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NIEUWSBRIEF (november 2020) 

1. Nieuw bestuurslid. 
2. Vrijwilligersavond en nieuwjaarsreceptie 2021. 
3. Schenking. 
4. De Biesbosch. 

  
1. Nieuw Bestuurslid: 

We hebben u diverse keren in de nieuwsbrief laten weten dat we op zoek waren naar 
een nieuw bestuurslid. We vinden het heel erg fijn dat we u deze keer kunnen melden 
dat we in Hilde Reichmann-Amsing (46 jaar jong) de persoon hebben gevonden die 
ons bestuur komt versterken. We zijn als bestuur weer compleet. Wilt u meer over 
Hilde te weten komen dan zult u nog even geduld moeten hebben. In het komende 
Periodiek (december) zal zij zich uitgebreid aan u voorstellen. 

2. Vrijwilligersavond en nieuwjaarsreceptie: 
Het is dit jaar helaas niet mogelijk om de vrijwillgersavond en de nieuwjaarsreceptie 
door te laten gaan. We hadden het graag anders gezien, maar u begrijpt dat het niet 
verantwoord zou zijn met het oog op het rondwarende virus. Ook is het niet 
toegestaan om met zoveel mensen samen te komen. Hopelijk breekt er binnen 
afzienbare tijd weer een ‘gewone’ tijd aan zodat we elkaar weer kunnen spreken en 
ontmoeten. We voelen ons ondanks alle maatregelen wel degelijk met u verbonden. 
In gedachten zijn we bij u. 

3. Schenkingen: 
Van de heer Jurg Slieker hebben we diverse dia’s over Sliedrecht gekregen. Waarvoor 
dank. 

4. De Biesbosch: 
Laatst bezocht ik (Jolanda Snel) een oud-griendwerker. Ik kreeg van hem het 
schitterende boek ‘De BIESBOSCH in de twintigste eeuw’ in mijn handen gedrukt. 
Omdat de Biesbosch onze achterbuurman is, heb ik het boek gelijk opengeslagen en 
ben ik gaan lezen over het schitterende natuurgebied. Daarom sluit ik ook deze 
nieuwsbrief af met voor velen onder u bekende informatie, maar voor de jongere 
leden van onze vereniging waarschijnlijk nieuwe leerzame informatie over een 
natuurgebied zo dichtbij en zo mooi om te bezoeken. Juist in deze tijd waarin we 
beperkt zijn qua uitstapjes is een bezoek aan dit natuurgebied zeker de moeite 
waard. Een plek waar we nog naar toe mogen gaan en kunnen genieten van rust, 
natuur, schoonheid en aan de rivierkant een prachtig uitzicht op ons dorp. Even een 
stukje fietsen, varen (waterbus) of rijden en u staat middenin een schilderachtig 
tafereel. 

De Biesbosch is ontstaan in 1421 en heeft 5 eeuwen lang een sluimerend bestaan 
gekend. Van immense binnenzee veranderde de Biesbosch, ten gevolge van op- en 
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aanslibbing en de ontwikkeling van het ecosysteem, langzaam in een waterrijk 
natuurgebied. 

In het begin van de 19de eeuw was de Biesbosch, tengevolge van het eeuwenlange 
proces van op- en aanwassen grotendeels dichtgeslibd. De vele tientallen platen, 
eilanden en poldertjes belemmerden de afvoer van het rivierwater naar de delta. 
De relatief smalle Merwede kon het water, bij extreem  hoge rivier-afvoeren niet meer 
aan, hetgeen diverse grote overstromingen (Alblasserwaard) tot gevolg had. 

Om de rivier meer ruimte te geven en het water gedeeltelijk af te  kunnen voeren via 
het Hollandsch Diep, werd in 1874 begonnen met het graven van de Nieuwe 
Merwede. Dit werk bestond voornamelijk uit het verbreden en uitdiepen van 
bestaande kreken. In 1878 was de Nieuwe Merwede een feit. De nieuwe groene rivier 
luidde een eeuw van grote veranderingen in. Ten gevolge van de invloed van de 
Noordzee en de aanvoer van zoet water via de Rijn en de Maas is de Biesbosch, sinds 
zijn ontstaan in 1421, zowel een getijdengebied als een zoetwatermoeras geweest. 
Door de afsluiting van het Haringvliet in 1970 werd de invloed van de zee echter 
beteugeld en nam de werking van eb en vloed aanzienlijk af. Van de ene op de 
andere dag vielen gebieden die, in een dynamiek van tweemaal per etmaal, zowel 
een land- als een waterfase kenden, permanent droog en verdwenen andere 
voorgoed onder water. Dit had uiteraard grote invloed op de karakteristieke flora en 
fauna, waardoor sommige planten verdwenen en andere vaste voet aan de grond 
kregen. 

Het landschap van de Biesbosch is door de er heersende dynamiek en het 
veranderende ecosysteem altijd aan veel verandering onderhevig geweest. Van een 
grote binnenzee met diepe en vooral ondiepe delen veranderde het gebied 
langzamerhand in een stelsel van op- en aanwassen met kronkelige kreken en diepe 
killen. 

In de loop van de 20ste eeuw, kreeg bosvorming een kans en veranderde het 
voorheen open landschap in een patroon van verruigde gorzen afgewisseld door 
wilgenbossen met daartussen nog altijd een grote hoeveelheid water. Vooral in de 
zomer is dit dan ook een geliefde plek om te recreëren: Kanoën, kamperen, 
picknicken/barbecuen, zwemmen, vissen of met je motorboot genieten van de zon, 
de wind, de natuur en al het andere moois.  Momenteel zien we de Biesbosch 
veranderen  in een overbuurman die al zijn herfstkleuren prijs geeft. ik wens u veel 
plezier toe tijdens uw bezoek aan mijn geliefde Biesbosch. 
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