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SAMENVATTING 
 

 

 

 

Systeemveranderingen (zie H2 t/m H6) 

• Sinds de afsluiting van het Haringvliet in 1970 is het gebied zeer sterk veranderd. Het terugvallen van de 

getijdenwerking zorgde voor het verdwijnen van brede slikoevers met dagelijkse 

overstromingsinvloeden. In plaats daarvan trad erosie van oevers op en ontwikkelde zich scherpe 

overgangen van water naar land. Vooral de biezenvelden, maar ook het rietland hebben hier sterk 

onder te leiden gehad. Hogerop trad verruiging op door verdroging en rijping van de bovenlaag. 

• Vooral in de laatste 15 jaar zien we nieuwe, opvallende veranderingen die horen bij het nog steeds 

voortschrijdende proces naar een nieuw landschapsecologisch evenwicht. Deze veranderingen vertalen 

zich in veranderingen van de flora en fauna in het gebied, als ook in het morfologisch karakter van de 

kreken en watergangen.  

• Opvallend is de ontwikkeling van rijke waterplantenvegetaties in zowel kleine kreken als grote 

watergangen. Vooral het aspect van Rivierfonteinkruid, vaak in combinatie met Gele Plomp en 

Aarvederkruid valt hierbij op. Daarnaast is de opmars van kenmerkende rivieroeverpioniers, die zich 

vroeger meer stroomopwaarts ophielden opvallend. De ontwikkeling van deze groepen zijn met eerste 

veldverkenningen in beeld gebracht (zie H4). 

• Op plaatsen waar flauwe oevers aanwezig zijn of door inrichting zijn aangelegd (bijv. nieuwe 

natuurontwikkelingspolders) zien we de ontwikkeling van slikoevervegetaties die meer overeen komen 

met die van een laaglandrivier dan die van het oorspronkelijke zoetwatergetijdengebied (zie H3). 

• Opvallend zijn ook de sterke toename van het aantal libellen en libellensoorten in de laatste 10 tot 20 

jaar. Dit komt enerzijds door waterkwaliteitsverbetering en klimaatverandering, maar aannemelijk is 

ook dat de systeemveranderingen en het verdwijnen van de getijdenwerking een belangrijke rol spelen. 

• De bestaande bosreservaten vormen een uniek aspect van de Biesbosch. De bestaande bossen hebben 

de laatste decennia een steeds waardevoller karakter gekregen.  

• Er is nog sprake van voortschrijdende oeverafslag in de kreken door verdwijnen van de 

getijdenwerking. Daarnaast lijken sommige kreken meer zandig-minerale bodems te krijgen. De 

morfologische veranderingen zijn echter nog zeer onvoorspelbaar. 

• Lokaal is de hydrologische situatie en de getijdenslag echter nog voldoende om vegetaties met 

Spindotter toe te laten. Ze zijn echter in areaal achteruit gegaan. In de Dortsche Biesbosch en Beneden-

Lek, waar de getijdenslag aanzienlijk groter is (1,20 - 80 cm in plaats van 30 cm) zien we betere kansen 

voor goed ontwikkelde getijdenvegetaties met Spindotter en Bitter veldkers. 

• Een toename van het aantal ganzen in grazige landbouwpolders en open delen van nieuwe 

natuurgebieden, conform het landelijke beeld elders in het rivierengebied.  

 

Beoordeling van systeemveranderingen (zie H6) 

• Op korte en/of middellange termijn kan de ontwikkeling van rijke waterplantenkreken als een positieve 

ontwikkeling beschouwd worden. Zolang herstel van de getijdenwerking niet plaatsvindt dient dit 

gestimuleerd te worden vanuit het beheer. Vooral de omgang met de pleziervaart is in dit verband van 

belang. In goede waterplantenjaren is er overlast in de vorm van waterplanten in scheepsschroeven. 

• De ontwikkeling van ontpolderde gebieden zoals de Turfzakken en Kleine Noordwaard lijkt zeer gunstig 

te verlopen, met de terugkeer van een rijke vogelwereld en kenmerkende libellen en oeverplanten. Een 

compleet beeld van de veranderingen sinds aanleg is echter nog niet voor handen is. Het volgen van 

deze soortgroepen is daarom wenselijk, ook op de richting van het Biesboschsysteem beter in te 

schatten. 

• De kiemingsomstandigheden voor wilgenbos zijn met de actuele getijdenslag verbeterd ten opzichte 

van de situatie voor 1970. In ontpolderde en heringerichte gebieden zijn flauwe slikoevers beschikbaar 

voor wilgenkieming. Spontane vestiging van nieuw ooibos moet gestimuleerd worden, met name 

omdat de Biesbosch in principe de rivierkundige ruimte ervoor heeft. Er zijn weinig plekken elders in 

het rivierengebied waar grootschalige ooibossystemen worden toegelaten. 



 

De richting van de Biesbosch  Pagina 8 

• Geef een zwaardere beschermingsstatus aan de oude griendbossen, met aspecten van dood en 

uitschietend hout, wortelkuilen en een rijke begroeiing van o.a. mossen en varens 

• De nog steeds veranderende morfologie van de geulen is sterk bepalend voor de abiotiek en daarmee 

de kansen voor flora en fauna en de richting van het systeem. Extra aandacht voor het volgen van 

morfologische veranderingen in het veld - en daarmee een beter begrip van wat er veranderd in de 

Biesbosch - zou een belangrijk onderdeel van het monitoringsprogramma moeten zijn. 

 

Adviezen voor Inrichting  (zie H7) 

• Bij het ontpolderen van gebieden en de aanleg van geulen lijkt het goed om uit te gaan van de oude 

geulstructuren met een oost-west oriëntering. Deze kunnen (zo mogelijk reliëfvolgend) vrijgegraven 

worden en tweezijdig aangetakt worden. Hierdoor kan zowel continu doorstroming vanuit de rivieren 

als ook de resterende getijdenwerking een rol spelen. 

• Ga uit van voldoende overruimte in de planontwerpen voor spontane vegetatieontwikkeling na 

inrichting. In het Biesboschsysteem geldt liever een iets bredere geul met ruimte voor uitgestrekt 

rietland en ooibos dan smalle kreekjes met een intensief en kostbaar beheer tot in lengte van dagen. 

• Afwerking  van flauw oplopende oevers rond de actuele of toekomstige getijdenamplitude lijkt een 

goed uitgangspunt. In het actuele systeem, waarin het gebied karakteristieken van een laaglandrivier 

heeft, is de aanleg van flauwe, uitdrogende oevers opportuun. Hier kunnen zowel fauna als moeras- en 

pionierflora van profiteren. Na terugkeer van getijde kan zich in deze oeverzone een nieuwe evenwicht 

met grotere getijdenwerking en meer rietland ontwikkelen. 

• Kijk of in het ontwerp rekening kan worden gehouden met het unieke gegeven van een schommelende 

grondwaterstand (onder invloed van getijde en wisselende rivierstanden). Lokaal kunnen in polders 

bijv. ondiepe, niet-continu aangetakte wateren of laagtes aangelegd worden (of door spontane 

vernatting ontstaan). 

• Mogelijk liggen er specifieke kansen voor het verbeteren of ontwikkelen van kwelnatuur rond de 

spaarbekkens in het gebied (zie H5). 

 

Los van deze algemene handvaten voor inrichtingsplannen in de Biesbosch is inrichting vooral een verhaal 

van maatwerk, waarbij ingespeeld wordt op de lokale omstandigheden en kenmerken van een gebied. 

• Betrek daarom altijd voldoende gebieds- en systeemkennis bij het opstellen van planontwerpen. 

• Doe dit in alle fasen van een project, zowel in de plan-, besteks- als uitvoeringsfase. 

 

Omgang met (toekomstige) getijdenwerking (H6) 

• De huidige constateringen mogen nooit reden zijn om de terugkeer van meer getijdenwerking in de 

Biesbosch te blokkeren of te frustreren. Er zijn ook krachten actief die belang hebben bij het behoud 

van de huidige situatie. Het oorspronkelijk zoetwatergetijdengebied is op Europese schaal uniek en 

sinds 1970 eigenlijk nergens meer in Europa in deze vorm beschikbaar. De meer 

laaglandriviergebonden natuur, die zich momenteel ontwikkelt is waardevol, maar heeft ook elders in 

het Nederlandse rivierengebied kans zich te ontwikkelen (en hoort daar ook thuis). Dat geldt niet voor 

een compleet zoetwatergetijdensysteem 

• Geadviseerd wordt dus onverminderd in te zetten op de (gedeeltelijke) opening van het Haringvliet, als 

een van de belangrijkste natuurmaatregelen in Nederland. 

 

Monitoring (H8) 

• Om de veranderingen van het Biesboschsysteem beter in beeld te krijgen zouden de volgende thema's 

prioriteit in de monitoring moeten krijgen: 

- Morfologische monitoring van kreeksystemen: hoe ontwikkelen bodems, stroompatronen en 

turbiditeit van watergangen zich 

- Ontwikkeling van recent heringerichte gebieden, zoals Turfzakken, Spieringspolder, Kleine 

Noordwaard en binnenkort in te richten polders. Juist deze nieuwe gebieden laten veel zien over 

de richting die het gebied op gaat; morfologische veranderingen verlopen hier in de begintijd snel. 

- Het meerjarig volgen van de waterplantenontwikkeling, libellenfauna en broedvogelstand 

- Het blijvend monitoren van bestaande bosplots; deze worden reeds langjarig gevolgd en 

continuiteit is belangrijk. 
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• Een deskundigendag - zoals gehouden op 6 april in het kader van deze verkenning - had niet eerder 

plaatsgevonden en was volgens de deelnemers zeker voor herhaling vatbaar. Het is een goede 

manier om de initiatieven die plaatsvinden in het gebied rond monitoring en veldwerk bij elkaar te 

brengen en analyses over het gebied naar een hoger plan te tillen. Staatsbosbeheer lijkt een logische 

partij om hier continuïteit aan te geven. Inhoudelijke contacten met organisaties Rijkswaterstaat, 

Waterschap en lokale organisaties zouden via deze weg uitgebouwd kunnen worden. 
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111   AAAAAANNNLLLEEEIIIDDDIIINNNGGG   

1.1 Systeemveranderingen in de Biesbosch sinds 1970 

Na afsluiting van het Haringvliet in 1970 is het karakter van de Biesbosch sterk veranderd. De dagelijkse 

getijdenslag nam drastisch af van ca. 2 m voor 1970 naar zo'n 30 cm (in de Brabantsche Biesbosch) erna. 

Dit heeft tot grote veranderingen in de flora en fauna van het gebied geleid, die ook redelijk goed 

gedocumenteerd zijn. Waar voorheen brede slikvlakte en dagelijks onderlopende biezen- en rietland het 

beeld bepaald wordt de Biesbosch nu gekenmerkt door relatief harde overgangen tussen water en land. 

Op het land is naast steeds ouder wordend ooibos vooral ruigte een belangrijk aspect geworden. In het 

watergedeelte heeft het verminderen van de getijdenwerking gezorgd voor nieuwe kansen voor 

waterplanten en vermoedelijk een andere visfauna.  

Het veranderingsproces in de Biesbosch van na 1970 is nog steeds gaande en zeker niet in een nieuw 

evenwicht tot stilstand gekomen. Wat opvalt is dat de laatste 20 jaar steeds meer soorten uit het meer 

bovenstroomse rivierengebied zich ook in de Biesbosch thuis voelen. Denk hierbij aan waterplanten als 

rivierenfonteinkruid en oeverpioniers als Bruin cypergras en recentelijk zelfs Polei. Daarnaast ontwikkelen 

de ooibossen zich steeds soortenrijker. 

