
Natuur en landschap van De Biesbosch  

Het unieke landschap van De Biesbosch wordt gekenmerkt door de zoetwatergetijde natuur. Uniek 
voor Europa. Het grootste deel van De Biesbosch is vochtig tot nat. Dit biedt voor veel organismen 
optimale leefomstandigheden. Maar veel planten en of dieren gedijen er juist vanwege de 
vochtigheid juist niet. Hieronder volgen een aantal karakteristieke landschappen die in De Biesbosch 
te vinden zijn, met daarbij een aantal karakteristieke planten en bijzondere vogels die in De 
Biesbosch leven. Daarna volgen een aantal ontwikkelingen die De Biesbosch heeft meegemaakt of 
nog mee zal maken.  

  

a. De verschillende landschappen van De Biesbosch  

Wilgenvloedbossen 
Het grootste deel van De Biesbosch bestaat uit wilgenvloedbossen en wilgenbossen, de zogenaamde 
grienden. In geschriften van 1560 wordt al melding gemaakt van buitendijkse grienden. Eeuwenlang 
teelde men in De Biesbosch wilgenstruiken waarvan de takken (eenmaal per 1, 2, 3 of 4 jaar) werden 
gesneden of gehakt. Ongeveer 40 verschillende soorten wilgen werden gebruikt. Afhankelijk van de 
dikte en de soort wilg, werd het hout gebruikt als materiaal om manden te vlechten, voor het binden 
van riet, voor stelen en bonenstaken of als rijshout voor de waterwerken. Het dunne, soepele 
rijshout werd gevlochten tot gigantische matten. Deze zinkstukken vormden het dijkfundament, 
waarop het dijklichaam gemaakt werd. Vanaf het einde van de jaren vijftig nam de exploitatie van de 
grienden af. De concurrentie van nylon en plastic kunststoffen werd te groot. Het werk in de 
grienden was zwaar en het betaalde slecht. Grienden die niet meer gehakt worden, schieten door tot 
weelderige wilgenbossen met schots en scheef staande bomen. In dergelijke bossen komt kieming 
van zaad van andere soorten dan wilg niet of nauwelijks voor. Nu de bossen ouder worden komen er 
nieuwe soorten zoals spontane kieming van zwarte els en zomereik   

De wilgenbossen vormen een belangrijke groeiplaats voor verschillende zeldzame mossoorten. Voor 
allerlei bosvogels, zoals gekraagde roodstaart, zwartkop, kleine en grote bonte specht, boomkruiper, 
boomklever en havik, vormen ze een goed leefmilieu. Sinds 2012 heeft de zeearend, de grootste 
roofvogel van West-Europa De Biesbosch als leefgebied ontdekt en sinds 2016 broedt ook de 
visarend in het gebied. Het is uniek om deze twee heel bijzondere roofdieren te zien vliegen of jagen. 
De zeearend heeft een spanwijdte van zo’n 2 tot 2,5m, de visarend rond de 1,7m. 

   

Grienden met spindotters 
In deze wilgenvloedbossen en grienden groeien ook veel planten. Heel bijzonder voor de grienden is 
de spindotter), een variëteit van de dotterbloem die nergens anders ter wereld voorkomt. De plant is 
groter dan de gewone dotter en heeft een spinachtige uitgroeisel op de knopen (de ‘dotterspinnen’). 
Dankzij deze voorziening kan de spindotter zich ongeslachtelijk vermeerderen.   

Naast de vele brandnetels, groeit er ook Harig wilgenroosje, Groot heksenkruid en Grote 
kattenstaart. Van de balsemienfamilie zijn de Reuzenbalsemien, Groot springzaad en Oranje 
springzaad bekende vertegenwoordigers. Het Oranje springzaad is oorspronkelijk afkomstig uit het 
noordoosten van Noord-Amerika, maar dat vormde blijkbaar geen struikelblok om zich definitief in 
Europa te vestigen. Ook in De Biesbosch komt deze soort inmiddels algemeen voor.    

