
 

 

 

Nieuwsbrief #6 
Noordwaard 

 
 
 

Datum: December 2022 

Welkom 
Welkom bij de extra lange nieuwsbrief Noordwaard. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van 

de ontwikkelingen in dit gebied. Deze nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar. Vorige nieuwsbrief gemist? 

Kijk dan op: https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/biesbosch/noordwaard. 
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Terugblik  
 

Wintergasten in de Noordwaard  

Het is inmiddels december en de Biesbosch wordt door vele 

soorten watervogels gebruikt als veilig overwinteringsgebied. 

Met name de afgesloten watergebieden zoals polder Hardenhoek 

en de Noordwaard zijn in trek als rust- en slaapgebied. Inmiddels 

slapen er elke nacht tienduizenden ganzen, eenden en andere 

vogels. Al vanaf eind augustus nemen de aantallen eenden en 

steltlopers toe. Vanaf oktober zien we de wintergasten uit het 

Hoge Noorden aankomen. Denk hierbij aan kolganzen, 

brandganzen en de grote aantallen smienten. Overdag zie je deze 

soorten ook in grote groepen op de graslanden foerageren. Op de meer verscholen en luwgelegen kreken 

zie je grote groepen wintertalingen, ook een typische wintergast voor de Biesbosch. En op de grotere 

kreken zien we weer mooie aantallen grote zaagbekken, nonnetjes, brilduikers en kuifeenden. 

 

  

In Noord-Brabant, precies tussen de rivier de Nieuwe Merwede en de Nationaal Park Biesbosch in, ligt de 

Noordwaard. Het is een sinds 2015 ontpolderd gebied dat nu fungeert als doorstroomgebied. 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. Begin 2022 spraken Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer af om het beheer van 

de Noordwaard samen aan te pakken, in ieder geval voor de komende tien jaar. Rijkswaterstaat is en blijft 

eigenaar en doet het technisch beheer, en Staatsbosbeheer doet het natuur- en vegetatiebeheer. 

Grote zaagbek 

https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/biesbosch/noordwaard


 

 

Winterrust in de Biesbosch ingegaan 

De aanwezigheid van meerdere grote, ondiepe, stromende, rustige watergebieden draagt direct bij aan 

een grotere overlevingskans van bovengenoemde wintergasten. Door de wisselende werking van het getij, 

de aanwezigheid van kleine en grotere kreken, voedselrijke oevers en graslanden, is de Biesbosch dé plek 

om te overwinteren. Op elk moment van de dag is er wel een plek die voldoet aan hun eisen. Vanaf de 

wandelpaden en de laaggelegen wegen is de diversiteit van deze soorten prachtig te zien. Veel van deze 

soorten zijn zeer verstoringsgevoelig en komen al generaties lang naar de Biesbosch. Hier vinden ze 

namelijk open stromend water, voedsel én de nodige rust. Zoetwatergetijdengebieden zijn zeldzaam maar 

o zo belangrijk voor watervogels om de winter door te komen. Staatsbosbeheer hanteert daarom al jaren 

de winterrust om tienduizenden watervogels de nodige rust te bieden. 

 

Op 1 november is de winterrustperiode gestart in de Biesbosch en deze loopt nog door tot 1 maart. Vanaf 

dat moment zijn de meeste watervogels naar het noorden vertrokken en hebben ze weer voldoende 

energie opgedaan voor het komende broedseizoen. Deze rustgebieden zijn reeds afgesloten delen van de 

Biesbosch en 5 luwteplekken op grotere kreken. Hier zien we al jarenlang concentraties van watervogels 

die zeer regelmatig verstoort worden door vaarrecreatie. De rustgebieden kunt u bekijken via de volgende 

link: kaart winterrustregeling Biesbosch. Over de vogeltrek en winterrust in de Biesbosch schreef 

boswachter Harm Blom een boswachtersblog. 

 

Overwinterende zeearenden 

Momenteel verblijven er meerdere zeearenden in de Biesbosch. De aantallen wisselen maar o.a. in de 

Noordwaard worden regelmatig kleine groepjes gezien van 2-5 vogels. Meestal zijn dit jonge en 

jongvolwassen zeearenden van 1-4 jaar oud. In totaal kunnen de aantallen zeearenden oplopen tot meer 

dan 12! De Biesbosch is een belangrijk overwinteringsgebied voor jonge zeearenden uit het gehele land. 