 

1.2 Recente veranderingen 

Tijdens enkele veldbezoeken met Staatsbosbeheer in 2009 vielen veranderingen op die vooral in de 

laatste pakweg 15 jaar zijn opgetreden. Hierbij ontstond ook de vraag in hoeverre deze veranderingen in 

het systeem meegenomen worden in het ecologisch beeld dat van de Biesbosch bestaat en vooral in de 

filosofie waarmee inrichtingsprojecten, zoals in de Noordwaard en Turfzakken,  tot stand komen. In veel 

projecten vormt het terugbrengen of ontwikkelen van een intergetijdengebied de doelstelling. Maar hoe 

ziet een intergetijdengebied eruit? In welke mate is er sprake van een echt zoetwatergetijdegebied en in 

welke mate is het karakter van een Benedenrivier bepalend. Kortom, in welke richting ontwikkelt het 

huidige Biesboschsysteem zich? En waar moet in inrichtingsplannen en beheer de nadruk op gelegd 

worden? 

Tegelijkertijd bestaat bij Staatsbosbeheer de vraag hoe deze complexe ontwikkelingen in een groot 

gebied als de Biesbosch op een goede manier gemonitoord kunnen worden. Waar moet de komende 

jaren de nadruk op liggen en hoe kan monitoring ook methodisch het best plaatsvinden. 

 

1.3 Aanleiding van deze verkennende studie 

Deze vragen waren aanleiding voor een verkennende studie naar de systeemkenmerken van de huidige 

Biesbosch. Gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (destijds 

LNV) kon in 2010 een eerste analyse gedaan worden. Hierbij is samenwerking gezocht met 

Staatsbosbeheer dat het beheer voert over het grootste deel van de Brabantsche Biesbosch.  

De manier waarop we naar het systeemfunctioneren van de Biesbosch kijken is essentieel voor de 

kwaliteit van lopende inrichtingsplannen en ontpolderingen, onder meer in het kader van het project 

"Ruimte voor de Rivier". Welke inrichtingsfilosofie moeten we hierbij aanhouden en op welke 

systeemkenmerken moeten we inzetten. Gaan we uit van een zoetwatergetijdensysteem  of houden we 

rekening met de karakteristieken van een natuurlijke laaglandrivier. Veel projecten gaan uit van het 

karakter van een intergetijdengebied, echter zonder dat het precieze karakter hiervan , en de 

consequenties voor inrichtingsontwerpen en beheer, goed omschreven zijn. 
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222   AAAAAANNNPPPAAAKKK   

2.1 Inleiding 

Deze verkennende studie is zeer bewust klein van opzet gehouden. Er is relatief weinig geschreven over 

de recente Biesbosch in termen van ecosysteemanalyse en het leek goed om eerst te kijken in hoeverre 

er recent daadwerkelijk sprake is van systeemveranderingen. Hiertoe is op twee sporen  ingezet: 

 

1. Eerst is gekeken wat er aan kennis bij gebiedskenners en Biesboschexperts aanwezig is. Wat is de 

indruk van personen die vaak in het gebied rondlopen? Zien zij vergelijkbare systeemveranderingen of 

juist niet? Veel praktijkervaring zit bij mensen tussen de oren en is voor zover bekend niet eerder rond 

deze vraag samengebracht. 

 

2. Een eerste veldanalyse waarbij gericht een aantal gebieden en vegetatietypen - die indicatief zijn voor 

recente veranderingen - in het veld zijn bekeken. Lokaal zijn inventarisaties en opnamen van de 

begroeiing gemaakt. Dit geeft geen compleet beeld van wat er in de Biesbosch gebeurd maar wel een 

eerste analyse die aanleiding kan zijn voor gerichter verder onderzoek en monitoring. 

 

Beide sporen zijn, aangevuld met kennis uit de literatuur ondergebracht in deze verslaglegging. Deze 

analyse is vervolgens gebruikt om handvaten en leidraden te formuleren voor toekomstige inrichting van 

gebieden, het terreinbeheer en toekomstige monitoring en onderzoek. 

 

 
Ies Zonneveld, Eddy Weeda en Hans Inberg tijdens een veldbezoek op de aan de Kleine Noordwaard in 

april 2010.  
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2.2 Deskundigenconsultatie 

Belangrijk onderdeel van de verkenning was het verzamelen van kennis zoals die bij Biesboschkenners en 

veldonderzoekers bestaat. Door zoveel mogelijk kennis over het Biesboschsysteem bijeen te brengen kan 

ook op een snelle manier een beeld ontstaan van hoe het gebied zich ontwikkeld, maar ook over waar de 

hiaten in kennis zich bevinden.  

Om dit effectief te doen is op 6 april 2010, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een expertdag 

georganiseerd. Hierbij zijn zoveel mogelijk mensen gezocht en uitgenodigd die bekend zijn in de 

Biesbosch en die onderzoek doen op het gebied van vegetatie,  fauna, landschapsontwikkeling en 

morfologie. Een apart verslag van deze Biesboschdag is meegeleverd als bijlage 1 bij deze rapportage. De 

kennis uit deze dag is ook verwerkt in dit inhoudelijke rapport. 

 

Op de deskundigendag waren de volgende personen aanwezig: 

Eddy Weeda (Alterra); Klaas van Dort (Forestfun); Ies Zonneveld, Klaas Kimstra, Theo Boudewijn, Hans 

Inberg (beide Bureau Waardenburg); Mascha Brouwer (SBB); Jacques van der Neut (SBB); Theo Muusse 

(SBB), Han Sluiter (SBB; organisatie); Rob Haan (St Natuur en Vogelwacht Dordrecht); Jan Koole, Bart 

Peters (Bureau Drift; organisatie). Aanvullende telefonische contacten met o.a. Arno Boesveld en  Marius 

Teeuw (RWS). 

 

 
Voorjaarsbezoek per kano samen met Pepijn Calle, Martin Waanders en Ivon Schueler; op zoek naar 

voorjaarssoorten als Spindotter en Bittere veldkers.  

 

2.3 Veldbezoeken 

Er zijn gericht een aantal veldbezoeken en kleine veldonderzoeken gedaan om een eerste beeld van de 

veranderingen en ontwikkelingen te krijgen. Hierbij is gekeken naar ontwikkeling van oevervegetaties, 

lokaal naar waterplanten, voorjaarssoorten in wilgenbos en zijn beschrijvende waarnemingen op enkele 

andere locaties gedaan. De resultaten komen in de relevante hoofdstukken van deze rapportage aan bod. 
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Er zijn in 2010 drie veldbezoeken gebracht verspreid over het seizoen. Hierbij zijn de volgende terreinen 

aangedaan (figuur 1): 

1. Natuurontwikkelingsgebied de Turfzakken 

2. Enkele aangebrachte zandoevers op de koppen van eilanden: Den Bol, 'Groene Plaat Beoosten 

Honderd en Dertig' en de kop van het Gat van de Kerksloot (zuidwesthoek). 

3. Enkele geulsystemen met waterplanten, te weten de Sloot van St. Jan en Gat van de Plomp als 

kleinere kreeksystemen en de Spijkerboor als grote geul.   

4. Bosreservaatje en kwelgeul aan de oostzijde van spaarbekken De Geijster. 

 

2.4 Bureaustudie en rapportage   

Verdere analyse heeft plaatsgevonden op basis van literatuur, bronnenonderzoek en gebiedskennis. 

De uitkomsten van deze activiteiten tezamen zijn verwerkt in dit verslag. 

 

 
Figuur 1 Ligging van de belangrijkste inventarisatiegebieden uit deze verkenning 
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333   OOONNNTTTWWWIIIKKKKKKEEELLLIIINNNGGG   VVVAAANNN   PPPIIIOOONNNIIIEEERRR---   EEENNN                        

OOOEEEVVVEEERRRVVVEEEGGGEEETTTAAATTTIIIEEESSS   

3.1 Recente ontwikkeling 

Sinds de grote systeemveranderingen van 1970 

hebben vooral de oeverzones van de Biesbosch een 

definitief ander karakter gekregen. De getijdezone in 

de oever is smal geworden en pieken vanaf de rivier 

zijn sterker in deze smalle zone merkbaar. In de laatste 

pakweg 10 jaar zijn daarnaast er verschillende 

inrichtingsprojecten uitgevoerd waarbij op grote schaal 

brede slikoevers zijn ontstaan. Deze slikoevers hebben 

door de afsluiting van het Haringvliet een kleinere 

getijdenamplitude en zijn meer gaan lijken op 

bovenstroomse slikoevermilieus dan op getijdenoevers 

Dit heeft zich inmiddels vertaald in de vestiging van 

soorten die voor 1970 alleen in meer bovenstroomse 

delen van het rivierengebied voorkwamen, zoals Bruin 

cypergras, Slijkgroen, Klein vlooienkruid en zelfs Polei. 

Deze soorten zijn afhankelijk van 's zomers 

droogvallende slikoevers zonder een dagelijks 

getijdengolf. 

 

3.2 Veldwerk 

Om een beter beeld te krijgen van pioniersoorten in de 

Biesbosch zijn gericht een aantal locaties bezocht en 

geïnventariseerd, met name het 

natuurontwikkelingsgebied Turfzakken en enkele 

oevers met aangebracht zand op de koppen van 

eilanden in de grote geulen (zie figuur 1) 

 

3.3 Zomerhoogwater 

Uitgerekend in 2010 had het rivierengebied te kampen 

met een zomerhoogwater in augustus en september, 

de goede tijd voor oeverpioniers (figuur 2). Dit had tot 

gevolg dat met name de oevers van de Turfzakken  

en andere natuurontwikkelings/hoogwaterprojecten 

als de Kleine Noordwaard en de Spieringspolder onder 

water kwamen te staan. Tijdens de veldbezoeken 

stonden de pioniervegetaties met ca. een halve meter 

onder water. Dit maakte het praktisch niet goed 

mogelijk om het terrein compleet te inventariseren en 

zeker niet met de methode om kenmerkende soorten 

volledig met GPS in te meten. Het zorgde er daarnaast 

Figuur 2 Overzicht van de waterstanden in de zomer van 

2010 met de hoogwaterpiek. 
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voor dat pionierplanten afstierven en moeilijk te vinden waren. Er moest daarom volstaan worden met 

het maken van enkele opnamen op karakteristieke locaties en - al wadend - beschrijvingen van de 

vegetatie onder water. 

 

 

 

 
Figuur 3 Verspreiding van Bruin 

cypergras tussen 1990 en 2002 volgens 

Weeda e.a., 2002. 

 
Figuur 4 Verspreiding van Klein 

vlooienkruid tussen 1990 en 2002 

volgens Weeda e.a., 2002. 

 

 
Bruin cypergras op slikoever. 