  



Bij het ouder worden van de doorgeschoten grienden mag verwacht worden dat de soortenrijkdom 
nog verder toeneemt. Enkele grienden worden door Staatsbosbeheer nog bijgehouden uit 
cultuurhistorisch en educatief oogpunt, om de geschiedenis van de vroegere griendwerkers (de 
‘griend-uilen’) levend te houden.   
 

Open water en slikken  
In De Biesbosch zijn verschillende gebieden met open water. Ook zijn er slikken. Het open water in 
De Biesbosch vormt een rustgebied voor watervogels. De slikken, die bij vloed onder water 
verdwijnen en bij eb droogvallen, zijn belangrijke foerageerplaatsen voor eenden en steltlopers, zoals 
kievit, watersnip, groenpootruiter en oeverloper. Bij hoogwater verzamelen deze vogels zich ook wel 
in de omringende graslanden, die dan fungeren als een soort hoogwatervluchtplaats. In verband met 
de grotere, resterende getijslag vinden we dergelijke terreinen vooral in de Sliedrechtse Biesbosch. 
Daar treedt twee maal per etmaal een aanzienlijk verschil op van zo’n 60-70 centimeter. In de 
Dordtse en Brabantse Biesbosch is dat slechts 20-30 centimeter. De weg die het ‘tijwater’ vanuit de 
Nieuwe Waterweg moet afleggen is bij de laatstgenoemde gebieden immers veel langer. Op de hoge 
delen van de slikplaten die overstromen groeien soorten zoals riet, moeraskruiskruid, lisdodde en 
moerasspirea.  
 

Riet en biezen  
Ook de riet- en biezencultuur was vroeger een belangrijk middel van bestaan, dat verdween met het 
wegvallen van de getijden. Als riet- en biezenvelden niet regelmatig onderlopen, verruigen ze en 
gaan er allerlei andere planten tussendoor groeien, zoals valeriaan, haagwinde, harig wilgenroosje, 
grote lisdodde en gele lis. Voor allerlei water- en moerasvogels wordt het er steeds beter toeven. Op 
enkele rietvelden wordt nog jaarlijks riet gesneden.  
 

Graslanden  
De graslanden in De Biesbosch zijn eigendom van Staatsbosbeheer en zij verpacht ze aan plaatselijke 
boeren onder beperkende voorwaarden, zoals geen gebruik maken van kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen. Hooilanden in de Sliedrechtse Biesbosch, zoals het Kraaiennest, delen van de 
Louw Simonswaard, het Engelbrechtsplekske en de Hengstpolder zijn door dit beleid bijzonder 
bloemrijk geworden. In de zomer bloeien er allerlei bijzondere wilde planten zoals geel walstro, 
margriet, grote pimpernel, knoopkruid en grote bevernel. Gelukkig is een deel van de intensivering 
van de landbouw hier achterwege gebleven door natuurlijke beperkingen, zoals wateroverlast en een 
moeilijke bereikbaarheid. De diverse hooilanden zijn bijvoorbeeld uitsluitend over water 
toegankelijk. In de winter en in het voorjaar kunnen de Rijn en de Maas voor hoge afvoeren zorgen. 
Een groot aantal polders kan dan tijdelijk vollopen of overstromen. Dit trekt vele vogelsoorten aan, 
met name kolganzen, brandganzen en allerlei soorten eenden, zoals wintertaling, smient, krakeend, 
slobeend en pijlstaart.  

  

   

 

 

 



b. Bijzondere natuur  van De Biesbosch  

De meeste karakteristieke planten die in De Biesbosch voorkomen zijn gebonden aan een vochtig tot 
nat milieu. Heel bijzonder voor dit gebied is de zeldzame driekantige bies en de spindotter.  