Ook komen er zeer waarschijnlijk regelmatig jonge zeearenden uit het buitenland naar de Biesbosch toe. 

Op deze manier krijg je zogenaamde ‘pubergroepen’ van zeearenden. In Nederland zien we dat maar op 

enkele plekken. De schaal van het gebied, de aanwezigheid van absolute rust, de hoeveelheid voedsel en 

de aanwezigheid van geschikte slaapbomen zorgt ervoor dat de Biesbosch zo belangrijk is voor de 

zeearend. Tijdens de eerste winterperioden zijn zeearenden 

kwetsbaar. Door met meerdere zeearenden in een gebied te 

overwinteren versterken ze hun kans op overleving. Het 

zoeken naar voedsel, sociale interactie en hoe om te gaan met 

mogelijk gevaar versterkt hun overlevingskansen. Zo zien we 

regelmatig dat twee en soms drie zeearenden samenwerken 

om voedsel te vinden. Op de foto zie je twee jonge zeearenden 

die net samen een verzwakte brandgans hebben gedood. Ook 

dat is de kracht van de Noordwaard!  
 

Uitrastering Kooiwaard 

Polders Kooiwaard west en Kooiwaard oost, twee overstromingspolders ten oosten van de Braspenning, 

zijn dit najaar uitgerasterd van het begrazingsgebied. De Schotse hooglanders, konikpaarden en 

waterbuffels zullen hier in principe niet meer grazen. Hiertoe is besloten om met aangepast beheer 

bloemrijke vochtige hooilanden te gaan ontwikkelen met hoge biodiversiteit, dit is één van de afspraken 

die tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn gemaakt. De transitie gaat naar verwachting heel 

langzaam en er is mogelijk nog jaren weinig van te zien. De polders zullen door middel van peilbeheer 

langer vochtig worden gehouden en ook het maaibeheer wordt hierop aangepast. Begrazing past daarom 

niet meer bij deze twee polders. De grote grazers blijven natuurlijk wel in de andere delen van het 

begrazingsgebied. Door delen van de Noordwaard te begrazen met grote grazers en op andere delen 

aangepast beheer toe te passen ontstaat er een mozaïek van verschillende landschappen en 

plantensamenstellingen, allemaal met hun eigen natuurwaarden. Als stukjes van een puzzel dragen de 

verschillende polders bij aan een completer rivierecosysteem. Deze variatie op kleine én grote schaal is 

heel erg waardevol voor bloemrijke graslanden met onder andere insecten en vogels, en voor u en ons is 

er daarom altijd iets te ontdekken! 

https://www.staatsbosbeheer.nl/~/media/biesbosch/biesbosch-winterrustregeling-kaart-2022.pdf
file://///staatsbosbeheer.intern/Afdelingen/Werkendam/Projecten/RWS%20beheer%20Noordwaard/Communicatie/Nieuwsbrief/12%202022%20Nieuwsbrief%20december/In%20de%20maand%20oktober%20is%20de%20vogeltrek%20in%20volle%20gang%20en%20dat%20was%20ook%20zeker%20te%20merken%20in%20de%20Noordwaard!%20Sommige%20dagen%20vlogen%20er%20honderden%20veldleeuweriken,%20koperwieken,%20zanglijsters%20en%20vinken%20over,%20onderweg%20naar%20hun%20overwinteringsgebieden%20in%20het%20zuiden.


 

 

Update Rijkswaterstaat 

Een kijkje in de keuken bij Team Rijntakken: Een van de taken van Team Rijntakken in de Noordwaard is 

het onderhouden van de windwatermolentjes. De windwatermolens worden in de volksmond ook wel 

Bosmanmolen genoemd, vernoemd naar de fabrikant van dit type molen. Het onderhoud van de molens 

bestaat uit het keuren van veiligheidsvoorzieningen, het smeren van bewegende delen en het repareren 

van beschadigingen. Recent zijn bijvoorbeeld een drietal beschermkappen geplaatst die een aantal 

maanden geleden zijn verdwenen. Deze beschermkappen dienen voor afscherming van de vlotter en 

bewegende delen van de molen. Een vlotter is een soort dobber die drijft op het water en langs de 

mechanische weg de regelaar van de molen bedient. De vlotter is via een stang aan een mechanisme 

gekoppeld waardoor de molen in en uit de wind draait afhankelijk van de waterstand. Op deze manier 

wordt de molen automatisch ingeschakeld bij een te hoog polderpeil waardoor deze water uit de polder 

gaat malen. Wanneer het water in de polder op peil is draait de molen door de vlotter weer uit de wind 

en stopt met malen. De vlotters zijn nu weer netjes afgeschermd en kunnen weer veilig hun werk doen. 