 

 

Tabel 1 Opnamen van enkele zandige en slikkige pionieroevers in de Brabantsche  
Biesbosch in 2010 
Naam  Zandplaat Den Bol Groene Plaat 130 Oever Turfzakken 
X-coordinaat 111711 112880 116582 
Y-coordinaat 417072 417376 416971 
opname gehele oever gehele oever 20x20m 
Bedekking 85 70 90 
Open bodem 15 30 10 
Soort bedekking Tansley bedekking Tansley bedekking Tansley 
Aartsengelwortel  r  
Aarvederkruid s s  
Akkerdistel o f  
Akkerkers o r  
Bitterzoet r r  
Boerenwormkruid r r  
Brede weegbree s   
Canadese fijnstraal lo o  
Canadese fijnstraal s s  
Doornappel  s  
Fioringras r s  
Gele lis  s  
Gewone braam s   
Gewone engelwortel  s  
Gewone waterbies   o 
Grote kattenstaart r o o 
Grote klis  r  
Grote waterweegbree   a 
Haagwinde r   
Harig wilgenroosje s r  
Heelblaadjes  r r 
Katwilg lo s  
Klein streepzaad  r  
Klein vlooienkruid   r 
Kleine klaver o r  
Kleine lisdodde   s 
Knikkend tandzaad   r 
Knopige duizendknoop o o  
Koninginnekruid lo r  
Koolzaad  r  
Korrelganzevoet  r  
Liesgras   f 
Moerasandoorn s o  
Moerasmelkdistel s s  
Oeverstekelnoot o/lf o  
Papagaaienkruid r   
Perzikkruid s r  
Pitrus   o 
Ridderzuring r r  
Riet la a/ld  
Rietgras o/lf r o 
Rode ganzenvoet r s  
Ruige zegge  lo  
Schedefonteinkruid r r  
Schietwilg f/la r s 
Smal vlieszaad  s  
Smalle weegbree o o  
Straatgras r r  
Tuinmelde r s  
Varkensgras  s  
Veerdelig tandzaad   o 
Waterkruiskruid r s r 
Watermunt o f  
Watermunt o f o 
Waterpeper lo o f 
Welriekende ganzenvoet r r  
Witte ganzenvoet o/lf s  
Witte klaver r r o 
Wolfspoot o o o 
Zeegroene rus   f 
Zeepkruid lr   
Zilverschoon lo r  
Zwart tandzaad s o  
Zwart tandzaad   o 
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3.4 Turfzakken  

In de Turfzakken is het voorkomen van echter rivierpioniers opvallend. Soorten als Bruin cypergras en 

Klein vlooienkruid zijn vrij algemeen geworden voor de droogvallende oevers buiten het getijdengebied. 

Ze komen beide inmiddels vrij algemeen in de Turfzakken voor. 

 

 
De Turfzakken tegen het eind van de werkzaamheden in 2008 (foto DLG). 

 

 
Ondergelopen oevervegetatie (bij laagwater) in de Turfzakken in augustus 2010. 
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3.4.1 Bruin cypergras 

Bruin cypergras kon net als de andere indicatieve soorten vanwege de hoge waterstanden niet compleet 

in beeld gebracht worden in 2010. Wel is duidelijk dat de soort algemeen voorkomt op de slikoevers van 

de Turfzakken. Ook inventarisaties van Weeda e.a. (2002) en Geloof (2003, 2004) laten zien dat de soort 

sinds uit cultuurname en vernatting (dus al voor de grootschalige herinrichting) snel het gebied 

koloniseerde. 

3.4.2 Klein vlooienkruid 

Ook klein Vlooienkruid liet een vergelijkbaar verspreidingsbeeld zien en werd in 2010 overal onder water 

op de ondergelopen oevers aangetroffen. Veel planten waren echter al afgestorven en niet goed meer 

zichtbaar. Opvallend is dat Weeda e.a. (2002) de soort in 2001 nog niet opgeven voor de Turfzakken. In 

2003 vindt Geloof (2003) wel Klein vlooienkruid. De soort staat frequent in bepaalde delen van de 

Turfzakken. 

3.4.3 Slijkgroen 

Slijkgroen werd in 2010 nauwelijks gevonden in de Turfzakken (2 plantjes) vermoedelijk omdat de zone 

waarop de soort groeit - doorgaans wat lager dan Klein vlooienkruid en Bruin cypergras - al langduriger en 

vrij diep onder water stond. Geloof (2003, 2004) vond de soort in 2003 en 2004 echter veelvuldig en 

aangenomen moet worden dat hij in goede jaren algemeen is in terreinen als de Turfzakken en Kleine 

Noordwaard. 

 

3.5 Voorkomen in overige gebieden 

Gelet op het enorme areaal van de Biesbosch en het optreden van de zomerpiek was het niet mogelijk 

andere ontpolderde gebieden binnen de uren van deze verkenning te inventariseren. Bekend is dat de 

hierboven genoemde oeverpioniers ook in de Kleine Noordwaard, Spieringspolder  

 

Een eerste verkenning van de slikoevers van de Turfzakken in het voorjaar van 2010. 
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3.6 Overige pioniersoorten. 

Er zijn meer soorten op de oevers van de bekeken locaties die wijzen op kenmerkende situaties van 

droogvallende rivieroevers in plaats van getijdenoevers. Hierbij valt te denken aan verschillende soorten 

tandzaden, verschillende Ganzenvoetsoorten (waaronder Welriekende ganzenvoet; zie tabel 1), Rode 

waterereprijs, Smal vlieszaad, Knopige duizendknoop, Akkerkers,  Heelblaadjes, Canadese fijnstraal en 

Doornappel. Daarnaast zijn recentelijk bijzondere oeverpioniers als Polei (zandige oever langs de Nieuwe 

Merwede) en Eironde waterbies (Kleine Noordwaard) in de Biesbosch gevonden. 

Ook is in de slikoevers van de nieuwe natuurgebieden een duidelijke kiemzone voor Schietwilg voor 

handen. Dit wijst erop dat de spontane vestiging van zachthoutooibos veel meer kans van slagen heeft 

dan in de oude getijdensituatie. 

 

3.7 Conclusies 

• In de Brabantsche Biesbosch is door terugvallen van de tot ca. 30 cm een veel betere uitgangssituatie 

voor de vestiging van rivierpioniers ontstaan.  

• De aanleg van grote arealen flauw oplopende slikoevers en plas-drasgebieden in nieuwe 

natuurgebieden als Turfzakken/Zuiderklip, Kleine Noordwaard en Spieringspolder hebben voor veel 

potentieel biotoop gezorgd. 

• In feite is het systeem verschoven naar de kenmerken en soortensamenstelling van delen die voor 1970 

meer bovenstrooms, in de benedenloop  van de Grote Rivieren lagen. 

• Getijde speelt nog wel een rol waardoor er een smalle slikoeverzone is waar pionierplanten niet tot 

ontwikkeling kunnen komen. 

 

 

 

 

Zandige koppen (aangebracht 

zand) op de eilanden in de 

grote geulen met pionier- en 

ruigteplanten. Hier de kop van 

de 'Groene Plaat beoosten 

Honderd en Dertig'. Hier stond 

onder meer Smal vlieszaad 

(inzet), een soort van zandige 

rivierstranden. 
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444   WWWAAATTTEEERRRPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   

Een belangrijke verandering in de Brabantsche Biesbosch in de afgelopen 15 jaar is de sterke uitbreiding 

van waterplanten in de vele kreken en watergangen. Tijdens een vaartocht in 2009 was zichtbaar dat 

vooral veel kleinere kreken in de zuidoosthoek van het gebied, zoals de 'Sloot van St. Jan, Gat van de 

Plomp, Gat van de Slek, Keesjes Killeke etc., zeer dicht begroeid waren met Rivierfonteinkruid. Bepaalde 

delen waren zo begroeid dat mogelijk ook de gemotoriseerde pleziervaart hier last van ondervindt, 

doordat waterplanten in de schroeven blijven zitten. 

 

In 2010 is tijdens de vaartochten opnieuw naar de waterplanten gekeken. Hierbij zijn lokaal ook enkele 

opnamen gemaakt. In de kreken Gat van de Plomp en Sloot van St. Jan werden op kenmerkende 

oeverlocaties een 4-tal opnamen gemaakt. Daarnaast werd in een groot veld met veel Rivierfonteinkruid 

in de grote geul van de Spijkboor een opname gemaakt. De ligging ervan is weergegeven figuur 5. 

 

 
Figuur 5 Ligging van opnamelocaties van waterplanten in 2010. 

 

Tabel 2 Opnamen waterplanten van enkele kreken in de Brabantsche Biesbosch in 2010. Legenda 

bedekking (Tansley): * = incidenteel; ** = zeldzaam; *** = hier en daar; **** = frequent voorkomend; 

***** = algemeen; ***** = dominant; l = lokaal  

Nummer  1 2 3 4 5 
Locatie Gat Plomp 1 Sloot St Jan 1 Gat Plomp 2 Sloot St Jan 2 Spijkerboor 
X-coordinaat 116766 116833 117229 116574  
Y-coordinaat 415473 415393 415262 416146  
opname 5 x 6 15 x 5 5 x 5 8 x 4  20x20 
beschaduwing half nee nee ja nee 
Bedekking % 30 55 40 20 60 
Open water % 70 45 60 80 40 
Soort bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking 

Rivierfonteinkruid  *** ****, l ****, l *** **** 

Gekroesd fonteinkruid  ** ***  ** * 

Schedefonteinkruid  **  **   

Glanzend fonteinkruid  *    

Gele plomp  ** ****, l **   

Brede waterpest  ** *   

Aarvederkruid  * **  **  
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Sinds kort is elders in de Biesbosch ook het zeldzame Groot nimfkruid aangetroffen, een waterplant die 

gedijt in rivierwateren met een goede waterkwaliteit en mogelijk ook profiteert van het warmere klimaat. 

 

4.1 Rivierfonteinkruid 

Vooral Rivierfonteinkruid is een interessante en indicatieve soort voor de ontwikkelingen in het 

watermilieu van de Biesbosch. Gelet op de beschrijving van Eddy Weeda uit 2002 is recentelijk sprake van 

een duidelijke uitbreiding. De eerste waarneming van Rivierfonteinkruid stamt uit 1982 (Weeda e.a., 

2002). In de jaren ' 90 en '00 heeft de soort zich uitgebreid (zie figuur 6 en 7). Tijdens het veldwerk van 

2009 en 2010 werd in veel meer kreken en watergangen Rivierfonteinkruid aangetroffen dan in figuur 6 & 

7. De soort heeft zich dus ook de laatste 10 jaar opnieuw sterk uitgebreid.  

Deze uitbreiding komt overeen met het beeld in de Limburgse Maas in de laatste 15 jaar en met dat in de 

IJssel en Nederrijn in meer recente periodes. Een deel van de verklaring van de toename heeft dus te 

maken met veranderingen die in het hele rivierensysteem spelen, met name de hogere  

watertemperaturen en mogelijk ook een verbetering in waterkwaliteit.  

 

Figuur 6 Verspreiding van Rivierfonteinkruid in de periode 1990 - 2002 (uit Weeda e.a., 2002). Sindsdien heeft de 

soort zich verder uitgebreid. Rechts grote velden rivierfonteinkruid in de Spijkerboor in 2010 (locatie 5).  

Figuur 7 Rivierfonteinkruid 

in enkele te saneren 

kreken gekeken (bron Theo 

Boudewijn, Bureau 

Waardenburg / RWS). Dit 

beeld is overigens niet 

compleet en er groeide in 

2009 in meer kreken 

Rivierfonteinkruid.  
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4.2 Verschillen tussen jaren 

Ondanks de toename van waterplanten treden er nog wel opvallende verschillen tussen de jaren op. Zo 

was 2009 een veel beter jaar dan 2010 voor waterplanten. In 2009 waren kreken als "Gat van de Plomp" 

en "Sloot van St. Jan" (maar ook veel andere kreken) veel dichter begroeid met Rivierfonteinkruid. Dit 

verminderde voorkomen in 2010 leek zich overigens vooral in de kleinere kreken voor te doen; in de 

grote wateren was de abundantie van Rivierfonteinkruid ogenschijnlijk zeker zo groot als in 2009. Dit 

verschil tussen jaren werd ook tijdens de deskundigendag van 6 april 2010 genoemd, o.a. door o.a. Prof. 

