centrum omvat een informatiebalie, tentoonstellingen, een
multimediashow, een winkelhoek, een
leeshoek en een cafetaria. Het Biesboschcentrum heeft ook een complete
vloot van fluisterboten, roeiboten en
kano’s te huur. Het verhuurseizoen
loopt van 1 april tot en met 31 oktober.
Ook particuliere verhuurbedrijven, zowel aan de Brabantse als de Hollandse
kant van De Biesbosch, hebben een
uitgebreid aanbod. Een overzicht van
de verhuurbedrijven die het certificaat
‘Gastheer van De Biesbosch’ dragen,
vind je op de website van het Nationaal Park De Biesbosch.
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De Biesbosch
Uw daguitstap met kwaliteitsgarantie van Landschap vzw
Biesboschcentrum Dordrecht

Baanhoekweg 53
3313 LP Dordrecht
tel. 0031-78-6305353
info@biesbosch.org
www.hollandsebiesbosch.nl
Openingstijden:

Mei tot en met september:
dagelijks van 9u tot 17u
Januari tot en met april en
oktober tot en met december:
dinsdag tot en met zondag van
10u tot 17u; in schoolvakanties
ook op maandag open; gesloten op 1 en 3 januari en op 25
december

Gratis toegang.
Wegbeschrijving:

Te bereiken via de E19 (A16)
van Antwerpen en Breda naar
Rotterdam. Na de E19-brug over
het Hollands Diep (zie kaart)
de afrit naar de N3 (Randweg)
nemen. Op de N3 de afslag
‘Hollandse Biesbosch’ nemen.
Onderaan de afslag bij de stoplichten rechtsaf de Baanhoekweg op. Na 4 km begint de
Hollandse Biesbosch. Volg de
borden naar Biesboschcentrum
Dordrecht.

Goed om weten
Naast het Biesboschcentrum
Dordrecht telt het Nationaal
Park nog een tweede bezoekerscentrum, namelijk in Drimmelen,
aan de Brabantse kant van De
Biesbosch. Dit bezoekerscentrum is echter gelegen aan de
rand van een agglomeratie, in
een haven; de natuurbeleving
begint hier pas na het inschepen
op de toerboot, terwijl je in

Dordrecht meteen ontvangen
wordt in de volle natuur.
Verder vind je centraal in het
gebied het Biesbosch Museum
Werkendam:
Biesbosch Museum Werkendam

Hilweg 2
4251 MT Werkendam
tel. 0031-183-504009
info@biesboschmuseum.nl
www.biesboschmuseum.nl
nationaal park de biesbosch

Neem zeker ook eens een kijkje
op de website van het Nationaal
Park De Biesbosch:
www.np-debiesbosch.nl
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