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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.

I
en de bewuste gebieden was
sprake van een behoorlijke bos-
vorming en de klepduikers func-
tioneerden niet meer. De wens
om die polders een keer on-

der handen te nemen, speelde
bij Staatsbosbeheer al
langer, maar door ont-
brekende financiën
kwam dat niet van
de grond. Dankzij
een subsidie van
provincie Noord-
Brabant ging de wens
toch in vervulling.

,,Ongeveer drie jaar ge-
leden zijn we met dit project
begonnen. Eerst met de Noor-
derplaat. De omringende kade van
dit gebied was namelijk zo lek als een
mandje en de totaal dicht gegroeide
ringsloot hebben we over een lengte
van een paar kilometer gebaggerd.
Om het terrein met voertuigen in te
kunnen, hebben we op diverse loca-
ties duikers en dammen gelegd. Te-
vens is de weelderige opslag van
struiken en bomen verwijderd’’, ver-
telt boswachter beheer Rob van der
Made van Staatsbosbeheer.

De waterhuishouding in natte riet-
polders speelt een belangrijke rol.
Hoe krijg je dat buitenwater in de
polder en wanneer zet je de duiker
(een ingegraven betonnen buis) van
zo’n terrein open of juist dicht? 

,,Er zijn diverse duikerbuizen, met
binnendijkse niveauregeling met
schotbalken en een buitendijkse te-
rugslagklep geplaatst. Eigenlijk staat
de duiker de hele winter aan beide
zijden permanent open, waardoor er

uitwisseling is met het buitenwater.
Zodoende spoelt allerlei klein spul
zoals (insecten)larven de rietmoeras-
sen in en daar profiteren op hun

beurt weer diverse moeras- en riet-
vogels van. Als er
sprake is van een

flinke plons buiten-
water, meestal in

december of ja-
nuari, dan zet ik

de balkjes erin,
waardoor de wa-

terstand in het ter-

rein hoog blijft. Daar moet je op tijd
bij zijn, want als je te laat bent,
stroomt al je water weg. We houden
het water dan zo’n beetje tot aan de
zomer vast, waarna de waterstand
door verdamping weer geleidelijk
zakt.’’

Is het nat houden van zo’n gebied

alleen voldoende? Zoiets vergt

toch ook een vorm van beheer? 

,,Zeker, als je zo’n rietmoeras wilt be-
houden dan is het uitvoeren van een
maaibeurt om de paar jaar wel nodig.

Rietpolders weer kletsnat
Wij maaien dan trouwens stapsge-
wijs en niet in een keer. Als je dat na-
melijk wel doet, ontneem je moeras-
en rietvogels hun schuil-, foerageer-
en broedgebied, dus vandaar die ge-
faseerde aanpak.’’

Is de klus met het herstel van de

natte rietpolders achter de rug?

,,Een paar verruigde en verdroogde
gebieden hebben we aangepakt en
omgevormd naar natte rietmoeras-
sen. Voor komend jaar willen we bij
de provincie Noord-Brabant dezelfde
subsidie aanvragen voor de omvor-
ming van de Lange Plaat, een even-
eens verdroogd terrein in de Bra-
bantse Biesbosch.’’ 

Zo’n subsidie-aanvraag is een,
maar de uitvoering ervan is twee.
Van der Made is niet alleen betrok-
ken bij de voorbereidingen, maar ook
bij de daadwerkelijke uitvoering in
het terrein, een belangrijke voor-
waarde om een dergelijk project suc-
cesvol te laten verlopen.

Op een zonnige voorjaarsdag wan-
del ik langs de natte terreinen. Een
bruine kiekendief zweeft boven het
goudgeel kleurende riet. Snor,
blauwborst, rietgors, sprinkhaanzan-
ger en cetti's zanger zingen uitbun-
dig. Volgens Van der Made zijn er ook
diverse roepende porseleinhoenen
gehoord. 

Dan klinkt een hoempende roer-
domp! Het is jaren geleden dat ik het
geluid van deze mystieke moerasvo-
gel in het voorjaar hier hoorde. ,,Die
roerdomp zit er langer. Ik hoor het
doffe geluid vanuit mijn huis op pol-
der De Dood.’’ 

! De Ruwen Hennip is na werkzaamheden weer kletsnat. ! Rob van der Made (r) maakt in een rietpolder een

praatje met de kraanchau"eur. 

Staatsbosbeheer heeft drie verruigde rietpolders in de Biesbosch omgevormd

naar kletsnatte rietmoerassen. ,,Het gaat om de Ruwen Hennip, Vijf Ambachten en de

Noorderplaat, bij elkaar zo'n 85 hectare’’, zegt boswachter beheer Rob van der Made.

Daar moet 
je op tijd bij 
zijn, anders
stroomt al je
water weg

–Rob van der Made

Herstel van natte leefgebieden
Onder ideale omstan-

digheden houdt moe-

ras zijn specifieke

waarde onder invloed

van natuurlijke dyna-

miek. Natuurlijke

schommelingen in het

waterpeil, periodieke

overstromingen en de

werking van wind hou-

den het moeras le-

vend, gaan verlanding

tot bos tegen en dra-

gen zorg voor een

continue afwisseling

van dichte en open

stukken, oud en jong

riet. Er zijn weinig

plaatsen meer in Ne-

derland waar een der-

gelijke oer-dynamiek

ruimte kan krijgen.

Overstromingen over

grote oppervlaktes

komen bijna niet meer

voor, nieuwe geulen of

plassen ontstaan niet

meer. Meren zijn ge-

scheiden van hun

brongebieden en/of

overstromingsgebie-

den, rivieren zijn be-

dijkt. Dit alles leidde

tot een forse vermin-

dering van het areaal

en de kwaliteit van het

moeras. Maar met uit-

gekiend beheer kun-

nen we wel degelijk die

natuurlijke vitaliteit van

moeras bewerkstelli-

gen. En in sommige

gevallen is die dyna-

miek ook weer te her-

stellen. Voorbeelden

daarvan zijn onder

meer te vinden langs

de grote rivieren, zoals

in de Gelderse Poort

en in de Biesbosch.

! Een imposante wolkenlucht boven de

Vijf Ambachten. 
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