Ies Zonneveld. 

 

4.3 Troebelheid 

Opvallend was dat de veel lagere dichtheid aan Rivierfonteinkruid in de kreken samenging met een 

grotere troebelheid van het water. Waren de watergangen in 2009 nog kraakhelder in de groeiperiode, in 

2010 waren de kreken opvallend troebel. 

 

4.4 Synthese 

De toename van het aantal waterplanten, en dan met name Rivierfonteinkruid hangt vermoedelijk samen 

met de volgende oorzaken: 

 

Het verdwijnen van de getijdenwerking sinds 1970 heeft gradueel de situatie voor waterplanten 

verbeterd. De dagelijkse getijdenslag is momenteel laag genoeg om de ontwikkeling ervan mogelijk te 

maken. Het verdwijnen van de getijdenwerking betekent ook een minder troebele waterkolom in het 

groeiseizoen (minder slib in suspensie).  

 

Waarom de waterplanten vooral in laatste anderhalf decennium goed tot ontwikkeling komen heeft 

vermoedelijk met een aantal oorzaken te maken: 

• Klimaatverandering: Rivierfonteinkruid is een warmteminnende soort die landelijk profiteert van de 

warmere watertemperaturen. Dit lijkt een vrij zekere oorzaak van de uitbreiding van rivierfonteinkruid, 

maar geldt ook voor enkele andere waterplanten als Groot nimfkruid en verschillende exoten die 

recentelijk hun intrede hebben gedaan in Nederland. 

• Betere waterkwaliteit: Mogelijk dat dit een rol speelt maar onduidelijk is in welke mate en welke 

aspecten van de waterkwaliteitsverbetering belangrijk zijn. 

• Verbeterde onderwatermorfologie: Het is mogelijk dat de kreken de laatste twee decennia een steeds 

beter vestigingsbed voor waterplanten hebben ontwikkeld. In 2009 viel op dat verschillende kreken een 

mooie mineraalzandige bodem kende. Vroeger was de Biesbosch vooral een bezinkbassin voor slib. 

Over deze oorzaken en de mate waarin ze een rol spelen bestaan nog wel de nodige onzekerheden . 

 

Ook oorzaken voor jaarlijkse verschillen in de dichtheid van waterplanten zijn nog niet exact duidelijk, 

maar een aantal factoren spelen waarschijnlijk een rol: 

• 2010 kende - ondanks een warme mei/juni-periode - een natte zomer met lagere temperaturen dan in 

2009.  Rivierfonteinkruid kon als warmteminnende soort mogelijk minder goed tot ontwikkeling komen. 

• Daarnaast was sprake van een hoogwaterpiek vanaf half augustus, waardoor waterplanten meer onder 

water getrokken werden en een extra groeispurt moesten maken.  

• Ook kan er door de hogere afvoeren en stroomsnelheden meer slib in suspensie komen. Dit kan 

verklaren waarom de kleinere kreken troebeler waren en minder waterplanten herbergden in 2010 dan 

de grote, diepe wateren. In de ondiepe kreken leidt een stijging van de waterstand ook tot meer 

stroming, terwijl dit effect in diepe brede geulen als de Spijkerboor nauwelijks tot veranderingen in 

stroomsnelheden hoeft te leiden.  

• Vermoedelijk is er sprake van een wederzijds versterkende effect tussen troebelheid en het aantal 

waterplanten. Met andere woorden: veel waterplanten versnellen het bezinken van slib en waardoor 

op  de waterplanten op hun beurt ook weer beter groeien, en omgekeerd. 
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Tussen 2009 en 2010 traden grote verschillen op in de helderheid van met name de kleine kreken. 

Links een heldere kreek met minerale bodem in 2009; rechts de situatie in 2010. 

 

4.5 Conclusies 

• De toename van waterplantenvegetaties met Rivierfonteinkruid in de Biesbosch is - vooral in de laatste 

15 jaar - opvallend. De toename van Rivierfonteinkruid zet de laatste jaren verder door.  

• Het voorkomen van waterplanten kent wel betrekkelijk grote verschillen tussen de verschillende jaren. 

Er is sprake van goede jaren met veel waterplanten en minder goede jaren met minder waterplanten 

Gele Plomp en Rivierfonteinkruid (enigszins onder water getrokken door verhoogde rivierafvoeren 

en waterstanden) in de Sloot van St. Jan in 2010 (opnamelocatie 2). 
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en schijnbaar ook troebeler water in de kreken. Over de oorzaken hiervan is relatief weinig bekend, 

maar mogelijk dat de afvoerkarakteristieken van het moment en de watertemperatuur in de 

zomermaanden belangrijke een rol spelen bij deze jaarverschillen. Hiernaar zou verder onderzoek 

wenselijk zijn.  

• De toename van waterplanten in de Brabantsche Biesbosch duiden op een duidelijke 

systeemverandering waarin getijde een kleinere rol is gaan spelen en laagrivierkenmerken sterker zijn 

geworden. 

 

 



 

De richting van de Biesbosch  Pagina 24 

555   BBBOOOSSSRRREEESSSEEERRRVVVAAATTTEEENNN   EEENNN   KKKWWWEEELLLSSSIIITTTUUUAAATTTIIIEEESSS   

 

5.1 Ontwikkeling bosreservaten 

De sterk toegenomen structuurdiversiteit van de wilgenbossen in de Biesbosch heeft geleid tot een sterk 

toegenomen diversiteit van vaatplanten, mossen, korstmossen en paddenstoelen (Bijlsma e.a., 2009). De 

laatste decennia verbeterd de structuur o.a. door het steeds weer omvallen en opnieuw verticaal 

uitschieten van griendwilgen. Belangrijke nieuwe biotopen in de Keizersdijk bijvoorbeeld zijn liggende 

stammen en ontwortelingskluiten en -kuilen.  

Een belangrijk aspect van sommige wilgenbossen is het optreden van bewegend grondwater. Het 

wisselen van waterstanden door de getijdenwerking vertaald zich in wisselende grondwaterstanden in de 

bodem. Daarnaast treedt lokaal kwel uit, vanuit aanliggende spaarbekken. Soorten die van dergelijk 

omstandigheden profiteren zijn o.a. Bittere veldkers, Goudveilsoorten, Bosmuur en Dotterbloem. Dit 

aspect van grondwaterafhankelijkheid is complex en vereist nader onderzoek. 

Gelet hierop mag de ontwikkeling van de vele bosreservaten in de Biesbosch mag de status van de bossen 

extra aandacht krijgen in beheer en beleidswaardering (belangrijke uitkomst deskundigendag). 

 

Omgevallen bomen over een kreek, met verticaal uitschietende, 

nieuwe twijgen. 

Wortelkuil van een omgevallen wil, waarbij het schommelend 

grondwater wordt blootgelegd. 
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Afwateringsgeul met ijzerrijke kwel langs het spaarbekken De Gijster. 

 

5.2 Veldwerk: kwelbos Gat van de Plomp 

Tijdens het veld werk is alleen incidenteel naar de toestand van wilgenbossen gekeken. Een interessant 

stuk vormde een wilgenbos langs het Middelgat van de Plomp, met kwelinvloeden vanuit het 

spaarbekken De Gijster. Door de hoge ligging van de spaarbekkens spijpelt het water door de dijkwanden 

heen en waar het aan de voet uittreedt. Figuur 8 geeft de ligging van deze locatie weer. 

 

Momenteel is de kwelwerking in het bosje beperkt en de toplaag er is relatief droog. Ondanks dat staan 

er grondwaterprofiteurs als (Spin?)dotter en IJle zegge, maar ook soorten als Speenkruid, Gele Lis en 

Echte valeriaan. Veel kwelwater uit het spaarbekken treedt momenteel uit in een watergang tussen het 

spaarbekken en het wilgenbos. De westzijde van de afwateringsgeul kent een sterke kwelwerking van 

ijzerrijke kwel (ijzeroer). Hierlangs wordt het water versneld afgevoerd.  

 

Mogelijk kan dit kwelwater beter benut worden herinrichting van de afwateringsgeul en/ of het lokaal 

opzetten ervan. Zo stroomt de geul momenteel halverwege versneld af naar het Gat van de Plomp. Door 

het dichtzetten van dit soort afvoeren of het opzetten van de geul kan het wilgenbos mogelijk vernatten 

met kwelwater, waardoor unieke omstandigheden kunnen ontstaan voor kwelbos. 

 

Dit idee zou in een nadere detaillering op haalbaarheid en daadwerkelijke werking getoetst moeten 

worden. Mogelijk kan op meer plekken ronde spaarbekkens kwel actief in het beheer gebruikt worden. 
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. 

 

 

Het bos tussen Gat van de Plomp en het spaarbekken De Gijster met o.a. Dotterbloem en Speenkruid 

Figuur 8 Ligging van het bosje van de Plomp en de 

kwelgeul rond spaarbekken de Gijster in het zuiden van 

de Brabantsche Biesbosch. 
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666   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIEEESSS   OOOVVVEEERRR   HHHEEETTT   BBBIIIEEESSSBBBOOOSSSCCCHHHSSSYYYSSSTTTEEEEEEMMM   

 

Hoewel veel nog niet bekend is over de richting die het huidige Biesboschsysteem uit gaat, kunnen er al 

een aantal conclusies getrokken worden met betrekking tot het Brabantsche deel: 

 

6.1 Veranderingen in de flora en fauna 

• Sinds de afsluiting van het Haringvliet in 1970 is het gebied zeer sterk veranderd. Het terugvallen van de 

getijdenwerking zorgde voor het verdwijnen van brede slikoevers met dagelijkse 

overstromingsinvloeden. In plaats daarvan trad erosie van oevers op en ontwikkelde zich scherpe 

overgangen van water naar land. Vooral de biezenvelden, maar ook het rietland hebben hier sterk 

onder te leiden gehad. Op het land trad verruiging op door verdroging en rijping van de bovenlaag. 

 

• Vooral in de laatste 15 jaar zien we nieuwe, opvallende  ontwikkelingen die zich vertalen in de flora en 

fauna van het gebied, als ook in het morfologisch karakter van de Biesbosch.  

 

• De ontwikkeling van rijke waterplantenvegetaties in zowel kleine kreken als grote watergangen. Vooral 

het aspect van Rivierfonteinkruid, vaak in combinatie met Gele Plomp en Aarvederkruid valt hierbij op. 

 

• De opmars van kenmerkende rivieroeverpioniers die zich vroeger beperkte tot iets meer 

stroomopwaarts gelegen delen van het rivierengebied, zoals Bruin cypergras en Klein Vlooienkruid. 

 

• Toename van de vogelfauna, o.a. steltlopers, eenden en reigerachtigen met name in de geopende 

natuurontwikkelingspolders.  

