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Datum: februari 2022

Welkom
Welkom bij deze eerste nieuwsbrief! We zijn als Staatsbosbeheer trots dat we vanaf 1 januari het natuuren vegetatiebeheer in de Noordwaard mogen oppakken. In deze nieuwsbrief informeren wij u over
ontwikkelingen in de Noordwaard, en leest u onder andere meer over onze nieuwe rol in dit prachtige
gebied.

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.
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Samenwerking Rijkswaterstaat en Staatsbosbosbeheer
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 doet het technisch beheer, terwijl
Staatsbosbeheer het natuur- en vegetatiebeheer regelt. De samenwerking is een logische stap, beide
partijen hebben, verspreid over Nederland, grote gebieden uiterwaarden van grote rivieren in beheer.
Deze grenzen vaak aan elkaar of lopen in elkaar over. Daarom is afgesproken intensiever te gaan
samenwerken en krachten te bundelen met als gezamenlijk doel goed en efficiënt beheer van de
uiterwaarden waarbij de waterveiligheid behouden blijft en tegelijk de ecologische kwaliteit verbetert.
Over de samenwerking verscheen een persbericht, hier kunt u het bericht lezen.

Vegetatiebeheer Noordwaard
Hoe is de samenwerking eigenlijk verdeeld? Staatsbosbeheer verzorgt vanuit hun expertise het natuur- en
vegetatiebeheer, zoals begrazing, maaiwerk en bosbeheer. Rijkswaterstaat blijft -net als voorheen- zorgen
voor het technisch beheer, zoals het onderhoud aan gemalen en bruggen en het baggerwerk. Ook blijft
de Noordwaard eigendom van Rijkswaterstaat. Daar verandert niets aan. De ecologische ambitie van
Staatsbosbeheer in de Noordwaard richt zich in de zogenaamde laag bekade polders op het versterken
van de soortenrijkdom, zowel van de flora (soortenrijke graslanden) als van de fauna (weidevogels). De
ambitie en inzet van beide partijen zal zijn om zich langdurig te verbinden aan het landschaps- en
natuurbeheer van de Noordwaard. Goed beheer, en zeker natuurbeheer, is gebaat bij langjarige,
koersvaste sturing. En, minstens even belangrijk, bestendige, langjarige samenwerking zorgt voor een
stabiele relatie met stakeholders in de streek waarbij er tijd is voor een goede opbouw en versterking van
deze relaties. De Noordwaard wordt gezien als een waardevol recreatief gebied voor wandelaars en
fietsers. Maar ook de natuur floreert goed. Sinds de inrichting in 2015 als doorstroomgebied zijn de
ecologische ontwikkelingen heel sterk en bijzonder. Diverse bedreigde en zeldzame vogelsoorten zoals de
roerdomp, porseleinhoen, grutto, veldleeuwerik en visarend, hebben de Noordwaard ontdekt als broeden leefgebied. Minder zichtbaar, maar ook onder water ontwikkelt de Noordwaard zich goed, het is een
belangrijke kraamkamer voor jonge vis. Deze mooie en bijzondere nieuwe natuurwaarden willen wij als
Staatsbosbeheer graag behouden en verder versterken!

Sfeerplaatjes

De laagbekade polders in de Noordwaard zijn de afgelopen tijd
verschillende keren overgelopen. De voornaamste oorzaak hiervan is de
harde westenwind in combinatie met het getij die voor opstuwing van het
water zorgt. Deze sfeerfoto’s geven hiervan een goed beeld.
De luchtfoto is gemaakt door Bas Kakus.

Op maandagavond 21 februari is het water net hoog genoeg gekomen dat het over de drempel aan de
noordkant het gebied in is gelopen. Maar dit was maar heel kort, net voor en na hoogwater veroorzaakt
door het getij in het gebied.

Achtergrondverhaal: Noordwaard: klimaatrobuuste deltanatuur
Over de Noordwaard schreven we een uitgebreid achtergrondverhaal. Lees het volledige verhaal terug op
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurverhalen/noordwaard
Pal naast een van de belangrijkste deltanatuurgebieden van West-Europa, de Biesbosch, kreeg
Staatsbosbeheer onlangs honderden hectares deltanatuur in beheer: de Noordwaard. Waterveiligheid en
natuurwaarde gaan er hand in hand. De inrichting als doorstroomgebied houdt in dat 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
30 centimeter. Anders dan een waterbuffer of rententiebekken vergroot zo’n doorstroomgebied dus echt
de afvoercapaciteit van de rivier. Vergelijk het maar met een spitsstrook op een drukke snelweg.
Samen sterker
De herinrichting van de Noordwaard maakte deel uit van het 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. Begin 2022 spraken Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer af om het beheer van de Noordwaard samen aan te pakken. Boswachter Thomas is
ontzettend blij, want er is in 2015 ruim 1500 hectare doorstroomgebied bijgekomen en dat mogen wij nu
gaan beheren. “Deze uitbreiding is heel bijzonder, zeker in zo’n dichtbevolkte regio: tussen Gorinchem tot
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”, vindt hij.

