
§Na de ont-
poldering van
De Noord-
waard bleef
het ‘rondje
Noordwaard’,
intact, door
over de gegra-
ven kreken-
stelsels
nieuwe brug-
gen te bouwen.
Door de hoge
waterstanden
is polder De
Zalm onderge-
lopen. Links is
de woontoren
Sequoia in Dor-
drecht te zien.
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DORDRECHT | Door toepassing van

het beleid Ruimte voor de Rivier

en de daaruit voortvloeiende werk-

zaamheden is bijna de gehele

Noordwaard veranderd van een

binnendijks- in een buitendijks ge-

bied, dat niet meer door een pri-

maire waterkering wordt be-

schermd en daardoor dus regelma-

tig kan overstromen.

Na de ontpoldering van De Noord-

waard is het centrale deel van dit

voormalige landbouwgebied veran-

derd in een doorstroomgebied, be-

staand uit natte laag bekade pol-

ders, droge laag bekade polders en

intergetijdengebied. Ten noordwes-

ten en zuidoosten van het door-

stroomgebied liggen de hoogbe-

kade polders, waar sprake is van

landbouw en bewoning. De hoge

kades zijn dusdanig gedimensio-

neerd dat zij een meestroomkans

hebben van eens in de 100 of eens

in de 1000 jaar.

Tijdens de voorbereidingen en de

uitvoering van het werk in De

Noordwaard, kwam de term ‘door-

stroomgebied’ op diverse bijeen-

komsten meer dan eens aan de

orde. Als je zoiets in werkelijkheid

ziet, dan is de metamorfose van De

Noordwaard toch bijzonder in-

drukwekkend.

De storm van twee weken geleden

veranderde het

gebied al in een

grote binnenzee.

Sommige wegen

en graslanden

verdwenen hier-

bij onder water,

waarbij je in dit

geval wel diende

te realiseren dat

de grote rivieren

via de verlaagde

drempels aan de

Bandijk nog

niets eens ‘mee-

deden’.

De drempels, die

op een hoogte

liggen van

+ 2.00 meter

NAP, overstro-

men immers al-

leen bij een hoge afvoer. Aangezien

er in de stroomgebieden van de

Rijn en de Maas weinig neerslag

van betekenis valt, zijn de afvoeren

van beide rivieren lager dan nor-

maal. Met het wegvallen van de

wind, beginnen de waterstanden

weer te zakken en komen polders

zoals De Kroon, De Zalm en de

Oude Dooijermanswaard weer

‘boven’.

Reeën
Op een hekwerk bij een gemaal zit

een ijsvogel. De kleurrijke viseter

vliegt de lucht in en laat zich na

enkele seconden ‘bidden’ weer als

een steen het water in vallen. Een

stuk verderop lopen op drogere

terreingedeelten groepen reeën.

Een aantal dieren ligt languit op de

grond en sommige grazen in de di-

recte omgeving. Gewoonlijk kun-

nen die ranke zoogdieren schuilen

in de bosjes in De Noordwaard,

maar ook die stonden tijdens de

hoge waterstanden dras en plas.

In zo’n geval wordt de bewegings-

vrijheid van reeën aanzienlijk inge-

perkt. Als je met de verrekijker

naar zo’n groep kijkt, zie je op de

koppen van sommige bokken al-

weer geweistangen staan, die zo’n

beetje reiken tot halverwege de

oren. Door de geringe grootte en

de enigszins wigvormige lichaams-

bouw zijn reeën uitermate geschikt

om te leven in terreinen met veel

struikgewas. Er zijn echter ook

reeën die in het open veld leven,

zonder de beschutting van bomen

en weelderige struwelen. Zulke die-

ren noemen we veldreeën.

Fijnproevers
Reeën eten lang niet alles wat hun

voor de bek komt, maar selecteren

als fijnproevers. Ze wisselen eten af

met herkauwen en rusten. Meestal

wordt het voedsel liggend her-

kauwd, waarbij de dieren zo nu en

dan wegdoezelen. Het menu wordt

gedomineerd door vegetarische

kost zoals bladeren, knoppen,

korstmossen, scheuten en knoppen

van bomen en struiken. In het

voorjaar markeren reebokken hun

territorium, waarbij de beste bok-

ken de optimale leefgebieden be-

zetten. De jongere en onervaren

exemplaren moeten genoegen

nemen met marginale leefgebieden

die bijvoorbeeld grenzen aan

woonwijken en snelwegen.

Op een rit door De Noordwaard

mag en kan de buizerd niet ontbre-

ken. De voedselkeuze van deze

roofvogel is zeer variabel; regen-

wormen, insecten, vissen, amfi-

bieën, reptielen, vogels en (kleine)

zoogdieren. In de winter en in het

voorjaar maakt aas een belangrijk

bestanddeel uit van het menu.

Buizerds zitten doorgaans in

bomen, struiken of paaltjes, maar

een waarschuwingsbord waarmee

weggebruikers worden geatten-

deerd op hoge waterstanden in De

Noordwaard, is natuurlijk ook een

prima stek. Het heeft hard gere-

gend en de vogel laat zijn vleugels

‘open’ zakken om ze te laten dro-

gen in de waterige winterzon. De

Nederlandse buizerds zijn meestal

standvogels; hun aantal wordt ’s

winters aangevuld met soortgeno-

ten uit noordelijke streken. Met de

komst van het voorjaar nemen de

bij ons overwinterende buizerds

weer de kuierlatten.

Het werk in De Noordwaard is achter de rug. Het gebied staat nu 2 maanden via de zuidkant permanent
in open verbinding met het buitenwater. Er is al ervaring opgedaan met hogere waterstanden, want een
recente stormachtige wind zwiepte de waterstand op en zette grote delen van De Noordwaard blank.

§Op de kop
van deze ree-
bok is de aan-
zet van gewei-
stangen zicht-
baar.

©De buizerd is
geen onbe-
kende verschij-
ning. Een
waarschu-
wingsbord
vormt een
prima stek.
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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.
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OVERSTROMINGEN

In Nederland hebben we
steeds meer kans op over-
stromingen, omdat rivieren
ruimte verliezen. Het regent
bovendien vaker en harder. Om
de kans op overstromingen te
verkleinen, geeft Rijkswater-
staat de rivieren op 30 plekken
in ons landmeer ruimte. Zo
worden er bijvoorbeeld dijken
verder landinwaarts gelegd en
worden de uiterwaarden op ver-
schillende plekken verlaagd.
Ook legt Rijkswaterstaat geulen
aan die alleen bij hoogwater
vollopen waardoor de rivier tij-
delijk meer ruimte krijgt.

Meerruimte

voorderivier

Gewoonlijk kunnen
reeën schuilen in de
bosjes, maar ook
die stonden blank