 

• Opvallend is ook de sterke toename van het aantal libellen en libellensoorten in de laatste 10 tot 20 

jaar. Het gaat hierbij om rheofiele soorten als Rivierrombout en Weidebeekjuffer, om soorten van 

laagdynamische wateren als Bruine korenbout, Vroege glazenmaker, Bruine glazenmaker en om 

soorten met een voorkeur voor ondiepe, warme uitdrogingswateren zoals Zwervende heidelibel, 

Vuurlibel en Tengere grasjuffer (Boesveld & Van der Neut, 2005; waarneming.nl). Dit komt enerzijds 

door waterkwaliteitsverbetering en klimaatverandering, maar aannemelijk is ook dat de 

systeemveranderingen en het verdwijnen van de getijdenwerking een belangrijke rol spelen. 

 

• De bestaande bosreservaten vormen een uniek aspect van de Biesbosch. De bestaande bossen hebben 

de laatste decennia een steeds waardevoller karakter gekregen. Doordat de bossen steeds ouder 

worden hebben ze sterk gewonnen aan structuur, met veel omvallend en dood hout. Dit heeft zich 

vertaald in een unieke flora en fauna met o.a. veel bijzondere paddenstoelen, varen en mossen, maar 

ook insecten als Muskusboktor en veel broedvogels. 

 

• Verdere voortschrijdende oeverafslag in de kreken en verdere achteruitgang van slikbanken en 

daarmee van biezenvelden en rietland. 

 

• Op plaatsen waar flauwe oevers aanwezig zijn of door inrichting zijn aangelegd zien we de ontwikkeling 

van slikoevervegetaties die meer overeen komen met die van een laaglandrivier dan die van een 

zoetwatergetijdengebied. 
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• Een toename van het aantal ganzen in grazige landbouwpolders en open delen van nieuwe 

natuurgebieden, conform het landelijke beeld.  

 

• Lokaal is de hydrologische situatie en de getijdenslag kennelijk nog voldoende om vegetaties met 

Spindotter toe te laten. Ze zijn echter in areaal achteruit gegaan. In de Dortsche Biesbosch en Beneden-

Lek, waar de getijdenslag aanzienlijk groter is (1,20 - 80 cm in plaats van 30 cm) zien we betere 

overlevingskansen van goed ontwikkelde getijdenvegetaties met Spindotter en Bitter veldkers. 

 

6.2 Beoordeling van ontwikkelingen en systeemveranderingen 

• Op korte termijn kan de ontwikkeling van rijke waterplantenkreken als een positieve ontwikkeling 

beschouwd worden. Zolang herstel van de getijdenwerking niet plaatsvindt dient dit gestimuleerd te 

worden vanuit het beheer. Vooral de omgang met de pleziervaart is in dit verband van belang. In goede 

waterplantenjaren is er overlast in de vorm van waterplanten in scheepsschroeven. Ondanks de 

intensieve recreatie met pleziervaart is het belangrijk voldoende ruimte te houden voor vrije 

waterplantenontwikkeling, niet alleen voor de waterplanten zelf maar ook voor de kwaliteit van het 

onderwaterbiotoop en daarmee vissen en voedselaanbod voor watervogels.  

 

• De ontwikkeling van ontpolderde gebieden zoals de Turfzakken en Kleine Noordwaard lijkt zeer gunstig 

te verlopen, met de terugkeer van een rijke vogelwereld en kenmerkende libellen en oeverplanten. Een 

compleet beeld van de veranderingen sinds aanleg is echter nog niet voor handen is. Het volgen van 

deze soortgroepen is daarom wenselijk, ook op de ontwikkelingsrichting van het Biesboschsysteem 

beter in te schatten.  
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• De kiemingsomstandigheden voor wilgenbos zijn met de actuele getijdenslag verbeterd. Er is een zone 

die in de zomer kan droogvallen zonder dat er alsnog dagelijks  getijdenwater overheen gaat. Langs de 

vele kreken in de Biesbosch is vooralsnog geen oeverzone meer aanwezig waar wilgen kunnen kiemen 

doordat er sprake is van steile erosiever oevers (dit kan overigens op lange termijn veranderen). In 

ontpolderde en heringerichte gebieden zijn flauwe slikoevers wel volop beschikbaar. Hier kunnen in 

goede jaren (afhankelijk langzaam terugschrijdende waterstand in mei/juni) wilgen kiemen en nieuw 

zachthoutooibos vormen.  

 

• Ecologisch moet dit als positief worden beoordeeld. De Biesbosch heeft in principe rivierkundig meer 

dan voldoende ruimte voor vestiging van nieuw ooibos. Er zijn weinig plekken elders in het 

rivierengebied waar grootschalige nieuwe ooibossystemen vanuit het rivierbeheer worden toegelaten. 

 

• Mocht de doorstroomcapaciteit van het gebied in gevaar komen door verhoogde ruwheidsontwikkeling 

door het bos, wordt geadviseerd dit niet te bestrijden met een verhoogde graasdruk. Begrazing is niet 

het juiste proces voor het bestrijden van eenmaal gevestigd bos en verhoging van de graasdruk leidt in 

dat geval vooral tot overbegrazing van andere vegetaties (moerassen, ruigtevegetaties, oeverplanten). 

Beter kan bosontwikkeling in dat geval teruggezet wordt door actief ter plekke te kappen of te rooien. 

 

• Er verandert nog steeds veel in de morfologie van kreken en geulen in de Biesbosch; geulen schuren 

sterk uit en bepaalde zandplaten verschuiven door het systeem. Deels zijn dit natuurlijke veranderingen 

maar waarschijnlijk past het Biesboschsysteem zich ook nog steeds aan de veranderingen sinds 1970. 

Het getij zich soms moeilijk voorspelbaar, met onverwachte stroomrichtingen. De modellen op dit 

gebied leveren relatief onbetrouwbare voorspellingen op en alleen door meerjarig te monitoren kan 

een beter inzicht ontstaan in de wetmatigheden achter de morfologische veranderingen. (zie bijlage 2; 

verslag Klaas Kimstra).  

 

• Geef een zwaardere beschermingsstatus aan de oude griendbossen, met aspecten van dood en 

uitschietend hout, wortelkuilen en een rijke begroeiing van o.a. mossen en varens. 

 

• De huidige constateringen mogen nooit reden zijn om de terugkeer van meer getijdenwerking in de 

Biesbosch te blokkeren of te frustreren. Er zijn krachten actief te belang hebben bij het behoud van de 

huidige situatie. Het oorspronkelijk zoetwatergetijdengebied is op Europese schaal uniek en sinds 1970 

eigenlijk nergens meer in Europa in deze vorm beschikbaar. De meer laaglandriviergebonden natuur die 

zich momenteel ontwikkelt is waardevol, maar heeft ook elders in het Nederlandse rivierengebied 

volop kans zich te ontwikkelen (hoort ook thuis in meer bovenstroomse systemen). 

 

• Geadviseerd wordt dus onverminderd in te zetten op de (gedeeltelijke) opening van het Haringvliet, als 

een van de belangrijkste natuurmaatregelen in Nederland. 
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7.1 Recent aangelegde gebieden 

7.1.1 De Turfzakken/Zuiderklip 

De inrichting van het gebied Turfzakken heeft veel nieuw biotoop voor wetlandvogels opgeleverd. De 

nieuwe slikoevers zijn een belangrijke bron van voedsel. Het gebied is afgesloten voor publiek en 

daardoor ook intrek bij ruiende ganzen. In 2010 bevonden zich meerder Zeearenden rond het in het 

gebied. 

De inrichting van brede flauwe oevers bij de Turfzakken lijkt goed gelukt. Er is een groot areaal aan 

oeverzone waar getijdenwerking nog invloed heeft. Tegelijkertijd is sprake van veel droogvallende oevers 

met moerasplanten en rivierpioniers en de kans voor wilgenbosontwikkeling. Grote delen bestaan uit 

permanent water. Deze delen zijn van belang voor voldoende doorstroomcapaciteit tijdens hoogwater. 

Dit is naast het belang voor aquatische fauna en vogels groot. 

 

7.1.2 De Kleine Noordwaard 

De Kleine Noordwaard lijkt zich interessant te ontwikkelen. Het gebied is buitengewoon in trek bij 

foeragerede vogels waaronder Lepelaar, Grote zilverreiger, Slobeend en Zomertaling. Het gebied is niet 

tijdens het veldwerk van deze verkenning onderzocht, maar het beeld van de oevers kwam overeen met 

dat van de Turfzakken. Voor de verdere toekomst mag de ontwikkeling van wilgenvloedbos op de oevers 

verwacht worden. Door de dimensionering van de geulen heeft het gebied voldoende overruimte om dit 

toe te laten. 

 

7.2 Case: project Noordwaard 

7.2.1 Case deskundigendag 

Tijdens de deskundigendag is het inrichtingsplan van project Noordwaard (zie website RWS) voorgelegd 

als case voor inrichting van de Biesbosch. Opvallend was dat de meeste Biesboschkenners nauwelijks op 

de hoogte waren van de details van het plan; kennelijk zijn er weinig lijntjes van afstemming en 

informatie tussen de plannenmakers en deze groep gebiedskenners geweest. Een belangrijk deel van de 

mensen voelde zich daardoor niet voldoende geïnformeerd om echt in detail veel van het plan te vinden.  
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Figuur 9 Inrichtingsplan voor de ontpoldering van de Noordwaard (oost). Ook de inmiddels 

heringerichte situatie van de Kleine Noordwaard is zichtbaar (bron Rijkswaterstaat). 

 

7.2.2 Optimalisering project Noordwaard op basis van systeemkenmerken 

Vanuit de hier gevoerde systeemanalyse en bekendheid met het project kon echter wel een richting van 

denken voor plan Noordwaard worden geformuleerd, die ook voor de beter ingevoerde mensen van het 

deskundigenteam een logische leek: 

Opvallend is dat in het plan Noordwaard (figuur 9) uitgegaan wordt van verschillende smalle geultjes die 

alleen in noordoostelijke richting aantakken op het rivierensysteem van de Merwede. Er is dus niet, net 

als bij de reeds eerder aangelegde Kleine Noordwaard, sprake van een doorstromend systeem. In plaats 

daarvan maakt men via drie inlaatwerken alleen gebruik van de dagelijkse getijdenslag (ca. 40 cm) vanuit 

de Merwede. Daarnaast stroomt het gebied bij zeer hoge afvoeren mee. 

 

Hoewel het gebruik van de getijdenslag als positief gezien kan worden, kent het ontwerp enkele 

belangrijke nadelen: 

• Het project kent met het actuele ontwerp te weinig hydraulische overruimte. Met de beperkte 

vergraving en de kleine geultjes wordt alleen zonder begroeiing de taakstelling van 30 cm gehaald. Elke 

vorm van rietland of ooibosontwikkeling zorgt al direct voor een te hoge ruwheid en daarmee 

onderschrijding van de waterstandsdaling.  

• Het project heeft door deze tekortkomingen te kampen met een lastige discussie over het toekomstige 

beheer. Het gebrek aan overruimte betekent dat er intensief beheerd moet worden om de vegetatie in 

grote delen kort te houden. In dit soort grote gebieden is dit ook praktisch moeilijk. 

• De beperkte doorstroomcapaciteit heeft belangrijke gevolgen voor de landschapsecologische kwaliteit 

van het project. Waar hier voorheen kansen lagen voor een groot wetland met 

intergetijdenkarakteristieken (veel rietland, vermengd met stukken ooibos en natte ruigtes) is nu vooral 

ruimte voor kort grasland, dat ecologisch veel minder waardevol en kenmerkend is voor het 

Biesboschsysteem. Bovendien kan betekenen het ook betekenen dat er weer een ontwikkeling richting 

landbouwkundig beheer zal plaatsvinden.  

