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DE BRABANTSE BIESBOSCH. 

Dit stuk heeft de bedoeling een bescheiden bijdrage te leveren tot de kennis 
van de Brabantse Biesbosch en in het bijzonder een aanwijzing en een beschrij
ving te geven van die gebieden, die, bij een eventuele inpoldering, als natuur

reservaat behouden moeten blijven. 
Gaan we in het kort het ontstaan van dit gebied na, dan krijgen we het volgende 

beeld. 
i. Voor 1421 lag hier de Zuid-Hollandse- of Grote Waard, waarin verschillende 

plaatsen gelegen waren (Twintighoeven, Drimmelen en in de Zuidoosthoek Geer
truidenberg). 

2. 1421. St. Elisabethsvloed. Het gebied wordt grotendeels één grote watervlakte, 
een oppervlakte beslaande van Dordrecht tot Geertruidenberg en van Zevenbergen 
tot Werkendam. 

3. Hier en daar komen banken in het gebied te voorschijn en men begint vanuit 
het Zuiden en Oosten en later vanuit Dordrecht gebieden in te polderen (17e Eeuw). 
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4. Genoemde banken (zand en slib) vormen eilandjes, die, als ze pl.m. 40 cm. 
boven de gemiddelde eb komen, door den mens met biezen (later riet) worden beplant. 
{Rietgorzen). Vandaar de naam: Biesbosch. 

5. Liggen deze rietgorzen nu ongeveer op vloedhoogte (de sedimentatie is bevor
derd door het graven van greppels), dan gaat men er wilgenstekken in uitzetten en 
de grienden ontstaan. (Voor het ontstaan en instandhouden hiervan zijn diverse ver
richtingen nodig, waarop we echter, omdat ze buiten de strekking van dit stuk liggen, 
niet verder zullen ingaan). 

6. Raken deze grienden versleten (d.w.z. het hout wordt van een inferieure kwali
teit), dan zal men deze gebieden van hogere kaden gaan voorzien, m.a.w. men zal 
ze gaan inpolderen. Zo ontstaat het weiland, dat later weer 

7. in bouwland omgezet zal worden. 
Resumerend zien we dus achtereenvolgens: water, banken, rietgors, grienden, 

weiland en tenslotte bouwland. 
En wat is nu het interessante? Wel, dit: we treffen ook nu nog deze verschillende 

stadia in de Biesbosch aan. En dit gebied van eilandjes, onderhevig aan eb en vloed, 
is wel het bijzondere en karakteristieke van de Biesbosch. Want deze zoetwater
getijden-delta, aldus Schönhage, is enig in Europa. 

Het kenmerkende van dit gebied is de wisselende vegetatie, ontstaan mede door eb 
en vloed. Ik zou sterk de nadruk willen leggen op dat: eb en vloed. Want wat zou de 
Biesbosch zijn zonder eb en vloed? Ze zal zich gevoelen, zonder getijden, als een oude 
kindse man, die, aan een stoel gebonden, weg zal kwijnen, in afwachting van de dood. 

Dit gebied, iedere minuut veranderend, laat zich niet met de pen beschrijven, 
het is te mooi, te afwisselend, alles is er dynamisch. 

Beginnen we met een beschrijving van het water. Och, zal een leek zeggen, wat 
is daar nu aan te zien, het zal wel helder zijn, of misschien wel zwart of groen. Een 
stilliggende doodse vlakte, gelijk de effenheid van een tobbe met water. Niets is 
echter minder waar. Beginnen we met de effenheid. Niets is levendiger, niets ver
anderlijker. De ene dag, mooi helder windstil, zien we de watervlakte van de Bies
bosch, bij hoog tij, als een volkomen gladheid. Bij nadere beschouwing echter weer 
vol beweging. Snel stromend, ieder vaststaand rietje laat een spoor achter, ieder 
visje een kring en bij een „diepere" beschouwing zien we op sommige plaatsen niets 
dan beweging: het door de snelle getijdestroom slingerde-slangerende wier. Van de 
wal maakt zich een bonk riet los, die rustig meedrijft in de richting van de stroom 
en dan onzichtbaar wordt door het zonlicht, dat daar in het water schijnt. Ginds 
verheft zich een aalscholver uit het water; een smal spoor achterlatend, verdwijnt 
hij klap-suizend in de verte. Ook enige eenden en een groepje steltlopers schrikken 
en vliegen op, terwijl de fuut van de weeromstuit onderduikt en eerst na enige tijd, 
op een heel andere plaats, zijn grappig kopje weer laat zien. De smallere kreken vor
men nu een hete, bellende, pijlsnelle waterstroom, hier en daar hevig bruisend, waar 
het overtollige water de grienden inspuit. 