 

Update pilot zwerfafvalaanpak 
In de Biesbosch staan inmiddels 1 container op de Aakvlaai, 16 welkomstborden, bij de strandjes staan er 

herhalingsborden en op drie locaties staan tasjes dispensers. We hebben al ruim 2.500 tasjes uitgedeeld 

met de dispensers. Recreanten pakken een tasje om hun eigen afval mee te nemen. Zo zetten we in op 

een gedragsverandering van recreanten. Ook zijn er al 4 opruimdagen georganiseerd waar vrijwilligers 

afval komen prikken. Een ondernemer kwam met zijn medewerkers ook een dag opruimen. De 

afvalcampagne heeft veel media-aandacht gekregen. Door al deze verschillende acties en de 

waarnemingen van de boswachters mogen we concluderen dat de campagne bij het publiek goed 

ontvangen is. De genomen acties lijken op enkele locaties een gewenst effect te hebben. Het afval  

concentreert zich (in tasjes) meer rondom de afvalcontainers. Dit is makkelijker op te ruimen en zorgt dat 

het minder afval in de natuur gaat zwerven. Wandelaars blijken gestimuleerd te worden om afval op te 

rapen. Het is een mooi begin van de samenwerking. De intentie van alle partijen is om de campagne in 

2023 voort te zetten en nog meer in te zetten op een gedragsverandering van recreanten.  
 

Op zaterdag 11 maart organiseert Staatsbosbeheer weer een opruimdag, vrijwilligers kunnen zich 

hiervoor binnenkort aanmelden op de website van Staatsbosbeheer. 

 

Komende maanden 
 

Plaatsing bebording  

Om het recreatieve gebruik in de Noordwaard beter te stroomlijnen gaat Staatsbosbeheer in overleg met 

Rijkswaterstaat bebording plaatsen. De bebording zal met name aan de randen van het begrazingsgebied 

en de toegang tot een aantal lage graskades geplaatst worden. Het doel van de bebording is om 

verschillende vormen van recreatie in het gebied op een gewenste 

wijze mogelijk te blijven maken en dit goed samen te laten gaan met 

de natuurwaarden. Daarnaast moet de bebording wijzen op de 

veiligheid en de gedragsregels als men het begrazingsgebied in 

komt en hier dus runderen en paarden tegen kan komen. Om er voor 

te zorgen dat er prettig en veilig gerecreëerd kan worden op de lage 

graskades wordt hier duidelijk gemaakt 

dat gemotoriseerd verkeer niet welkom is. 

Wandelen, fietsen en paardrijden blijft 

gewoon toegestaan. Op de lage graskades 

dienen recreanten hun hond wel aan te 

lijnen. Met deze regels kunnen 

verschillende vormen van recreatie veilig 

en prettig in het gebied blijven 

plaatsvinden. Daarnaast blijft de rust voor 

de omringende natuur geborgd. 

https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/samen-houden-we-biesbosch-schoon


 

 

Voornemen afsluiten laaggelegen wegen bij hoogwater 

In de Noordwaard loopt bij een rivierwaterstand van hoger dan 1.30 +NAP het water over de lage kades 

de polders in. Dit gebeurt normaal gesproken een aantal maal per jaar in de wintermaanden. Het hele 

gebied, met uitzondering van een aantal hogere delen, komt dan blank te staan. Ook de lager gelegen 

wegen komen op dat moment onder water te staan. De overgebleven hogere en droge delen vormen dan 

een toevluchtsoort voor veel verschillende diersoorten.  

 

Wanneer de lage wegen onder water komen te staan zorgt dit voor onveilige situaties voor weggebruikers. 