De onderdimensionering en het ontbreken van doorstromende geulsystemen is opvallend omdat men 

eerder bij de Kleine Noordwaard wel met een voldoende gedimensioneerd inrichtingsconcept met 
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doorstroming heeft gewerkt, dat ook past bij de karakteristieken van de Biesbosch. Dit project is robuust 

genoeg om natuurontwikkeling en waterafvoer op een goede manier te combineren. 

 

 
Figuur 10 Historische situatie van de Biesbosch rond 1850. Normalisatie en de aanleg van de Nieuwe 

Merwede hebben nog niet plaatsgevonden en zichtbaar is dat veel getijdengeulen nog een 

meestromend karakter hebben en ook oostelijk een aansluiting op het rivierengebied kennen.  

 

De Biesbosch heeft als voordeel (ten opzichte van de rest van het bovenstroomse rivierengebied) dat 

relatief brede geulsystemen hier karakteristiek zijn. Het is dus niet erg om relatief brede geulen met veel 

doorstroomcapaciteit te graven. In figuur 10 is zicht baar dat dergelijke geulen vroeger ook in het gebied 

lagen en een doorstromend karakter hadden, waarbij rivierwater van oost naar west door de kreken 

stroomde. Figuur 11 laat eveneens goed zien hoe deze component van doorstroming is verdwenen na de 

inpolderingen van na 1850.  

 

Project Noordwaard kan dus aan kwaliteit en toekomstbestendigheid winnen door uit te gaan van grotere 

kreken. Deze kunnen de oude kreeklopen in de ondergrond volgen, waarbij zo mogelijk het zand wordt 

opgezocht. Allerhande kleine zijkreekje (haarvatenstructuur) in het huidige ontwerp zijn bedachte 

vormen die in feite niet werkelijk aansluiten bij de natuurlijke karakteristieken (dimensies en ligging) van 

Biesboschkreken. Ze dragen ook weinig bij aan een verhoogde waterafvoer. Als het vrijgraven van enkele 

grotere historische kreken mogelijk is kunnen de kleine geultjes vervallen. 

  

Helaas lijkt het project Noordwaard inmiddels al zover in de procedure gevorderd te zijn dat deze 

veranderingen op korte termijn niet aannemelijk lijken. Het beeld van grotere kreeksystemen door de 

Noordwaard zou echter ook in de toekomst als een soort 'fase 2' op gepakt kunnen worden, bijv. door 
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Staatsbosbeheer i.s.m. Rijkswaterstaat. Hierbij kan dan een 'verduurzaamheidsslag' gemaakt worden 

waardoor een terughoudend beheer en spontane natuurontwikkeling wel mogelijk worden. 

 
Figuur 11 Verandering van de Biesbosch door de aanleg van de Nieuwe Merwede en de Bergsche Maas 

en de bedijking van het oude krekengebied (uit: Zonneveld, 1960). 

 

7.3 Conclusies voor inrichting 

• Bij het ontpolderen van gebieden en de aanleg van geulen lijkt het goed om uit te gaan van de oude 

geulstructuren met een oost-west oriëntering. Deze kunnen (zo mogelijk reliëfvolgend) vrijgegraven en 

tweezijdig worden. Hierdoor kan zowel continu doorstroming vanuit de rivieren als de resterende 

getijdenwerking een rol spelen. Voor de aanleg van de Nieuwe Merwede en verschillende 

inpolderingen werd de Biesbosch ook continu doorstroomt door het rivierwater vanuit de Waal (figuur 

11). 

 

• Inrichtingsplannen voor de Biesbosch dienen hier bovenop altijd rekening te houden met de terugkeer 

van meer getijde. Dit is de unieke kracht van het gebied en het is op deze schaal niet of nauwelijks 

elders in Europa aanwezig. 

 

• Ga uit van voldoende overruimte in de planontwerpen voor spontane vegetatieontwikkeling na 

inrichting. In het Biesboschsysteem geldt liever een iets bredere geul met ruimte voor uitgestrekt 

rietland en ooibos dan smalle kreekjes met een intensief en kostbaar beheer tot in lengte van dagen. 

 

• Afwerking  van flauw oplopende oevers rond de actuele of toekomstige getijdenamplitude lijkt een 

goed uitgangspunt. In het actuele systeem, waarin het gebied karakteristieken van een laaglandrivier 

heeft, is de aanleg van flauwe, uitdrogende oevers opportuun. Hier kunnen zowel fauna als moeras- en 

pionierflora van profiteren. Na terugkeer van getijde kan zich in deze oeverzone een nieuwe evenwicht 

met grotere getijdenwerking en meer rietland ontwikkelen. 

 

• Kijk of in het ontwerp rekening kan worden gehouden met het unieke gegeven van een schommelende 

grondwaterstand (onder invloed van getijde en wisselende rivierstanden). Lokaal kunnen in polders 

bijv. ondiepe, niet-continu aangetakte wateren of laagtes aangelegd worden (of door spontane 

vernatting ontstaan). 

 

• Geef ruimte aan ooibosontwikkeling, zowel van de oude bosreservaten als van nieuw bos.  

 

Los van deze algemene handvaten voor inrichtingsplannen in de Biesbosch is inrichting vooral een verhaal 

van maatwerk, waarbij ingespeeld wordt op de lokale omstandigheden en kenmerken van een gebied. 

 

• Betrek daarom altijd voldoende gebieds- en systeemkennis bij het opstellen van planontwerpen. 
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• Doe dit in alle fasen van een project, zowel in de plan-, besteks- als uitvoeringsfase 
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Tijdens de deskundigendag was één van de deelthema's de monitoring van de Biesbosch. Vanwege de 

schaal en complexiteit van het gebied is de Biesbosch niet eenvoudig te monitoren. Vanwege de moeilijke 

toegankelijkheid is monitoring arbeidsintensief (altijd per boot) en mede daardoor lopen er relatief 

gezien weinig inventariseerders rond. Wel wordt vanuit Staatsbosbeheer actieve begeleiding gegeven aan 

de vrijwilligers die er actief zijn. 

 

Han Sluiter van Staatsbosbeheer heeft in 2010 extra gekeken naar de toekomstige monitoring van de 

Biesbosch. Inmiddels is door hem een raamwerk opgesteld voor het toekomstige onderzoeks en 

monitoringsprogramma in de Biesbosch.  

 

Om de veranderingen van het Biesboschsysteem beter in beeld te krijgen zouden de volgende thema's 

prioriteit in de monitoring moeten krijgen: 

• Morfologische monitoring van kreeksystemen: hoe ontwikkelen de bodems en turbiditeit zich, wat 

doen stroompatronen en hoe verloopt verdere erosie van oevers en aanzanding / slibbing van 

watergangen/ 

• Monitoring van de ontwikkelingen van recent heringerichte gebieden, zoals Turfzakken, 

Spieringspolder, Kleine Noordwaard en binnenkort in te richten polders. Juist deze nieuwe gebieden 

laten veel zien over de richting die het gebied op gaat; morfologische veranderingen verlopen hier in 

de begintijd snel. 

• Het meerjarig volgen van de waterplantenontwikkeling, libellenfauna en broedvogelstand (mogelijk 

via vrijwilligers) 

• Het blijvend monitoren van bestaande bosplots; deze worden reeds langjarig gevolgd en continuïteit 

is belangrijk. 

 

Een deskundigendag - zoals gehouden op 6 april in het kader van deze verkenning - had niet eerder 

plaatsgevonden en was volgens de deelnemers zeker voor herhaling vatbaar. Het is een goede manier om 

de initiatieven die plaatsvinden in het gebied rond monitoring en veldwerk bij elkaar te brengen en 

analyses over het gebied naar een hoger plan te tillen. Staatsbosbeheer lijkt een logische partij om hier 

continuïteit aan te geven. Inhoudelijke contacten met organisaties Rijkswaterstaat, Waterschap en lokale 

organisaties zouden via deze weg uitgebouwd kunnen worden. 

 

Met Staatsbosbeheer is ook het idee besproken om monitoring en analyse van de ontwikkelingen in 

enkele deelgebieden onder te brengen in het project Rijn in Beeld. De gebieden van de Biesbosch zijn 

echter dusdanig groot, moeilijk bereikbaar en afwijkend van aard dat de methode van Rijn in Beeld en 

Maas in Beeld (zie www.rijninbeeld.nl en www.maasinbeeld.nl) relatief tijdrovend is. Vanwege de schaal 

van het gebied zou de voorkeur wellicht uitgaan naar een apart benedenrivierenproject met een 

vergelijkbaar communicatietraject. 

 

 

 



 

De richting van de Biesbosch  Pagina 36 

LITERATUUR  
 

Beringen, R. & B. Odé, 2002. Rapportage veldbezoek 2002 (flora). Floron, Leiden. In opdracht van 

Rijkswaterstaat RIZA. 

 

Bijlsma, R, E. Weeda & E. Verkaik, 2009. Wentelwilgen, wortelkluiten en ‘wave dieback’.  

 

Boesveld, A. & J. van der Neut, 2005. Libellen in het Nationaal Park De Biesbosch, Een overzicht van 1993 

t/m 2003 verzamelde waarnemingen. Staatsbosbeheer. 

 

Bureau Bakker, 2002. Vegetatiekartering van de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch, deel 2. Buro Bakker 

in opdracht van Staatsbosbeheer. 

Diversiteit door natuurlijke processen in bosreservaten in de Biesbosch. Alterra, Wageningen. 

 

Geloof, I. van, 2003. Vegetatiekartering van de polder de Turfzakken in 2003. Staatsbosbeheer Regio 

West-Brabant. 

 

Geloof, I. van, 2004. De vegetatie in natuurontwikkelingsgebied de Zuiderklip in 2003. Staatsbosbeheer 

Regio West-Brabant. 

 

Weeda, E., J. van der Neut, A. Boesveld & B. Weel, 2002. Nationaal Park de Biesbosch: Schatkamer van de 

Wilde Flora; een overzicht van zeldzame en bedreigde vaatplanten. Staatsbosbeheer/Alterra. 

 

Zonneveld, I., 1960. De Brabantse Biesbosch: een studie van bodem en vegetatie van een 

zoetwatergetijdendelta. Pudoc, Centrum voor landbouwpublikatie en –documentatie, Wageningen. 

 



 

De richting van de Biesbosch  Pagina 37 

BIJLAGEN  

BIJLAGE 1 VERSLAG DESKUNDIGENDAG BIESBOSCH 
 

Verslag deskundigendag  

"Richting van de Biesbosch: Intergetijdensysteem of rivierenwetland?" 

6 april 2010 

 

 

 

Bijeen zoeken van Biesboschdeskundigen 

In de winter van 2010 is uitgebreid speurwerk verricht naar mensen die goed in de ecologie en het 

systeemfunctioneren van de Brabantse Biesbosch zitten. Opvallend was dat ondanks intensief speuren en rondbellen 

het moeilijk bleek veel Biesboschdeskundigen te vinden. Opvallend was ook dat echte landschapsecologische 

gebiedskenners slechts beperkt binnen beherende overheidsorganisaties als RWS en waterschappen konden worden 

gevonden. In vergelijking met andere grote rivierreservaten lopen er relatief weinig mensen in het gebied rond. Dit 

heeft naar verwachting voor een deel met de ontoegankelijkheid van het gebied te maken; je bent afhankelijk van een 

boot, waarbij al gauw grote afstanden afgelegd moeten worden. 