Uitbreiding op beheerteam Biesbosch
Om zo’n groot gebied als de Noordwaard te kunnen beheren heeft Staatsbosbeheer een speciaal
Noordwaard-beheerteam samengesteld. In dit team werken collega’s nauw samen op verschillende
onderwerpen:
• Jonas Pronk, boswachter beheer
• Ronald Broekkuizen, projectleider Noordwaard
• Boswachter ecologie/publiek Noordwaard (vacature wordt binnenkort ingevuld)
• Harm Blom, senior boswachter publiek Biesbosch, contactpersoon voor de media (tijdelijk)

Contactgegevens beheerteam Staatsbosbeheer
Wilt u meer weten over het beheer in de Noordwaard of heeft u een vraag,
neem dan gerust contact op met Staatsbosbeheer, beheerteam Biesbosch.
Ons eerste aanspreekpunt voor de Noordwaard is Jonas Pronk. Jonas (rechts
op de foto) is boswachter beheer en bereikbaar via mailadres
j.pronk@staatsbosbeheer.nl en via mobiele nummer 06-13649462.

Natuurlijk beheer door Free Nature
Om het gebied open te houden en doorstroming van het water te garanderen worden grote grazers
ingezet. Ook in 2022 zal de Noordwaard begraasd worden door het de kuddes van Free Nature. Die bestaan
tot op heden uit waterbuffels, Schotse hooglanders en konikpaarden. Zij zorgen voor een rijk mozaïek van
hoger en lager opgaande planten en houden het gebied open. Er is destijds gekozen voor een combinatie
van deze grazers omdat zij door hun manier van grazen en bewegen andere effecten op het gebied
hebben. De combinatie zorgt voor een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Daarnaast is het gebied erg nat,
wat ervoor zorgt dat niet alle grazers overal even gemakkelijk komen. De waterbuffel laat zich echter niet
door het water tegenhouden, die komt overal.
Wie bellen bij calamiteiten
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met het calamiteitennummer van FREE Nature. Dit is 06-29 01 57
31. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar en bedoeld om calamiteiten met betrekking tot de grazers
snel op te kunnen lossen. Voor meer informatie over de grazers in de Noordwaard, kunt u contact
opnemen met Tanja de Bode via tanja.debode@freenature.nl of 06-33 68 00 51. Via de website
www.freenature.nl is meer informatie te vinden over het beheer.
Terugblik op de eerste maanden van het jaar
Januari en februari verliepen stormachtig. Dat betekent veel water in de Noordwaard. Een echt hoogwater
waarbij ook de drempel overstroomde, werd het niet. Tot maandag 21 februari. In de avond is de drempel
kort overstroomd geweest door een combinatie van een flinke rivierafvoer met een hoger getij veroorzaakt
door de harde wind. Maar dit was maar kort. De grazers konden daarom in het gebied blijven en zijn
bijgevoerd op de terpen. Na enkele dagen zakt het water weer en scharrelen zij zelf hun kostje weer bij
elkaar. Juist in deze tijd van het jaar is hun aanwezigheid in het gebied gewenst. Het nieuwe gewas groeit
nog niet, waardoor de dieren zich nu moeten voeden met de ruigte die is overgebleven. Jonge wilgen
worden opgegeten en dat zorgt ervoor dat het gebied niet dichtgroeit. De conditie van de dieren wordt
hierbij goed in de gaten te houden.

Vogelgriep in de Noordwaard
Momenteel is er een uitbraak van vogelgriep in Nederland. De Noordwaard is een rijk vogelgebied, en ook
hier kom je besmette vogels tegen. Wat moet je doen als je een besmette vogel tegenkomt? Hierover
schreven wij op onze website:
Momenteel is er een uitbraak van vogelgriep in Nederland. Vogelgriep wordt veroorzaakt door
griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde
watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor. Sinds oktober worden dode
watervogels, zoals zwanen en ganzen, in natuurgebieden gevonden. Het vogelgriepvirus is in heel Europa
aanwezig.
Wat kun je als bezoeker van natuurgebieden doen?
• Raak geen zieke en dode vogels aan en blijf uit de
buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen.
Vogels kunnen ongecontroleerde bewegingen
maken of heel suffig ogen.
• Houd de hond aan de lijn. Honden kunnen ziek
worden als ze in aanraking komen met dieren die
vogelgriep hebben.
• Blijf op de paden. Probeer zoveel mogelijk de rust
te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn.
Hiermee voorkomen we de verstoring van
watervogels en verkleinen we de kans op
verspreiding.
Het melden van dode vogels kan via de website van Sovon. Als er drie of meer watervogels (zwanen,
ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk
Meldpunt Dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88. Meer informatie over vogelgriep?
Zie de website van de NVWA www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding

Aanmelden voor de nieuwsbrief Noordwaard
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Staatsbosbeheer, beheerteam Biesbosch en gaat over beheer
ontwikkelingen in de Noordwaard. Wilt op u in de toekomst deze nieuwsbrief ontvangen dan kunt u zich
hiervoor inschrijven via e-mailadres: j.pronk@staatsbosbeheer.nl.