In het gebied komen diverse water-, riet- en weidevogels voor. Sinds de afsluiting in 1970 zijn ook de 
zoogdieren toegenomen, zoals het ree en de laatste jaren de vos. De zeldzame Noordse woelmuis 
komt net als de waterspitsmuis ook in De Biesbosch voor. Dankzij de toename van de kleine 
zoogdieren zijn er weer meer roofvogels gekomen. Belangrijke broedvogels in De Biesbosch zijn de 
ijsvogel en blauwborst. In goede jaren broeden er zo’n 40 paar ijsvogels en ongeveer 1000 paar 
blauwborsten. Dankzij nieuwe natte natuurontwikkeling zijn kleine- en grote zilverreigers inmiddels 
een vertrouwd element van de huidige Biesboschnatuur geworden. Hier en daar broedt ook nog 
steeds de zeldzame roerdomp. De weelderige plantengroei zorgt voor een interessante 
insectenwereld: kevers, libellen, sprinkhanen en verscheidene dag- en nachtvlinders. Van de 
nachtvlinders is het voorkomen vastgesteld van meer dan 300 soorten.  In de Sliedrechtse Biesbosch 
komt het getijdenslakje voor dankzij de relatief grote getijdenslag.   

De vroegere rijkdom aan vissoorten is verdwenen. De Haringvlietsluizen vormen namelijk een 
barrière voor typische riviertrekvissen, zoals zalm, zeeforel, fint en spiering. Vissoorten die minder 
karakteristiek zijn voor het rivierengebied, zoals bijvoorbeeld de brasem, doen het wel erg goed.  Nu 
de haringvlietsluis weer op een kier zijn gezet kunnen ook trekvissen zoals de paling, zalm, 
stekelbaars het gebied bereiken.  

 

Beverparadijs 
Van 1988 tot en met 1992 heeft Staatsbosbeheer 42 bevers in De Biesbosch uitgezet. Inmiddels is de 
bever in dit waterrijke beverparadijs niet meer weg te denken. Je herkent ze aan hun bruine vacht en 
platte staart en je kunt ze in de hele Biesbosch tegenkomen vooral in de ochtend of avondschemer. 
De forse knaagdieren zwemmen overal, vreten kruiden en knagen aan bomen en laten op allerlei 
manieren hun sporen in het gebied achter, zoals vraatsporen, glijbanen en imposante burchten. 
Najaar en winter bieden de beste kansen om zo’n imposant onderkomen in De Biesbosch te vinden. 
Een beetje burcht is een meter of drie, vier lang en soms wel twee meter hoog. In de herfst lappen 
de bevers hun burchten op. Rond de burcht zijn dan talrijke sporen te vinden van gesjouw met 
modder. Met die aangevoerde drab smeren de bevers de kieren en gaten dicht. Bij het in elkaar 
flansen van zo’n burcht gebruiken de dieren soms ook ‘eigentijdse’ bouwmaterialen zoals plastic 
flessen, houten kratten en rubberen matten. De bevers huizen niet het hele jaar in burchten. Tijdens 
de zomermaanden slapen de vooral jongere bevers, die nog geen families hebben gevormd, buiten in 
open legers onder een struik of boom of in een dichte vegetatie.   

Door de komst van de bever zou er meer variatie in de wilgenbossen ontstaan. De dieren huizen nu 
ca. 40 jaar in De Biesbosch, maar de invloed van hun knaagwerk blijft achter bij de verwachting. Een 
onstuimige, noordwesterstorm brengt aanmerkelijk meer verandering! Momenteel liggen er zo’n 120 
tot 130 burchten in het waterrijke natuurgebied. Mogelijk huizen er nu ongeveer 300 bevers in De 
Biesbosch. Het blijft schatten omdat monitoring van het exacte aantal dieren lastig is.   

 

 

 



 