 

Programma van de dag 

 

9:45 korte aftrap Bart Peters, Aanleiding en achtergrond van de dag 

10:00 Inleidende ervaringen met de actuele ontwikkelingen (aan de hand van beelden). 

Ies Zonneveld, Jacques van der Neut 

 

Discussie aan de hand van enkele stellingen 

10:30 Thema 1: stromend rivierenwetland of intergetijdegebied?  

Jullie ervaringen en inzichten 

11:15 Thema 2 Gevolgen voor inrichtingsprojecten en -filosofie 

Noordwaard als case 

Tips voor N2000 Beheerplan 

12:00 Conclusies voor monitoring 

Korte inleiding Han Sluiter: wat gebeurd er al allemaal 

Welke zwaartepunten en methoden kiezen we in de toekomst? 

 

Middag: 

13:30 Veldbezoek, te voet door de Kleine Noordwaard 

15:00 Slotconclusies op het SBB-kantoor.  

 

Aanwezigen: Eddy Weeda (Alterra); Klaas van Dort (Forestfun); Ies Zonneveld, Klaas Kimstra, 

Theo Boudewijn, Hans Inberg (beide Bureau Waardenburg); Mascha Brouwer (SBB);  

Jacques van der Neut (SBB); Theo Muusse (SBB), Han Sluiter (SBB; organisatie); Rob Haan (St Natuur 

en Vogelwacht Dordrecht); Jan Koole, Bart Peters (Bureau Drift; organisatie). Telefonische contacten 

o.a. met: Arno Boesveld, Marius Teeuw (RWS) 
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Inventarisatie op de slikvlakte van de Turfzakken (links); Kleine Noordwaard met foeragerende Lepelaars (rechts). 

 

Inleidende presentaties 

 

Voorafgaand aan de discussies zijn door Jacques van der Neut en Ies Zonneveld een tweetal presentaties gegeven 

over de veranderingen van de Biesbosch in de laatste decennia. Beide hebben veel historische kennis over hoe het 

gebied verandert en welke processen daarbij bepalend zijn geweest. 

 

Jacques van der Neut schets aan de hand van beeldmateriaal hoe sinds de hoogwaters van 1993 en 1995 het roer om 

ging. Bekade landbouwpolders werden in natuurbeheer genomen nadat de dijken waren doorgestoken. Door de 

koppeling met kleiwinning werden in enkele gebieden de eerste geulen en kreken vrij gegraven, waardoor de 

dagelijkse, sterk verkleinde getijdenslag weer zijn intrede kon doen.  

Hoewel de getijdezone sterk verkleind is zijn de laatste 20 jaar veel soorten teruggekeerd die profiteren van de 

ontwikkelingen en het nieuwe areaal aan natuurgebied. Veel meer water- en moerasvogels, sterke opleving van 

libellenfauna en recentelijk de terugkeer van enkele zeearenden in het gebied. Ook hij constateert dat enkele 

kreeksystemen de laatste 10 jaar steeds helderder zijn geworden en mede daardoor met waterplanten begroeid zijn 

geraakt. 

 

Ies Zonneveld schetst een mooi beeld van de veranderingen over een langere periode. Hij beschrijft hoe het systeem 

met getijde er uit zag, maar ook hoe na het bouwen van de Haringvlietsluizen in 1970 de getijdezone ineen werd 

gedrukt. De zone met riet kon zich nog wel in versmalde vorm ontwikkelen, maar de biezenzone (met vooral 

Driekantige bies en Zeebies) is op de meeste plaatsen definitief verdwenen. Naast verminderd getij speelt 

ganzenvraat een rol.  

Ies breekt een lans om het Biesboschsysteem toch nog steeds als getijdensysteem te blijven zien; er is immers nog 

getijde waarop de ecologie reageert en meer getijde in de toekomst is nog steeds mogelijk. 

 

A. Welke richting gaat het Biesboschsysteem uit? 

 

Discussiestelling: “Getijde is in de Brabantsche Biesbosch volkomen ondergeschikt geworden aan het karakter 

van een doorstromend zoetwaterwetland (dus zonder getijde als belangrijk sturend proces)" 

  

Kenmerken van het huidige systeem 

 

Slikkige, brede droogvallende getijdenoevers zijn na 1970 veranderd in steile, eroderende oevers. Mede hierdoor is 

beduidende minder ruimte ontstaan voor een gevarieerde vegetatiezonering in de oevers. Verschillende geulen zijn 

onder invloed van de nieuwe situatie gaan uitschuren. Mogelijk dat hierdoor de oude slibbodems, meer mineraal 

zandig zijn geworden. 

 

De daling van het gemiddelde, dagelijkse hoogwater heeft zich ook geuit in het droogvallen van hoger gelegen 

gronden. Door de bodemrijping die hiervan het gevolg was, verruigde een groot deel van de zone waar vroeger riet 

groeide. 

 

In feite is de huidige Biesbosch een doorstromend zoetwatersysteem, waarin getijde een rol blijft spelen, maar dan 

alleen in een relatief smalle oeverzone. Bij inrichtingsprojecten is het belangrijk gebruik te maken van dit 
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doorstromende karakter door geulen zowel beneden- als bovenstrooms te verbinden met de hoofdgeulen (zoals de 

Boven- en Nieuwe Merwede en grotere kreeksystemen in de Biesbosch zelf). Hierdoor blijft getijdenwerking bestaan, 

maar kan ook aanzienlijke stroming optreden, vooral tijdens eb en tijdens extreem hoogwater op de rivier. Door 

beneden- en bovenstrooms aangetakte geulen te realiseren kan naast stroming ook getijde in de lengteas van de 

Biesbosch worden hersteld. 

 

Wanneer in de ontpolderingsgebieden geulen worden aangelegd met glooiende oevers en over relatief grote 

oppervlakten met een afwerkingshoogte in de dagelijkse getijdenslag, ontstaat in de breedte meer ruimte voor een 

gevarieerd vegetatiebeeld. Naast dagelijks droogvallende slikplaten kan een natte zone voor rietland (lage delen tot 

ca. 0,50 m onder gemiddeld laagwater) en zeggemoeras ontstaan (iets hoger in de zonering). In delen met beperkt 

getijde - en afwerking rond en net boven de gemiddelde dagelijkse hoogwaterstand (of oevers rond stagnerend 

water) zal ook vrij veel zachthoutooibos tot ontwikkeling kunnen komen.  

 

Ter illustratie: Bij Werkendam-Buiten bevindt de getijdenzone zich gemiddeld tussen ca. 0,55 en 0,95 m +NAP; meer 

zuidelijk, bij Keizersveer en Moerdijk ligt de getijdenslag tussen ca. 0,40 en 0,75 m +NAP. Tijdens grote afvoeren op 

de rivier en door opwaai-effecten kunnen hogere waarden bereikt worden.  

Naast een getijdeneffect in het oppervlaktewater en de oevers bestaat er ook een getijdeneffect in de bodem 

(bewegend grondwater). Onder meer het voorkomen van soorten als Bittere veldkers en IJle zegge wijst hierop.  

 

Het blijft volgens verschillende deelnemers vitaal in te zetten op meer getijdenwerking in het systeem. Het 

openzetten van de Haringvlietsluizen (kiervariant) is weer uitgesteld. Er blijft veel weerstand vanuit de landbouw en 

politiek. Het idee is nu om te beginnen met een zeer gedempt getij: verhoging van 30 cm. Aan de hand van een 

uitgebreide monitoring zou dan in loop op van de jaren het getij opgeschroefd kunnen worden naar hogere waarden. 

Iedereen in de groep blijft het erover eens dat het realiseren van beduidend meer getijde maatregel nummer 1 voor 

de Biesbosch blijft. Er moet aanhoudende druk blijven vanuit de natuurbescherming om de kier verder open te zetten 

en het project daadwerkelijk doorgang te laten vinden. 

 
juli 2010 
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26 september 2010 
 

 

Morfologische ontwikkeling 

 

Klaas Kimstra heeft in zijn vrije tijd prachtig materiaal verzameld over de morfologische veranderingen en het 

getijdengedrag van enkele kreeksystemen. Duidelijk is dat er nog steeds veel veranderingen optreden; geulen schuren 

sterk uit en bepaalde zandplaten verschuiven door het systeem. Deels zijn dit natuurlijke veranderingen maar 

waarschijnlijk past het Biesboschsysteem zich ook nog steeds aan aan de veranderingen sinds 1970. Daarnaast 

gedraagt het getij zich soms moeilijk voorspelbaar, met onverwachte stroomrichtingen.  

Een opmerkelijke verandering in het stromingsbeeld in de Sliedrechtse Biesbos volgde op het openen van de dijk in 

de Jonge Janswaard, eind 2007. Het vullen en leeglopen van de Jonge Janswaard deed de stroomsnelheid van eb en 

vloed daar sterk toenemen. Het maximum van de vloedsnelheid in de Smalle Sneepkil steeg tot ruim 1 m/s, met 

sterke uitschuring en vorming van geulen en ondiepten in het Houweningswater als gevolg. 

Vervolgens veranderde door inlaat van water uit de Beneden Merwede in de Sliedrechtse Biesbosch in het begin van 

2008 het getij aldaar, vooral oost van de Helsluis. De duur van de vloedstroom  ging van ca vier uur per tijslag naar ca 

1 uur. De laagwaterstand werd ca 20 cm hoger. De hoogwaterstand bleef door deze maatregel echter nagenoeg 

onveranderd. 

Het getij daar volgde nu het getij op de Beneden Merwede ter plaatse van de dijkopening in plaats van dat bij 

Dordrecht.  

Omdat de morfologie zo bepalend is voor de kenmerken en potenties van het Biesboschsysteem is het belangrijk dit 

meerjarig te volgen. De modellen op dit gebied leveren relatief onbetrouwbare voorspellingen op (Theo, Klaas K.) en 

alleen door meerjarig te monitoren kan een beter inzicht ontstaan in de wetmatigheden achter de morfologische 

veranderingen. 

Zie bijlage voor een serie een serie getijmetingen in de Sliedrechtse Biesbosch vóór en na de dijkopeningen in dat 

gebied. 

 

Ontwikkeling van de vegetatie 

 

Spindotter en Driekantige bies zijn volgens Ies Zonneveld de echte zoetwatergetijdenplanten in het gebied. Beide 

soorten zijn het sinds 1970 sterk achteruit gegaan en vooral Driekantige bies is zeldzaam geworden. 

In verschillende kreken hebben zich de laatste ca. 10 jaar opvallend rijke waterplantenvegetaties ontwikkeld met 

soorten als Rivierfonteinkruid, Gekroesd en Schedefonteinkruid en Aarvederkruid. Bijzonder is ook de vondst van 

Groot nimfkruid in de Spijkerboor en omgeving. 

Jan Koole merkt op dat er wel verschillen bestaan tussen verschillende jaren. Sommige jaren staan er relatief veel 

waterplanten, andere jaren duidelijk minder. Volgens Ies Zonneveld kwamen vroeger ook Doorgroeid fonteinkruid 

en Smalle waterpest in de Biesbosch voor. 
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Recentelijk worden ook zand- en slikoeverpioniers als Polei, Bruin cypergras en Eivormige aangetroffen wat duidt op 

verminderde getijdenwerking op 's zomers droogvallende oevers. Het beeld hiervan is zeker niet compleet en zal in 

augustus 2010 met veldwerk in gebied verder worden aangevuld. 

