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De Biesbosch is al eeuwenlang 
een dynamisch gebied. Ook 
aan het begin van de 21e eeuw 
zijn er nieuwe ontwikkelingen 
die van invloed zijn op het 
ecosysteem. De deuren van de 
Haringvlietsluizen staan op 
een kier, de zeespiegel stijgt en 
de afvoerpatronen van onze 
grote rivieren veranderen door 
enerzijds meer ruimte voor de 
rivier en anderzijds door sterke-
re schommelingen in de 
waterafvoer. Hans de Boois 
promoveerde in 1982 op de 
gevolgen voor de Biesbosch 
van de afsluiting van het 
Haringvliet. Hoe kijkt hij aan 
tegen verleden én toekomst 
van het gebied?

Tekst: Paul van Bodengraven

spindotterbloem voor en iets hoger, in 
slecht gedraineerde kommen, groeiden 
grote lisdodde, liesgras en egelskop. Op 
de laagste oeverwallen van gorzen 
groeiden naast riet vooral  bittere veld-
kers, speenkruid, ruw beemdgras en 
moerasandoorn. Op middelhoge oever-
wallen brandnetel, haagwinde, valeriaan, 
rietgras en op de hoogste oeverwallen ook 
harig wilgenroosje, fluitenkruid en 
berenklauw.’ 
‘Vanaf +1 NAP werden wilgen gecultiveerd. 
In grienden die frequent overspoeld 
werden was nauwelijks ondergroei, maar 
slechts kale modder. In omkade goed 
gedraineerde grienden kwam de kruiden-
vegetatie min of meer overeen met die 
van hoge oeverwallen, maar door bescha-
duwen door de wilgen met weinig bedek-
king. Op de hogere en meer open griend-
kaden waren ook valeriaan, fluitenkruid en 
berenklauw te vinden. Op griendkaden die 
gemaaid werden overheersten grassen.’

Welke veranderingen onderging het gebied 
na 1970 door de afsluiting van het Haring-
vliet?
‘De peilwisselingen liepen terug  tot 20 à 
30 cm in de Brabantse Biesbosch en tot 50 
à 60 cm in de Sliedrechtse Biesbosch. 
Sindsdien komen de gorzen en grienden 
nog slechts bij noordwesterstorm onder 
water; enkele keren per jaar in plaats van 
tweemaal daags. Door de beperkte variatie 
in het waterpeil treedt langs open water 
oeverafslag op door windgolven. Veel 
gorzen en grienden langs open water zijn 
een tiental meters afgeslagen. In de plaats 
van oeverwallen ontstonden brede, 
ondiepe vooroevers. Ter bescherming 
tegen verdere afslag zijn op tal van plaat-
sen stenen kribben aangelegd. Kreekprofie-
len met oorspronkelijk steile U-vorm 
verbreedden tot een vlakke V-vorm. 
Daardoor verdwenen op tal van plaatsen 

Interview 

De Biesbosch voor en na  
afsluiting van het Haringvliet

‘In mijn jeugd kwam ik via een excursie van 
de NJN voor het eerst in de  - toen nog niet 
afgesloten – Biesbosch. het was liefde op 
het eerste gezicht, ik ben er altijd blijven 
terugkomen’, vertelt Hans de Boois (74). 
‘In 1982 ben ik in Wageningen gepromo-
veerd op de veranderingen in het milieu en 
de vegetatie als gevolg van de afsluiting 
van het Haringvliet. Ook daarna was ik er 
veel te vinden. Nu ik ouder word, kom ik er 
niet meer zo vaak. Maar het gebied blijft 
trekken.’

Hoe zag de Biesbosch eruit in uw NJN-tijd?
‘Het was een zoetwatergetijdebekken waar 
het waterpeil tot bijna 2 meter fluctueerde. 
De bij eb droogvallende bodems tussen 
-0,60 tot +0,50 NAP waren niet begroeid. Bij 
laag water strekten kale slikken, zandbanken 
en geulen zich ver uit. Boven +0,50 NAP 
was het buitendijks gebied begroeid, circa 
25% met biezen- en rietgorzen op bodems 
tot rond 1,00 +NAP en 75% met wilgen-
grienden op hogere bodems. Vanaf bodem-
hoogte ca.+0,50 NAP was er begroeiing van 
driekantige bies, pijlkruid en mattenbies. 
Mattenbies, met lengte tot meer dan 2 
meter, werd geteeld en eind zomer geoogst. 
Op iets hogere of beter gedraineerde 
bodems vanaf ca. +0,70 NAP groeiden heen 
(zeebies) en spindotterbloem. 
Tweemaal daags voerde het water bij vloed 
sediment aan. Dat bouwde langs de kreken 
oeverwallen op. Door eb en vloed met 
snelstromend water waren oevers van 
kreken steil en niet begroeid. Op de smalle 
oeverwallen van de lage gorzen groeiden 
naast de biezen dotterbloemen, speenkruid, 
bittere veldkers, witte waterkers, waterpeper 
en ruw beemdgras. De bedekking van de 
vegetatie was gering, maar in het voorjaar 
door spindotterbloemen tot rond 50%. Het 
was er vooral heel modderig.
‘Op lage oeverwallen en in gedraineerde 
rietgorzen kwam in het voorjaar veel 
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de griendkaden en oeverwallen van de 
gorzen. De geulen werden ondieper en de 
van oudsher zandige bodems slibrijker. 
Rond het jaar 2000 ontwikkelde zich in de 
nieuwe vooroevers begroeiing van biezen, 
riet en lisdodden.’