c. Ontwikkeling van De Biesbosch  

Van cultuurgebied naar natuurgebied  
De ‘oude’ Biesbosch werd gedomineerd door diverse gebruiksculturen. Die vormen van gebruik 
hielden min of meer gelijke tred met de op- en aanslibbing. Die reeks begon met open water, waarin 
zich na sedimentatie, de eerste planten (biezen) vestigden. Het gebied dankt er zijn naam aan! De 
mattenbies, over die soort gaat het, werd commercieel geoogst. Biezen werden gebruikt bij het 
vervaardigen van stoelzittingen. Tegenwoordig worden er in De Biesbosch geen biezen meer 
gesneden, maar hier en daar komt de mattenbies natuurlijk nog wel voor.  Als een biezengors te 
hoog was opgeslibd werd het door de mens naar rietgors omgevormd. Voorheen werd iedere ‘pijl’ 
riet gesneden. Het riet uit De Biesbosch stond bekend om zijn lengte. Bossen van vier, vijf meter lang 
waren eerder regel dan uitzondering. Ieder voorjaar kleurden de rietgorzen botergeel door de 
uitbundige bloei van spindotters. Tegenwoordig snijdt men commercieel geen riet meer in De 
Biesbosch. Door de wisselende waterhuishouding (Deltawerken) zijn de rietgorzen hoger (en droger) 
komen te liggen en kregen ruigtekruiden zoals haagwinde, braam en harig wilgenroosje de overhand.    
De volgende stap was het omvormen van rietgors naar (hak)griend. Het perceel werd omkaad en met 
duikers regelde met de waterstanden. Het gehakte (gebruiks)hout had allerlei functies: paaltjes voor 
in een weiland, hoephout, gereedsschapstelen en bandhout. Tegenwoordig wordt er mondjesmaat in 
de Sterlinggriend, Pannekoek en Deeneplaat griend gehakt. De totale oppervlakte aan hakgriend 
schommelt rond de 20 hectare.   

Op die hakpercelen groeien ieder voorjaar smeerwortel, bittere veldkers, look zonder look, 
fluitenkruid, bitterzoet en holpijp (in de greppels) Honderden hectaren griend veranderde echter in 
weelderige wilgenbossen met schots en scheef staande bomen. Door het staken van de 
griendcultuur is de horizon van De Biesbosch 20 tot 25 meter ‘hoger’ komen te liggen. De eens zo 
massaal groeiende brandnetels worden nu plaatselijk volledig verdrongen door de reuzenbalsemien. 
Deze zorgt voor een echte jungle met talrijke roze bloemen, die een heel kenmerkende zoete geur 
hebben. Aan de randen van de wilgenbossen groeien soorten zoals berenklauw, moeraskruiskruid, 
rivierkruiskruid, grote klis en grote kattenstaart.    

De laatste stap was de omvorming van griend naar landbouwpercelen. De griendstoven werden 
gerooid. Gemalen zorgden voor de gewenste waterstanden. Het gewonnen land werd gebruikt als 
gras- (en of) weiland of bouwland. De laatste jaren verdwijnen er echter weer de nodige 
landbouwpolders van het Biesboschtoneel (Ruimte voor de Rivier, natuurontwikkeling).   
 

Van bouwland naar waterland  
De huidige en toekomstige natuurontwikkelingsprojecten in De Biesbosch, gestart naar aanleiding 
van de Deltawet Grote Rivieren, gaan gepaard met nogal wat grondverzet. Grenzend aan het 
natuurkerngebied van De Biesbosch kwamen daar zowel gronden aan de Zuid-Hollandse, als aan de 
Brabantse kant voor in aanmerking. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten al die plannen 
qua uitvoering in een stroomversnelling. Voor de diverse dijkverzwaringstrajecten in het 
rivierengebied was veel klei nodig (en zand) en diverse in de omgeving van De Biesbosch liggende 
landbouwpolders zouden worden afgegraven. Bij de kleiwinning dienden oude kreeklopen in de 
ondergrond als basis voor het te ontwikkelen 'landschapsplan'. Nadat het graven achter de rug was, 
bleef er een landschap met gegraven geulen achter, waarmee de eerste aanzet tot herstel van het 
Biesboschlandschap een feit was. Op deze manier is er momenteel ruim 1300 hectare ‘nieuwe’ 
Biesboschnatuur gerealiseerd. De gegraven geulenstelsels in voormalige landbouwgebieden 
(Noordwaard I, Kort en Lang Ambacht en het Aert Eloyenbosch) zijn inmiddels in open verbinding 



gebracht met het omringende rivierwater. Hierbij speelt de rivierdynamiek een grote rol. Op 
sommige plaatsen is sprake van een behoorlijke sedimentatie en er vormen zich zelfs weer nieuwe 
zandplaten.   

