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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

Vlak voor de kerstdagen overleed Ies Zonneveld op 93-jarige leeftijd. Een icoon in
de Biesboschwereld is weggevallen. Vanwege zijn enorme betrokkenheid bij het vermaarde
zoetwatergetijdengebied, stond Zonneveld ook wel bekend als ‘Ies van de Bies’.

䊱

Ies Zonneveld tijdens een bezoek aan de Biesbosch. Op de achtergrond ‘zijn’ hoogspanningsmast.

䊱

De door Ies Zonneveld bedachte bakjeslat.

Ies Zonneveld ‘mist’ De Kier
Z
onneveld maakte kennis
met de Biesbosch als jongeman die de Arbeitseinsatz wilde ontlopen. In
augustus 1943 belandde
hij in een arkje in de grienden van de
Driesen Hennip. Tijdens zijn verblijf
in de Biesbosch raakte hij in de ban
van de ruige vegetaties en na zijn studie tropische bosbouw keerde hij er
terug om de bodem van de Biesbosch
te karteren en de vegetatie-ontwikkeling te onderzoeken.
Zijn liefde bloeide hierbij trouwens niet alleen op voor het gebied,
maar ook voor Maartje Kooijck, een
boerendochter van het gezin waar hij
tijdens zijn onderduikperiode regelmatig over de vloer kwam. Later
trouwde hij met haar.
Zonneveld typeerde zich tijdens
zijn studie ‘zo arm als een kerkrat’ en
er was geen budget beschikbaar voor
zijn onderzoek. Om een idee te krijgen van de overspoelingsduur tijdens
de wisselende waterhoogten construeerde hij de ‘bakjeslat’; een balk
van twee meter, waaraan om de twee
centimeter een bakje werd bevestigd,
zodat Zonneveld kon zien welk bakje
op de top van de vloed nog volliep.
Hij maakte tientallen bakjeslatten
waarvan er een op een vaste locatie
als referentiepunt diende.

Klimpartij
Bij de blikfabriek Verblifa kocht hij
een paar duizend aluminium bakjes
en vier jaar lang plantte hij regelmatig zijn bakjeslatten om ze na hoog
water te inspecteren. Tijdens zijn
promotie op 12 februari 1960 verdedigde Zonneveld zijn proefschrift

over zijn studie naar de vegetatie in
de Brabantse Biesbosch. Gewoonlijk
treedt na verloop van tijd de pedel
binnen en maakt met de uitroep
Hora est (Het is tijd) een einde aan de
zitting.
Maar Ies Zonneveld wilde niet dat
zijn betoog werd onderbroken en hij
verzocht de pedel rechtsomkeert te
maken, hetgeen leidde tot hilariteit.
Nadat Zonneveld was uitgesproken
keerde de pedel terug en sprak voor
de tweede maal de Latijnse woorden.
Zonneveld promoveerde Summa
cum laude.
Tijdens zijn studie naar de vegetatie-ontwikkeling gebruikte hij naast

zijn bakjeslatten, ruim dertig permanente quadraten (pq’s) – met palen
afgebakende vakken die een grootte
beslaan van enige tientallen vierkante meter. Voor het opnemen van
zo’n pq klom hij jaarlijks een of twee
keer in een bij een zandplaat staande
hoogspanningsmast. Die zandplaat
langs het Gat van de Noorderklip was
nog naamloos. Maar hij noemde hem
heel simpel Mastplaat.
Met al zijn geklim en geklauter
legde hij vijftig jaar verandering minutieus met het fototoestel vast. Tijdens zo’n klimpartij vroeg ik hem of
hij last had van hoogtevrees, waarna
hij ontkende en benadrukte dat het

Zo arm
als
een
kerkrat

– Ies Zonneveld

SLUIZEN

Een snufje zout in het Haringvliet
Rijkswaterstaat zet
de Haringvlietsluizen
dit jaar geleidelijk op
een kier, waardoor
het zout weer terugkeert in het westelijke
deel van het Haringvliet.
Met het oog op de naderende verzilting zijn
de huidige innamepunten van zoetwater in
oostelijke richting verlegd. De Haringvlietdam (met spuisluizen)
sluit het Haringvliet af
en ligt tussen VoornePutten en Goeree-
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De Haringvlietsluizen gaan op een kier.

Overflakkee, bij de
monding van het Haringvliet in de Noord-

zee. Het Haringvliet
kon niet zonder meer
worden afgesloten,

omdat de Rijn en de
Maas daarin uitkomen.
Daarom werd gekozen
voor de aanleg van
een spuisluizencomplex met een lengte
van ongeveer een kilometer.
Door de sluizen op een
kier te zetten, verbeteren de intrekmogelijkheden voor trekvissen
zoals zeeprik en rivierprik.
Het is bovendien mogelijk dat er bruinvissen en zeehonden
naar ‘binnen’ glippen.

eigenlijk een kwestie van vasthouden was. Het materiaal dat hij bij zijn
onderzoek gebruikte bestond uit een
oude platencamera en vijf of zes andere toestellen; later stapte hij over
op een digitale camera.
Met zijn onderzoek heeft hij de
ontwikkeling kunnen volgen van
kale plaat, via hennip naar gors.
Duurzaamheid betekende volgens
Zonneveld niet dat een landschap
hetzelfde moet blijven, maar dat dezelfde omstandigheden telkens weer
opnieuw moeten kunnen ontstaan.
Zijn bevindingen over de vegetaties in de Biesbosch bundelde hij in
het boek De Biesbosch, een halve eeuw
gevolgd. Zijn onderzoek leverde een
prachtige reeks op. Zonneveld beaamde dat doorgaans, maar hij
voegde er dan geringschattend aan
toe dat vijftig jaar in de ecologie eigenlijk niets voorstelt.

Bevrijding
Minder bekend is dat zijn vrouw
Maartje ook een keer in een hoogspanningsmast klauterde. Niet in die
van Ies, maar in degene daar recht tegenover in polder Maltha. Op 5 mei
1945 bevestigde zij de Nederlandse
vlag om de bevrijding te vieren.
Zonneveld was een warm pleitbezorger voor de terugkeer van het getij, door de Haringvlietsluizen op een
andere manier te gaan gebruiken.
Hoewel hij De Kier in feite beschouwde als een slap aftreksel, beloofde Zonneveld op hoge leeftijd
gekscherend dat hij er ‘alles’ aan zou
doen om de invoering van De Kier
mee te maken. Helaas heeft dat niet
zo mogen zijn.

