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BODY: 

Het water stijgt; dieren op zoek naar een droge plek 

Door de stuwing van het rivierwater in de Brabantse Biesbosch staat de Noordwaard voor het eerst 
onder water. Daardoor is het project 'Ruimte voor de Rivier' voor het eerst goed zichtbaar. 

De Grote Noordwaard staat sinds gisteren onder water. Het gaat om een poldergebied dat zich uitstrekt 
van Werkendam tot aan het Biesbosch Museum. Bewoners van de Noordwaard hoeven niet te vrezen 
voor het hoge water, omdat zij in het kader van het project 'Ruimte voor de Rivier' in terpwoningen wonen. 

De ontpoldering van de Noordwaard is destijds in gang gezet om ervoor te zorgen dat bij hoogwater op 
de Nieuwe Merwede mensen uit bijvoorbeeld Gorinchem niet bang hoefden te zijn voor natte voeten. De 
Noordwaard en omgeving zijn nu zo ingericht dat bij hoogwater de polders het overtollige water 
opvangen. Daarvoor zijn betrokken bewoners uitgekocht of is hun een nieuwe terpwoning aangeboden. 

De westerstorm van gisteren en eergisteren zorgde ervoor dat het rivierwater dusdanig steeg dat de 
polders blank kwamen te staan. Het gaat volgens boswachter Thomas van der Es om een gebied zo groot 
als 10.000 voetbalvelden. 

Onrust 

Het barre weer en de zware storm zorgden ook voor onrust in het natuurgebied De Biesbosch. ,,Veel 
dieren gingen op zoek naar een droge plek, zoals reeën, muizen en bevers. Voor liefhebbers wel heel 
bijzonder, want nu kun je ineens bevers zien. Dat zijn nachtdieren, maar ze komen nu uit hun burcht 
omdat de kamers onder water staan.'' 

Het zorgt er volgens Thomas ook voor dat de hardheid van de natuur goed zichtbaar wordt. ,,De reigers 
hebben natuurlijk ook door dat de muizen een terp opzoeken om het droog te houden. Dan gebeurt het dus 
dat de muis na een zware zwemtocht denkt een droog plekje te hebben gevonden, maar vervolgens wordt 
opgeslokt door een reiger. Die heeft nu de tijd van zijn leven, want hij hoeft weinig moeite te doen om een 
muis te vinden.'' 
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Ook de reeën, die zich normaal gesproken schuilhouden in de bossen, komen ineens tevoorschijn. ,,Ook zij 
moeten op zoek naar een droge plek,'' legt Van der Es uit. ,,Het zijn uitstekende zwemmers, maar ze 
hebben niet zo veel zin om de hele dag te watertrappelen. Dus gaan ze op zoek naar de drogere gebieden. 
Voor ons is dat een heel mooi moment om te inventariseren hoeveel reeën er in de Biesbosch 'wonen'. Ze 
kruipen namelijk bij elkaar. Tot nu toe hebben wij er veertig geteld.'' 

Voor de boswachter en zijn collega's zijn dit de mooiste omstandigheden. ,,Nu word je geconfronteerd met 
factoren waar je zelf totaal geen invloed op hebt. En het is voor ons ook de eerste keer dat de polder 
verandert in één grote binnenzee. Dat komt niet door de Nieuwe Merwede, de waterstand daarvan is nog 
goed te behappen. Maar de kreken in de Brabantse Biesbosch stromen over, die kunnen het vele water 
niet verwerken.'' Het water zal geleidelijk aan weer zakken, ook met behulp van pompen die zijn 
neergezet. 

Reigers hebben natuurlijk ook 

door dat muizen een terp opzoeken (-Thomas van der Es, boswachter) 
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GRAPHIC: Hoogwater in de Noordwaard. De bewoners op de terpen houden vooralsnog de voeten droog.
FOTO MALIKA SAGHOU

LOAD-DATE: 30 November 2015

Copyright © 2015 LexisNexis, a division of Reed Elsevier Inc. All Rights Reserved. 

Terms and Conditions Privacy Policy

pagina 2 van 2

16-12-2015http://www6.lexisnexis.com/publisher/EndUser?Action=UserDisplayFullDocument&org...


