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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.

VAN NATURE

Recent verscheen het boek Natuurgebieden in Noord-Brabant. De Biesbosch komt
in deze dikke pil ook aan de orde. Van Nature blikt terug met Dick Veenhuizen, ouddistrictshoofd van Staatsbosbeheer, op het roerige verleden van dit waterrijke natuurgebied.

䊱

De Haringvlietsluizen gaan in de loop van 2018 op een kier. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT
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De grienden van Polder De Dood waren een van de eerste aankopen.

Biesbosch in een dikke pil
W
e kunnen Natuurgebieden in Noord-Brabant beschouwen als
hét standaardwerk
van natuurterreinen
in Noord-Brabant. Diverse gebieden
passeren de revu, zoals de Strabrechtse Heide, De Peel, de Dintelse
Gorzen en het ’t Merkske. In zo’n opsomming kan en mag ‘onze’ Biesbosch niet ontbreken, al was het alleen maar vanwege het spraakmakende verleden van dit vermaarde
zoetwatergetijdengebied.
,,In het voorjaar van 1966 begon ik
in de Biesbosch en in 1999 ging ik
met vervroegd pensioen’’, vertelt
Dick Veenhuizen, oud-districtshoofd
van Staatsbosbeheer. ,,Ik werkte eerst
op verschillende locaties, maar later
koos ik definitief voor de Biesbosch.
In die dagen was John Noest er actief
als aankoper. Tussen 1958 en 1962
slaagde hij erin om 969 hectare te
verwerven. De grienden van Polder
De Dood en Keizersdijk in de Brabantse Biesbosch waren de eerste
aankopen.’’

Aakvlaai
Tijdens de actieve periode van Veenhuizen waren er ontwikkelingen die
op de een of andere manier, maar
niet van de grond kwamen, zoals de
aanwijzing van de Biesbosch tot nationaal park en niet te vergeten de
Aakvlaai.
,,Beide vraagstukken vergden onnoemelijk veel tijd. Wil Thijssen, de
vader van de huidige directeur van
Staatsbosbeheer, was de eerste die
opperde om de Biesbosch als nationaal park aan te wijzen. Die benoe-

ming vormde echter een groot struikelblok. Er waren in die tijd enorme
tegenstellingen: tussen de belangen
van landbouw en recreatie enerzijds
en natuurbehoud anderzijds. Achter
de naamgeving Nationaal Park De
Biesbosch prijkte dan ook niet voor
niets de afkorting, i.o. (in oprichting).
De definitieve aanwijzing tot nationaal park kwam uiteindelijk in 1994.
De realisatie van de Aakvlaai, een
voormalige landbouwpolder in het
zuidoosten van de Biesbosch, was
ook een langdurige klus. Tijdens
mijn ambtelijk bestaan ben ik er zeker 25 tot 30 jaar mee in de weer geweest. Het gebied diende toen als

compensatie voor verloren gegane
vaarmogelijkheden in het hart van de
Biesbosch.’’
Een ander hoogtepunt, of misschien beter gezegd dieptepunt, was
het grotendeels wegvallen van de getijdenwerking in november 1970,
door de ingebruikname van de Haringvlietsluizen.
,,Ik ben heel blij dat ik het getij nog
heb meegemaakt. Het was spannend
en tegelijkertijd onvergelijkbaar.
Toen ik in 1966 in dienst trad was de
afsluiting van het Haringvliet al lang
beklonken. Ik vond het ook zeker een
verlies, maar had er tot op zekere
hoogte wel vrede mee. In mijn

Ik ben heel blij
dat ik het getij
nog heb
meegemaakt
–Dick Veenhuizen

Bedreigingen

VERS VAN DE PERS

‘Stoeptegel’ van de Brabantse natuur
Natuurgebieden in
Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en
Natuurontwikkeling is
met maar liefst 496
pagina's en meer dan
1.000 afbeeldingen
een bijzonder kloek
boek geworden.
Vanwege het formaat
en het gewicht wordt
het verschenen standaardwerk ook wel
aangeduid als de
‘stoeptegel’ van de
Brabantse natuur.
Het boek is volledig in
kleur, met harde band,
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linnen rug, genaaid gebonden op een royaal

formaat van 24×32
centimeter. Het stan-

Zeeuwse periode ontmoette ik heel
veel mensen die tien jaar na de Watersnoodramp nog steeds doodsbang
waren voor hoog water. Ik kon mij de
afsluiting destijds dan ook goed voorstellen. Achteraf had die afsluiting
niet zo extreem moeten zijn. Wat mij
betreft mogen het Kierbesluit, en
misschien beter nog het Getemd Getij, waarbij de sluizen verder opengaan, er snel komen.’’

daardwerk is door dertig specialisten geschreven, onder redactie van Willem van
Kruijsbergen, ErnstJan van Haaften, Jac
Hendriks en Jan van
der Straaten.
Natuurgebieden in
Noord-Brabant is een
uitgave van Pictures
Publishers, Woudrichem en kost 34,95
euro (tot eind december) en daarna 39,95
euro.
ISBN 978-94-9257603-3.

Bedreigingen voor de Biesbosch zijn
er altijd al geweest. Eind jaren 60 waren er plannen voor grootschalige
woningbouw in polder De Biesbosch
en het project Spideen, op de Anna
Jacominaplaat. Op dit uiterst westelijke puntje van de Biesbosch was
ooit de komst aangediend van een torenrestaurant met draaiende kop,
zoiets als de Brabantse variant van de
Rotterdamse Euromast. Daarnaast
dienden er aanlegplaatsen en parkeerterreinen te worden aangelegd.
Verder dan de prullenbak kwam dit
ontwerp overigens niet.
De Noordwaard heeft nu geen status en valt niet binnen de huidige begrenzing van het Nationaal Park De
Biesbosch of de wetgeving in het kader van Natura 2000. Voor dergelijke
statusloze gebieden worden tal van
plannen bedacht. Zo komt de Noordwaard voor in de Regionale Energiestrategie West-Brabant, waarin de
mogelijkheden worden verkend voor
energiewinning, bijvoorbeeld in de
vorm van biomassa of parken met
zonnepanelen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor plaatsing van windturbines.