In een van de stellingen bij uw proefschrift 
uit 1982 pleit u  ervoor, ‘een experiment uit 
te voeren met bevers als hulpkrachten voor 
het natuurbeheer’. Waarom deze stelling? 
‘Door de eeuwen heen was er voor 
bomen-knagende bevers geen plaats. Pas 
na het teloor gaan van de griendcultuur 
kwam er ruimte voor introductie daarvan. 
De stelling bij mijn proefschrift diende 
destijds ter ondersteuning van de voor-
standers van introductie van bevers. 
Inmiddels omvat de populatie meer dan 
400 bevers.’ 

De deuren van de Haringvlietsluizen zijn 
onlangs op een kier gezet. Brengt dat het 
getij weer terug?
‘Ik verwacht niet dat dat veel invloed heeft;  
de zeespiegelstijging zal op termijn veel 
meer impact hebben. Het KNMI hanteert 
voor de stijging in de periode 2010-2100 
een lage prognose van 0,26 m en als hoge 
0,82 m. Zelfs bij het lage scenario zullen de 
gorzen in de tweede helft van de 21e eeuw 
weer onder invloed van het getij komen. In 
de oude geulen stroomt dan weer water 
in-en-uit. Uiteindelijk zullen bijna alle 
bodems tweemaal daags overspoeld 
worden en reikt het grondwater permanent 
tot het maaiveld. Dat zal een nieuwe 
dynamiek op gang brengen. De vegetatie 
wordt dan min of meer zoals die van 
onbeheerde gorzen vóór de afsluiting in 

1970, waarin riet, lisdodden, liesgras, 
egelskop en in het voorjaar dotterbloe-
men domineerden. 
‘Stijgt de zee sneller dan doen deze 
ontwikkelingen zich rond 2060 voor. In 
de wilgengrienden stijgen de grondwa-
terstanden tot dicht onder het maaiveld. 
Of de oude, inmiddels hoge wilgen zich 
daaraan voldoende kunnen aanpassen is 
de vraag. Waarschijnlijk sterft een groot 
deel daarvan. Uiteindelijk komen in de 
tweede helft van deze eeuw de gorzen en 
grienden bijna permanent onder water, 
bij hoogwater een halve meter. Dan 
vallen alleen nog de griendkaden 
tweemaal daags korte tijd droog. Zo 
wordt de ‘verdroging’ die de mens 
bewerkstelligd heeft weer ongedaan 
gemaakt.’

En de polders?
‘Polderbodems liggen in de Zuidwaard op 
+0,30 tot +0,60 NAP, in de Grote 
Noordwaard rond +0,60 NAP. In het 
kader van Ruimte voor de Rivier zijn de 
polders in de Noordwaard opengelegd 
voor doorstroming naar het zuiden bij 
hoge rivierafvoer. Dat gebeurt meermalen 
per jaar. Op den duur komen deze 
polders permanent onder water. De 
recente functie als foerageerbied voor 
vogels zal daardoor afnemen. Polders die 
de agrarische functie hebben behouden 
worden sinds 1970 bemalen. Stijging van 
de waterstanden buitendijks heeft daar 
voorlopig weinig invloed op. Maar  de 
zeespiegelstijging gaat nog eeuwen door. 
Bij een zeespiegelstijging van een meter 
resteren slechts grote watervlakten, dijken 
en dode wilgen.’ 

In 1421 werd door de St. Elisabeth vloed de basis gelegd voor de Biesbosch, aanvankelijk een 
groot nat gebied. Doordat de rivieren Rijn en Maas nieuw sediment aanvoerden, ontstonden er 
rond 1550 bij Werkendam de eerste slikken en gorzen  Op lage delen werden mattenbiezen 
gecultiveerd. Na bijna een eeuw verdere opslibbing werden biezen vervangen door rietcultuur. 
Nog een eeuw later konden de hoogste rietgorzen worden omgezet in wilgengrienden. Na een 
eeuw of langer opslibben werden wilgengrienden veelal omgezet in bedijkte polders, met 
grasland en akkers. Zo werd het Eiland van Dordrecht al vanaf 1600 uitgebreid, en in het 
oosten het Land van Altena rond 1700. Na 1800 werden ook inpolderingen uitgevoerd in de 
Sliedrechtse Biesbosch, rond 1850 in de huidige Noordwaard in de Brabantse Biesbosch en 
uiteindelijk ook in grote delen van de Zuidwaard.’

1. De bomen groeien uit, vallen om en raken te water.
2. Er zijn nog een paar natte grienden.
3. In de jaren ’90 keerden de dotterbloemen terug.
4. Tegenwoordig groeien de wilgen uit tot wel 17 m hoog.
5. Een beverburcht in de Biesbosch is nu heel gewoon.
Foto’s: Hans de Boois
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