 
Nieuwe Dordtse Biesbosch 
Het Eiland van Dordrecht heeft er sinds 2019 een stuk natuur bij: de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een 
nieuw, gevarieerd natuur- en recreatiegebied dicht bij de stad Dordrecht. Het gebied ontwikkelt zicht 
tot een Biesboschachtig landschap met een duurzaam, robuust watersysteem als basis. De natuur- en 
recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar. Je kunt er volop wandelen en fietsen. 

 
Haringvlietsluizen op een kier 
De Haringvlietsluizen liggen tussen Hellevoetsluis en Stellendam en werden op 2 november 1970 in 
gebruik genomen, waardoor de getijdenwerking in het Haringvliet en in De Biesbosch aanzienlijk 
verminderde. Dat er door deze gigantische, betonnen waterkering onvervangbare natuur verloren 
zou gaan, beschouwde de overheid destijds als een weliswaar vervelend maar onvermijdelijk 
neveneffect. Eind jaren tachtig gingen er echter stemmen op om de mogelijkheden voor een ander, 
meer op de ontwikkeling van natuurwaarden gericht spuiregime van de Haringvlietsluizen eens op 
een rij te zetten.  Sinds 2018 staan De Haringvlietsluizen een klein beetje open. Trekvissen als zalm, 
zeeforel en paling kunnen dan De Biesbosch weer bereiken, zoals dat voor 1970 het geval was. Met 
het besluit, dat het Kierbesluit wordt genoemd, voldoet Nederland aan de internationale afspraken 
over vismigratie. Bij vloed en lage waterstanden in de rivieren gaan de Haringvlietsluizen weer dicht. 
Zo wordt voorkomen dat het zoute water verder het Haringvliet binnendringt. 

  

d. Noordwaard: klimaatrobuuste deltanatuur 

Pal naast een van de belangrijkste deltanatuurgebieden van West-Europa, De Biesbosch, kreeg 
Staatsbosbeheer onlangs nóg eens honderden hectares deltanatuur in beheer. Het betreft 
overstroomgebied de Noordwaard. Waterveiligheid en natuurwaarde gaan er hand in hand. In 
Noord-Brabant, precies tussen de rivier de Nieuwe Merwede en Nationaal Park De Biesbosch in, ligt 
de Noordwaard. Het is een sinds 2015 ontpolderde polder, die nu fungeert als overstroomgebied. Op 
die manier helpt de Noordwaard om droge voeten te houden in de regio rondom Gorinchem en 
Dordrecht – nu én in de toekomst, als rivieren door het veranderende klimaat vaker extreme 
hoeveelheden regen te verwerken krijgen en de zeespiegel stijgt. 

Spitsstrook in de rivier                                                                                                                                          
De inrichting als overstroomgebied houdt in dat er in de Noordwaard alleen nog huizen en 
boerderijen staan op de hoger gelegen delen. Daarnaast is op een aantal plekken de winterdijk 
verlaagd. Daardoor kan het rivierwater nu probleemloos de Noordwaard in stromen zodra het 
waterpeil in de Nieuwe Merwede hoger komt dan twee meter boven NAP. Het water heeft er vrij 
spel om dwars door de Noordwaard verder De Biesbosch in te stromen, en via het Hollands Diep 
uiteindelijk te worden afgevoerd naar zee. Met merkbaar effect op de waterstanden in de rivier: die 
zakken hierdoor zo’n dertig centimeter. Anders dan een waterbuffer of retentiebekken vergroot zo’n 
doorstroomgebied dus echt de afvoercapaciteit van de rivier. Vergelijk het maar met een spitsstrook 
op een drukke snelweg. 