 

 
Spindotter in rietland (links); structuurrijk wilgenbos (rechts) is één van de belangrijkste kernwaarden van de Biesbosch 

 

Sinds het wegvallen van de grootste getijdenslag en het wegvallen van de griendteelt hebben de bossen van de 

Biesbosch zich steeds beter kunnen ontwikkelen. Klaas van Dort en anderen onderstrepen het belang van de 

vloedbossen en oude wilgenbossen in de Biesbosch. Er komen steeds meer bijzondere mossen (met name vooral 

epifyten waaronder de habitatrichtlijnsoort Tonghaarmuts, Geel boogsterrenmos en de internationaal uiterst 

zeldzame getijspecialist Vloedschedemos), paddenstoelen en andere plantensoorten in voor. Ook de structuur van de 

bossen is door het uitscheuren en omvallen van wilgen steeds gevarieerder geworden. In feite is kwalitatief goed 

ontwikkeld wilgenvloedbos één van de belangrijkste kernwaarden van de Biesbosch geworden. Dit punt wordt in den 

breedte ondersteund.  

 

Overige punten 

 

Rob Haan wil ook extra aandacht vragen voor bescherming en monitoring van de Noordse Woelmuis, Voor dit dier 

heeft de Biesbosch een speciale positie en er is relatief weinig over bekend.  

Mascha Brouwer geeft aan dat in een veranderlijk systeem als de Biesbosch altijd gewaakt moet worden voor te 

vastgetimmerde streefbeelden. 
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B. Inrichtingsprojecten in de Biesbosch: Noordwaard als case 

 

Discussiestelling: "Project Noordwaard kan sterk aan waarde winnen door het intergetijdenconcept te 

vervangen door dat van een continu doorstromend geulensysteem…” 

 

Actuele inrichtingsplan Noordwaard 

 

Recent is een definitief inrichtingsplan voor de Noordwaard opgesteld door projectbureau Noordwaard 

(projectbureau van Rijkswaterstaat). Om gevoel te krijgen wat voor de expertgroep belangrijke onderdelen voor 

inrichtingsprojecten in de Biesbosch zouden moeten zijn is dit project als discussiecase behandeld. Centrale vraag 

hierbij was: Welke verbeteringsmogelijkheden ziet de expertgroep voor dit ontwerp, gelet op de specifieke systeemkenmerken 

van de Biesbosch? 

 

Opvallend was dat de meeste leden van de groep niet goed bekend waren met de inhoud van het plan, laat staan de 

details. Er is niemand uit de aanwezige expertgroep betrokken geweest bij de planvorming of anderzijds om advies is 

gevraagd. Vanwege de onbekendheid met het plan zouden deelnemers graag nog nader naar de details van het plan 

willen kijken. 

zie eventueel:  

 

Kern van het plan 

Kenmerken van het plan zijn een aantal ontpolderingen voor natuur waarin een netwerk van nieuwe geulen wordt 

gegraven. Enkele grote geulen volgen deels historische kreeklopen, maar de meest nieuwe kreken worden zonder 

historische referentie aangelegd. 

Deze kleine kreken staan onder invloed van de dagelijkse getijdenslag vanuit het noorden. De geulen staan echter niet 

in verbinding met de grote geulen en kreken in het zuidwesten en er is geen sprake van een doorstromend systeem. 

Alleen bij zeer hoge rivierafvoeren gaan de polders als geheel meestromen.   

Daarnaast zullen er ook enkele hoger bekade polders worden gerealiseerd, die pas bij zeer hoge rivierstanden 

overstromen en in gebruik blijven bij de landbouw. 

 

Hydraulische overruimte 

Conclusies 

• De stelling dat de Biesbosch enkel een stromend zoetwaterwetland waarbij getijde een volledig 

ondergeschikte rol speelt, wordt in belangrijke mate verworpen. Want hoewel de Biesbosch een 

doorstromend wetland is, is volgens de groep nog steeds sprake van een getijdengebied. Het gaat 

echter om een meer bovenstroomse variant dan voor 1970, met relatief weinig getijde. De algemene 

gedachte van de expertgroep is dat het systeem ook als volwaardig getijdensysteem bekeken moet 

blijven worden. Het is heel eenvoudig het belang van getijde anders weg te redeneren, terwijl het 

nog steeds een vitaal systeemkenmerk is. 

Dit is ook van belang om druk te houden op het idee om weer meer getijde te realiseren door het 

gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen.  

• Tegelijkertijd zien we echter wel duidelijke veranderingen in de laatste jaren, waarbij soorten uit het 

bovenstroomse rivierengebied een grotere rol gaan spelen (met name pioniersoorten, 

moerassoorten en waterplanten).  

• Naast de getijde is het aspect van doorstroming belangrijk. Vóór de grote inpolderingen waren meer 

kreeksystemen zowel bovenstrooms als benedenstrooms aangetakt. Na inpoldering en kanalisatie 

werden veel kreken ingepolderd en bleven enkele grote kreeksystemen alleen benedenstrooms 

aangetakt, zodat ze niet meer meededen met afvoer van rivierwater. 

• Het terugbrengen van minimaal een meter getij in de Biesbosch blijft één van de belangrijkste 

maatregelen voor het gebied. Er zijn krachten die ook aansturen op de Biesbosch als niet-

getijdengebied, soms met oneigenlijke doelen. 

• Extra aandacht en waardering voor de oude vloedbossen in de Biesbosch. De structuurrijkdom en 

relatief grote soortenrijkdom maken de Biesbosch een van de belangrijkste gebieden voor oud 

ooibos. 
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Het plan van de Noordwaard biedt te weinig hydraulische overruimte om spontane vegetatieontwikkeling toe te 

laten. De geulen zijn hiervoor te klein gedimensioneerd en daarnaast is in de loop van het planproces een rekenfout 

in de modellen aan het licht gekomen die men bestuurlijk niet wilde herstellen met aanpassingen in het 

inrichtingsontwerp. In plaats daarvan zal een beheer plaats moeten gaan vinden waarin de vegetatie over grote delen 

's winters kaal gehouden. 

wordt. 

 

 

 
Inrichtingsplan Noordwaard (Rijkswaterstaat, 2009) 

  

Conclusies   

• De stelling wordt in grote lijnen onderschreven. Project Noordwaard zet in op het benutten van de 

intergetijdenslag vanaf de noordzijde, maar maakt tegelijkertijd niet van de kans gebruik om het 

stromende karakter van het Biesboschsysteem te herstellen. De geulen lopen dood in de polders en 

ze lopen tegendraads (omgekeerd) aan de historische richting.  

• Richt een relatief groot oppervlak van het gebied in op een hoogteligging in de getijdezone; dus zeer 

flauwe oevervlaktes rond laag en hoogwater. 

• Maak meer gebruik van historische geulpatronen in plaats van verzonnen natuurbouwgeulen 

(kunnen soms ook menselijk-historische patronen zijn, zoals oude sloten e.d.)  

• Men is kritisch over het ontbreken van voldoende overruimte, waardoor steeds opnieuw ingegrepen 

dreigt te moeten worden in de vegetatieontwikkeling. De ware potentie van het Biesboschsysteem 

met rietland en vloedbos kan hierdoor onvoldoende tot ontwikkeling worden gebracht. Het 

projectplan is niet duurzaam. Hier zou in de toekomst vanuit een natuurbeheer gedachte aan 

gewerkt kunnen worden (aanvullende inrichting bijvoorbeeld). 

• Dit is opvallend omdat in het project Kleine Noordwaard wel met succes een doorstromend 

getijdensysteem met voldoende overruimte is gerealiseerd. Verwacht mag worden dat deze kennis 

meegenomen zou worden in het nieuwe plan Noordwaard. 

• Er is een groot gat tussen (aanwezige) Biesboschdeskundigen en de plannenmakers van 

inrichtingsprojecten. 
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Toekomstig stroombeeld van de polders in de Noordwaard bij extreme rivierafvoeren (bron: Rijkswaterstaat). 

 

 

C. Monitoring 

 

Han Sluiter van Staatsbosbeheer geeft een overzicht van wat er al allemaal aan monitoring in de Biesbosch gebeurd. 

Een overzicht is meegenomen in bijlage 1. 

Er is uitgebreid gediscussieerd over lopende en gewenste monitoring. 

In het BIO-overleg van het Nationaal Park de Biesbosch staat de onderzoeks- en monitoringagenda voor de 

Biesbosch in oktober op de agenda. 

 

 

 

 

 

Belangrijkste conclusies 

• Extra aandacht voor de monitoring van de abiotiek en procesdynamiek, zoals morfologisch 

ontwikkeling in de geulen, getijdengedrag en stroompatronen. 

• Kiezen voor duidelijk meerjarig monitoring; het systeem is nog steeds in ontwikkeling en veranderd 

voortdurend. Zeker voor bosmonitoring en morfologie van de geulen zijn langjarig reeksen 

belangrijk. 

• Monitoringsresultaten moeten communicatief bruikbaar zijn; er gebeurd veel in de Biesbosch, maar 

we horen relatief weinig. 

• Leg de uitgangssituatie van heringerichte gebieden, bijv. rond rietvegetaties goed vast. 
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BIJLAGE 2 MORFOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

N.A.V. METINGEN VAN KLAAS KIMSTRA 
 

Klaas Kimstra heeft in zijn vrije tijd prachtig materiaal verzameld over de morfologische veranderingen en 

het getijdengedrag van enkele kreeksystemen. Duidelijk is dat er nog steeds veel veranderingen 

optreden; geulen schuren sterk uit en bepaalde zandplaten verschuiven door het systeem. Deels zijn dit 

natuurlijke veranderingen maar waarschijnlijk past het Biesboschsysteem zich ook nog steeds aan de 

veranderingen sinds 1970. Daarnaast gedraagt het getij zich soms moeilijk voorspelbaar, met 

onverwachte stroomrichtingen.  

Een opmerkelijke verandering in het stromingsbeeld in de Sliedrechtse Biesbos volgde op het openen van 

de dijk in de Jonge Janswaard, eind 2007. Het vullen en leeglopen van de Jonge Janswaard deed de 

stroomsnelheid van eb en vloed daar sterk toenemen. Het maximum van de vloedsnelheid in de Smalle 

Sneepkil steeg tot ruim 1 m/s, met sterke uitschuring en vorming van geulen en ondiepten in het 

Houweningswater als gevolg. 

Vervolgens veranderde door inlaat van water uit de Beneden Merwede in de Sliedrechtse Biesbosch in 

het begin van 2008 het getij aldaar, vooral oost van de Helsluis. De duur van de vloedstroom  ging van ca 

vier uur per tijslag naar ca 1 uur. De laagwaterstand werd ca 20 cm hoger. De hoogwaterstand bleef door 

deze maatregel echter nagenoeg onveranderd. Het getij daar volgde nu het getij op de Beneden 

Merwede ter plaatse van de dijkopening in plaats van dat bij Dordrecht.  

Omdat de morfologie zo bepalend is voor de kenmerken en potenties van het Biesboschsysteem is het 

belangrijk dit meerjarig te volgen. De modellen op dit gebied leveren relatief onbetrouwbare 

voorspellingen op en alleen door meerjarig te monitoren kan een beter inzicht ontstaan in de 

wetmatigheden achter de morfologische veranderingen. 

Zie bijlage voor een serie een serie getijmetingen in de Sliedrechtse Biesbosch vóór en na de 

dijkopeningen in dat gebied. 

 

 

  


