
Donderdag 23 januari – Een snufje meer zout in de delta -Jacques 
van der Neut

In november 1970 werden de Haringvlietsluizen in gebruik genomen, 
waardoor een groot deel van de getijdenwerking in het beneden-
rivierengebied verdween. De kenmerkende hartslag van de Biesbosch 
verminderde door deze ingreep ook ingrijpend. In de jaren ‘90 gaan er 
stemmen op om de Haringvlietsluizen op een andere manier te gaan 
gebruiken, waarbij ook de terugkeer van het getij in verschillende 
scenario’s onder de loep wordt genomen. 

Na jaren van politiek gesteggel rolt er een compromis uit de bus. De 
betonnen waterkering gaat op ‘een kier’. Sinds januari 2019 is 
Rijkswaterstaat hier mee aan de slag. Door het mondjesmaat toelaten van 
zeewater, komt er thans een snufje meer zout in de delta. Wat voor 
ontwikkelingen hebben zich nog meer in het benedenrivierengebied 
voorgedaan? Veel boerenland is omgevormd naar waterland. De 
Noordwaard, poldergebied bij Werkendam, wordt ingericht als 
veiligheidsklep voor toekomstige hoge waterstanden. Bouwland maakt 
hier plaats voor gegraven geulen en ondiepe oeverzones. Waterveiligheid 
is weliswaar de rode draad, maar natuurwaarden liften hier duidelijk op 
mee. 

Dankzij de schaal, in en rondom de Biesbosch is er immers zo’n 3000 
hectare nieuwe, natte natuur gerealiseerd, broeden er in de Biesbosch 
thans zeearenden en visarenden. De boommarter rukt op en er huist zelfs 
een das! Van deze landschappelijke omwenteling profiteert de wilde flora 
ook. De bermen in de Noordwaard veranderen in een kleurig palet van 
margriet, vogelwikke, veldlathyrus, wilde peen, grote kaardenbol en 
uitbundig bloeiende kattenstaarten zorgen voor een paarse omlijsting van 
het geheel. De Biesbosch is nationaal park maar zal in 2021 (het gebied 



bestaat dan 600 jaar), met het Hollandsch Diep, Haringvliet en Voordelta 
worden samengevoegd en verder door het leven gaan als NLDelta.    
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pensioen.   
 