Is het echter een sombere dag met een donkere, onheilspellende lucht en een flinke 
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wind, ook dan is de Biesbosch een sprookjesland. De killen zijn dan veranderd in 
een woest bewegende watermassa, gitzwart getint, waar de windvlaag overheen giert 
en afgezet met witte koppen. De kanten brokkelen af en de stukken worden mee
gesleurd door het opstuwende water. Het riet ligt horizontaal en de wind huilt er 
door als door het want van een schip. De meeuwen en sterns doen in hun wilde vlucht 
hun woeste kreten weerklinken. En soms, er bovenuit, hoort men het geloei van de 
roerdomp. In de kreken is het dan nog het best uit te houden. Het water hier, minder 
gestriemd door de windvlagen, is rustiger. Wè zien de waterhoentjes, de eenden, de 
dodaars het riet uit komen schieten. De watertorretjes en de schiijvertjes spelen hier 
nog hun spel. En ook de vissen zoeken het dan rustiger. 

Beschouwen we nu killen en kreken bij lager wordend water, dan krijgen we weer 
een geheel ander beeld. 

Is het water zover gedaald, 
dat de platen nog net even be
dekt zijn, dan schiet het snel 
stroomend over de oneffen
heden en vormt er verschillende 
glooiingen en op andere plaat
sen weer is het of een machtige 
hand het tegen wil houden, 
wild kabbelend spartelt het 
water dan tegen. 

En tenslotte is het geheel 
laag geworden. Wat een veran
derd landschap en toch ook 
weer, wat magnifiek. 

De brede killen zijn dan een goudgele pracht, het is de zon, die hier op het heldere 
zand schijnt en op de achtergrond het groene riet en de grienden, tegen de oevers 
de modder. En tussen dit alles kronkelen nog verschillende stroompjes water, die 
zich moeizaam een weg banen naar de geul in het midden. 

Richten we even onze aandacht op de vegetatie, die we op de opwassen vinden 
die echter, zoals we zagen, bij M.H.W. onderkomen, dan zien we het volgende: ze 
bestaat uit biezen, Scirpus- en Carexsoorten, Typha, kruiskruid, wilgenroosje en 
kattestaart. 

Door eb en vloed is het nestelen van vogelsoorten als de fuut (Podiceps cristatus), 
het dodaarsje (Podiceps ruficollis) en de zwarte stern (Chlidonias niger), die in 
stilstaand water op drijvende nesten broeden, onmogelijk. Wel broeden er de blauwe 
reigers in terreinen, die een overgang vormen naar de rietgorzen. Ook de karekieten 
(Acrocephalus) broeden in nesten, die zij in het riet boven M.H.W. ophangen. 

En ook de platen en slikken wemelen van allerlei soorten vogels, die hier wel 
is waar niet broeden, doch hun voedsel komen zoeken. 

Voor het waterwild is dit gebied van zeer grote betekenis en we vinden er dan 

toto Schönhagt'. 

Fig. 2. Winter in de Griend. 
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ook tijdens de voor- en najaarstrek en in de winter duizenden en duizenden trekvogels: 
wilde zwanen (3 soorten), ganzen (eveneens 3 soorten), kemphanen, grutto's, water
snippen, regenwulpen, wulpen, kieviten, reigers, oeverloopers, tureluurs, groen-
pootruiters, aalscholvers, dodaarsen, futen, verschillende soorten eenden, zomer
en wintertalingen, meerkoeten, waterhoentjes, zaagbekken, sterns en meeuwen. Ook 
de zeldzame zeearend laat zich er zo nu en dan zien. 

En zomers, als het warm is, zijn de platen één klepperende massa: de botjes 
liggen zich te koesteren in de zon en het zal zeker ook niet de eerste keer zijn, dat 
er in het Z.W.gedeelte een zeehond waargenomen wordt. 

Ook de rietgorzen vormen een afzonderlijk deel, hoewel weer onverbrekelijk met 
het gehele landschap verbonden. 

Vroeg in het voorjaar zijn het nog kale vlakten, maar reeds half April verandert 
dit en worden het grote gele velden: de dotterbloem is uitgekomen. En dan lang
zamerhand ook gaat het riet groeien. Eerst helder zacht groen, maar later in de zomer 
vormen ze donkergroene, wuivende complexen, ongenaakbaar voor de mens. Slechts 
de kiekendief weet er in door te dringen om z'n prooi te bemachtigen. Zó ziet men 
hem langzaam er boven rondcirkelen en dan plotseling is hij verdwenen: als een 
blok heeft hij zich omlaag laten vallen. En ergens er midden in bij een plasje, kun
nen we vermoeden, staat een roerdomp of een reiger te vissen, onbeweeglijk, on
zichtbaar. Hier is het domein van de karekiet, wiens geluid men dan ook overal in 
dit gebied kan horen. Verder ook zien wij de mezen en de winterkoninkjes langs de 
stengels klimmen, altijd vrolijk, altijd bezig. 

