
VAN NATURE 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.

D
iverse gebieden maakten
een groot veranderings-
proces mee, zoals de Cre-
zéepolder bij Ridderkerk,
de Sofiapolder bij Hen-

drik-Ido-Ambacht en de Oeverlan-
den Hollandsch Diep bij Strijensas,
aan de zuidkant van de Hoeksche
Waard. Deze smalle, groene strook
maakt ook deel uit van het zoetwa-
tergetijdengebied. De oeverlanden
strekken zich uit van Numansdorp
tot Strijensas. Hier vind je ongerepte
natuur, met verruigde rietlanden,
open water, geulen en kreken, bui-
tendijkse natuur en wilgenbossen. 
Het ging hier om landbouwpolders

met prachtige namen; de Albert-,
Pieters- en Leendertspolder. Onder-
ling hebben vogelaars en ingewijden
het echter over de APL. Als we het
dan toch over dergelijke terreinen in
de Hoeksche Waard hebben dan
kunnen we niet om het rivierenei-
land Tiengemeten heen. 
Tegenwoordig schommelt de

grootte van dit eiland rond de 1.000
hectare. De oorspronkelijke opper-
vlakte bestond uit een zandplaat van
ongeveer 5 hectare en dat zien we te-
rug in de naamgeving. Een gemet is
namelijk een oude oppervlaktemaat
van ongeveer een halve hectare. Met
het verstrijken van de tijd slibde die
plaat op en werd in 1750 voorzien van
een dijk. Geleidelijk volgde er meer
inpolderingen, tot in 1850 de huidige
vorm bereikt werd. Rietteelt en ak-
kerbouw waren de inkomstenbron-
nen voor de eilandbewoners. 

Vrachtvliegveld
Na de Tweede Wereldoorlog komen
er plannen voor Tiengemeten. Er is
gedacht aan een depot voor veront-
reinigd slib, een vrachtvliegveld of
een bungalowpark. In de jaren 80 en
90 besloot de overheid dat er meer
natuur in Nederland moest komen.
Bij de herinrichting van het rivie-

reneiland spelen de drie W’s van
Wildernis, Weelde en Weemoed een
grote rol. 
Wildernis vinden we in het weste-

lijk deel. In 2008 is er een gat in de

dijk gemaakt, wat het begin is van
een nieuwe, 20 meter brede en 5 kilo-
meter lange kreek. Deze kreek brengt
water naar het westelijk deel van het

eiland. Er ontstaan uitgestrekte riet-
velden, doorsneden met kreken en
bewoond door Schotse Hooglanders.
Dit is het domein van bruine kieken-

Van boerenland naar water
dief en Noordse woelmuis. Afgelo-
pen voorjaar begon aan de zuidkant
van Tiengemeten een koppel zee-
arenden aan een nest. De vogels gaan
daar misschien komend voorjaar mee
verder.
Weelde staat voor het centrale deel

van het eiland, waar een open en
voedselrijk watermoeras is ontstaan.
Het is het domein van lepelaars, zil-
verreigers, ganzen en smienten.
Weemoed vinden we in het ooste-

lijk deel, waar gewassen zoals vlas,
koolzaad en veldbonen op biologi-
sche wijze worden geteeld. Op deze
plek houdt de beheerder Natuurmo-
numenten de herinnering aan het
rijke verleden van het eiland levend.

Wetlands
Over de omvorming van landbouw-
gebieden naar natuurterreinen kun-
nen wij in onze contreien mee pra-
ten. In Nationaal Park De Biesbosch
veranderde in de afgelopen jaren im-
mers menige landbouwpolder in
wetland. 
Het teruggeven van landbouwge-

bieden aan de natuur in het ver-
maarde zoetwatergetijdengebied,
waarbij dijken en kaden werden
‘doorgeprikt’, wierp zijn vruchten af. 
Sinds 1995, veranderde bijna 3.000

hectare landbouwgebied in wetlands,
een indrukwekkende, groene impuls.
Het natuurontwikkelingsgebied de
Noordwaard, oefent door grootte,
rust en wisselende waterstanden een
enorme aantrekkingskracht uit op
watervogels en steltlopers. In het
voorjaar verblijven er bij aanhou-
dende oostenwind bonte strandlo-
pers, kanoetstrandlopers, krombeks-
trandlopers en IJslandse grutto’s.
Daarnaast verschijnen er rosse

grutto’s, steenlopers en zilverplevie-
ren. Vogelaars kunnen hun hart in de
Noordwaard ophalen. 
Door de uitdijende oppervlakte na-

tuur in de Biesbosch vestigden zich
er vis- en zeearenden. De komst van
deze voornamelijk visetende roofvo-
gels is en blijft de kroon op ruim 20
jaar natuurontwikkeling in de Bies-
bosch.

� Het
‘Weelde-ge-
bied’ op
Tiengeme-
ten.

� Dankzij het ondiepe water op Tiengemeten worden grote zilverrei-
gers waargenomen. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT

In het ons omringende rivierengebied is de afgelopen 20 jaar ontzettend veel
veranderd. In bouwland werden geulen gegraven en vervolgens in open verbinding
gebracht met het rivierwater, waardoor het getij er vrij spel kreeg.

Het terug -
geven van
landbouw -
gebieden aan
de natuur
wierp zijn
vruchten af
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Lezing van boswachter bij het IVN
Het Instituut voor Na-
tuureducatie en duur-
zaamheid (IVN) houdt
regelmatig kinderacti-
viteiten en natuurex-
cursies, met het doel
publiek kennis te laten
maken met de natuur
op het Eiland van Dor-
drecht en de Zwijn-
drechtse Waard. Gid-
sen leiden u door de
Biesbosch, het bosge-
bied De Elzen, land-
goed Dordwijk, stads-
parken in Dordrecht en
het Arboretum in
Zwijndrecht. Het IVN

houdt ook lezingen. Op
maandag 20 november
is boswachter Jacques
van der Neut te gast.

Hij gaat nader in op
alle veranderingen in
de Biesbosch. In zijn
presentatie komen

onder andere de
Noordwaard, de vis- en
zeearenden, de rietpol-
ders, de plannen voor
de Nieuwe Dordtse
Biesbosch en het toe-
komstige beheer van
de Haringvlietsluizen
aan bod. De lezing be-
gint om 20.00 uur in
het Koetshuis van het
Natuur- en Duurzaam-
heidscentrum Weizigt,
Van Baerleplantsoen in
Dordrecht. De zaal is
open vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis,
ook voor niet-leden.
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� Entree van het Duurzaamheidscentrum.