Al bij een klein laagje water is de weg moeilijk te onderscheiden van de naastgelegen bermen en sloten. 

Ook zorgen drijvende stukken hout en ander organisch materiaal voor obstakels op de wegen. Wanneer 

het water weer zakt blijft een deel van dit drijfvuil achter op de wegen. In het geheel zijn deze lagere delen 

niet voorzien van verlichting en is het voor de weggebruiker dan niet goed duidelijk of de wegen 

begaanbaar zijn. 

 

Naast de verkeersveiligheid zorgen auto’s die toch tijdens het hoge water door het gebied rijden voor 

verontrusting van de dieren. Dieren zoals reeën, vossen en hazen die de hogere delen, in veel gevallen de 

wegen, opgezocht hebben worden gedwongen terug het water in te vluchten. Tijdens de verschillende 

hoogwaterperioden in 2021 en 2022 heeft Staatsbosbeheer bij herhaling verstoring door mensen 

geconstateerd. Gevaarlijk voor mens en dier. 

 

Om de veiligheid te waarborgen is Staatsbosbeheer voornemens om in samenwerking met Rijkswaterstaat 

en Gemeente Altena de laag gelegen wegen kortstondig tijdens en direct na periodes van hoog water af 

te sluiten. Hiermee wordt de veiligheid van weggebruikers maar ook de benodigde rust voor vluchtende 

dieren gewaarborgd. Direct na het hoge water kunnen de wegen schoon geveegd worden en de wegen 

weer open gesteld. 

 

De bewoners en bedrijven in de Noordwaard kunnen ten allen tijde via de hoog gelegen wegen hun 

woningen en opstallen bereiken. Het gaat hier expliciet om de laag gelegen wegen. 

 

 
 

  



 

 

Update FREE Nature 

Winter in de Noordwaard 

December is nog maar net begonnen, of de vorst brak al aan. Prachtige winterse omstandigheden zorgde 

voor mooie plaatjes in de Noordwaard. Voor de grazers zijn deze omstandigheden geen enkel probleem. 

De Schotse hooglanders en konikpaarden hebben dikke vachten en de waterbuffels maken gebruik van 

een stevige vetlaag om lekker warm te blijven. Dat laatste geldt overigens ook voor de konikpaarden en 

Schotse hooglanders. Dankzij een warm najaar staat er in de Noordwaard nog erg veel voedsel voor de 

grote grazers. En dat zien we terug in de vetvoorraad van de dieren. 

Ze zijn rond en gezond! Naarmate de winter vordert, zullen de 

dieren deze vetvoorraad gaan aanspreken. Dat is nodig omdat de 

voedingswaarde van wintergras lager is dan die van mals 

voorjaarsgras. Ze eten dus ook in de winter hun buiken vol, maar 

dat levert minder energie op. Dat tekort vullen ze aan met hun 

opgebouwde reserves uit het zomerseizoen.  

 

Nog weinig hoogwater  

Hoewel het stormseizoen al even is begonnen, hebben we dit najaar nog nauwelijks hoog water gezien 

in de Noordwaard. Door opstuwing uit het westen loopt de Noordwaard vanaf de herfst regelmatig onder. 

Maar dit najaar zijn de omstandigheden rustig. Waar we soms in september al moesten bijvoeren omdat 

het gebied overstroomde, is dat nu nog niet aan de orde geweest. Bijzonder!  

 

 

Tot slot 

 

Contactgegevens Noordwaard 
 

Vragen aan de boswachter en/of Vera Praet, boswachter ecologie/publiek Noordwaard: 

aanmelden voor de nieuwsbrief: v.praet@staatsbosbeheer.nl of 06-51 80 78 43 

Jonas Pronk, boswachter beheer Noordwaard:  

 j.pronk@staatsbosbeheer.nl of 06-13 64 94 62. 
 

Kuddes FREE Nature 

• Calamiteiten grote grazers: 06-29 01 57 31 (24 uur per dag)  

• Beheerder Tanja de Bode:   tanja.debode@freenature.nl of 06-33 68 00 51 

• Meer informatie:   www.freenature.nl  

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

mailto:v.praet@staatsbosbeheer.nl
mailto:j.pronk@staatsbosbeheer.nl
mailto:tanja.debode@freenature.nl
http://www.freenature.nl/