Als broedvogels, naast de karekieten, vinden we hier de snor (Locustella luscinoi-
des), rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), rietgors (Emberiza schoeniclus), 
de reeds genoemde blauwe reiger (Arden cinerea), de roerdomp (Botaurus stellaris), 
de bruine kiekendief of rietwouw (Circus aeruginosus) en misschien ook de purper
reiger (Ardea purpurea). 

Tenslotte is de maand November gekomen en de rietsnijders gaan de nu goudgeel 
geworden massa afsnijden, om de Biesbosch zijn na-wintertooi te geven. 

Na de rietgorzen willen we de grienden onder de loupe nemen. Deze beslaan een 
voornaam deel, vooral in het Zuid-Westen zijn het uitgestrekte gebieden. 

De grienden in de Biesbosch zijn alle buitendijkse grienden, welke doorgaans om 
de vier jaar gekapt worden. En hierdoor juist krijgen we weer een grote afwissehng 
in het landschap. Want alle grienden worden natuurlijk niet tegelijk gehakt en zo 
zien we hier volwassen wilgen en een eind verderop de lange stekken (pl.m. 0.9 M.), 
afgewisseld door oude stronken en dan weer de struikvormige 2-jarige wilgen. 

Als ge nu meent één groene massa voor U te hebben, dan hebt ge het mis. We 
onderscheiden nl. verschillende soorten: 

1. grauw (Salix amygdalina) 
2. rood (Salix alba) 
3. katgrauw (Salix viminalis) 
4. bitter- of steenwilg (Salix purpurea) 
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zodat we weer een schitterende kleurennuancering krijgen. Vooral in het vroege 
voorjaar, als het zonnetje op de rode soort schijnt, geven deze een schitterende don-
kerrose glans. En ook de hopen opgestapeld rijshout, die een heerlijke geur versprei
den, vormen een karakteristiek beeld van dit landschap. 

Maar in de grienden vinden we niet alleen wilgen. Hier en daar breekt een populier 
of een andere hoge boom, schuin over het water groeiend, de grauwgroene massa. 

En er ergens middenin of aan een kreek vinden we een schilderachtige keet, waar 
verschillende kronkelende, glibberige paadjes heenvoeren. Het is het nacht- en eet-
verblijf van de griend werkers. Vaak nog zeer primitief ingericht, hoewel daar, door 
ingrijpen van de Staat, de laatste jaren veel verbetering in gekomen is. Op een heuveltje 
gelegen, omgeven door populieren, vormen ze weer één van die typische Biesbosch-
beelden. 

Tientallen kreekjes doorsnijden deze grienden, sommige kaarsrecht, andere kron
kelend, maar tenslotte komen ze toch alle uit op de leigreppel, welke op het diepste 
gedeelte gegraven is en deze voert het water weer af in de kreek, via een duiker. Het 
voor deze duiker gelegen stortbed vormt, bij lager wordend water, een kolkende, 
bruisende massa. Vooral in deze grienden groeien verschillende soorten planten, 
zoals lisdodde, dotterbloem, pinksterbloem, bittere veldkers, lis, valeriaan, bitter
zoet, eikvaren, springzaad, wespenorchis, verschillende soorten ereprijs, waterlelie 
en watergentiaan (beide in stilstaand water), fonteinkruid, vlotgras, hondsdraf, gulden 
boterbloem, kruipende boterbloem en blaasjeskruid, om er maar enkele te noemen! 

En ook de vogelwereld laat zich hier niet onbetuigd. We vinden er een rijke zang-
vogelbevolking. Als zeldzame soort mag genoemd worden de witgesterde blauwborst 
(Luscinia svecica cyanecula). Alleen soorten aan het naaldhout gebonden (sommige 
mezen, sperwer, havik) en soorten, die grote uitgestrektheden hoog opgaand bos 
nodig hebben (zwarte specht, fluiter, buizerd) ontbreken. Vele vogels van het loofbos 
komen echter wel voor: bonte specht, ransuil, fazant, houtsnip, tortelduif, vlaamsc 
gaai, staartmees en goudhaantje (de laatste twee alleen op de trek). En het ijsvogeltje 
zien we soms als een blauwgroene flits wegvliegen. Natuurlijk zullen we zo nu en 
dan ook soorten uit andere gebieden aantreffen. 

Verder ook vinden we er hazen, ratten, muizen, welke echter door de griendbazen, 
vanwege het ondergraven van de kaden, niet erg gewaardeerd worden. Zo zijn er 
ook verschillende soorten insecten, o.a. de wilgenhoutrups, de gele houtrups, de 
wilgenboktor, het wilgenhaantje, de bladluis en de elzensnuittor, welke echter ook 
geen graag geziene gasten zijn, doordat zij de wilgen vernielen. 

(Wordt vervolgd). F . J. GASTKEMPER J R . 
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