Storm als startpunt 



Rivierwater stroomt niet ‘zomaar’ de Noordwaard in; daar is een combinatie van factoren voor nodig. 
In februari 2020 was het zo ver, door de optelsom van een hoge rivierstand, springtij én 
westerstorm.  Zo’n overstroming is fantastisch voor de deltanatuur: het rivierwater spoelt overtollige 
voedingsstoffen weg, neemt nieuwe plantenzaden mee en regelt dat meegevoerde bodemdeeltjes – 
meest kalkrijk zand - op een natuurlijke manier hun plek in het systeem krijgen. Dat zijn dé processen 
voor deltanatuur. Hoe hard je ook je best doet als natuurbeheerder, geen mensenhand kan hetzelfde 
resultaat bewerkstelligen.” 

Samen sterker 
De herinrichting van de Noordwaard maakte deel uit van het bekende rijksprogramma ‘Ruimte voor 
de Rivier’. Dat draaide om waterveiligheid, maar had als bijkomend voordeel dat ook veel nieuwe 
natuurmogelijkheden ontstonden. Ook in de Noordwaard is dat het geval, met het geluk dat er 
amper een betere plek denkbaar is om én de rivier én de natuur meer ruimte te geven. De 
Noordwaard ligt namelijk pal naast De Biesbosch, een van de belangrijkste deltanatuurgebieden van 
West-Europa. Deze uitbreiding is heel bijzonder, zeker in zo’n dichtbevolkte regio: tussen Gorinchem 
en Dordrecht wonen bijna een half miljoen mensen. Het is fantastisch dat juist hier ruimte is 
gevonden voor grootschalig natuurherstel, op een schaal die ertoe doet 
 

Grote grazers in de Noordwaard 
Beheer van zo’n doorstroomgebied stelt wel bijzondere eisen. Zo moet de Noordwaard een vrij open 
gebied blijven, zodat het wegstromende water niet wordt geremd door begroeiing. Normaal 
gesproken treedt in natte gebieden een zekere verlanding op, als de begroeiing steeds dichter wordt 
– denk bijvoorbeeld aan de rietgorzen en wilgenvloedbossen in De Biesbosch. Hier krijgt de 
plantengroei die kans níet door begrazing. Dat gebeurt deels via de grote grazers die in het gebied 
lopen: Konik paarden, Schotse hooglanders en waterbuffels. Aanvullend wordt de begroeiing ook 
machinaal in toom gehouden, bijvoorbeeld door lokale boeren die er kruidenrijk natuurhooi van 
persen.  

Grutto-pleisterplaats 
Dit soort landschappen is de laatste decennia nogal zeldzaam geworden in West-Europa. Er keren 
allerlei typerende planten- en diersoorten razendsnel weer terug. Zo is de Noordwaard in z’n nog 
jonge bestaan als doorstroomgebied al vlot een belangrijke pleisterplaats geworden voor grote 
groepen grutto’s, Nederlands nationale vogel die in schrikbarend tempo achteruitgaat. In het 
voorjaar zijn hier soms wel drieduizend grutto’s tegelijkertijd. Ze doen dit gebied aan om op te vetten 
nadat ze de lange terugtocht hebben gemaakt vanuit hun overwinteringsplek in Portugal. Dankzij de 
grote, slikkige platen die tweemaal daags droogvallen is hier een overvloed aan voedsel voor ze te 
vinden.  

Ook andere vogels vinden in de Noordwaard een gedekte tafel. De purperreiger, roerdomp, kleine- 
en grote zilverreiger zijn gezien. De statige lepelaars ontbreken evenmin. Kleine plevier, kluut en 
visdief broeden op diverse, aangelegde zandplaten. Met het ontwikkelen van de vegetatie zal het 
aantal broedparen van deze dynamische kustvogels weer geleidelijk afnemen. Met het uitdijen van 
De Biesbosch komen er ook grotere roofvogels zoals de zeearend. In 2009 werden de ‘vliegende 
deuren’ erg vroeg (augustus) in het gebied gesignaleerd. Daarna is de zeearend iedere maand in De 
Biesbosch waargenomen. Zeearenden hebben De Biesbosch eerst behoorlijk verkend en in 2012 is 
een koppel gaan broeden, met een jong als bijzonder resultaat. In 2016 vestigde nota bene nog een 
paartje visarenden in De Biesbosch. 


