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AGE DE VRIES Biezen, water, wilgen 
en woorden

kend was. Helaas, de rechter gaf ons ongelijk. 

Ondanks dat er nu zo’n tweehonderd exempla-

ren zijn uitgezet, blijken de korhoenders zich niet 

te vestigen op de Hoge Veluwe. 

Op de Sallandse Heuvelrug gaat het zeer slecht 

met de korhoenders. Tot onze schrik is er dit jaar 

toestemming verleend om daar tien Zweedse 

korhoenders uit te zetten. Het gaat weliswaar 

niet om gefokte dieren, maar wel om vogels die 

zowel uiterlijk als genetisch sterk afwijken van de 

inheemse vogels. Als deze Zweedse korhoen-

ders in dit gebied succesvol zijn, betekent dit 

automatisch het einde van de inheemse soort. 

Overigens is ook bij deze uitzetting de kans op 

succes gering. Het gaat om dieren die niet aan 

de  Nederlandse situatie zijn aangepast. Zelfs de 

Boswachter Jacques van der Neut leidde de wandelaars rond in zijn domein. (Foto: H. Voss)

vogels die wel zijn aangepast doen het slecht 

zonder dat bekend is hoe dat komt.

Meeuwen

Steeds meer mensen klagen over overlast van 

meeuwen. Ze maken lawaai en poepen op 

 auto’s. Gemeenten verlenen steeds vaker ont-

heffing om de vogels te verjagen of nesten te 

vernielen. Een groot deel van de West Europese 

populatie van de kleine mantelmeeuw leeft in het 

Havengebied van Rotterdam. Ook daar worden 

ze actief verstoord en verjaagd. De Faunabe-

scherming heeft er in het verleden tot aan de 

Raad van State voor gepleit om de broedkolonies 

in het havengebied aan te wijzen als speciale 

beschermingszones, maar dat verzoek werd des-

tijds afgewezen.
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Het is genoeg om een tak in de grond te steken. 

En hij kan uitstekend tegen periodieke overstro-

ming. Taai volk was dat van de griendindustrie, 

even taai als het rijshout waarvan ze leefden. 

Naast vissen (fint, steur, zalm), jagen en eenden 

vangen.

 

Dat alles is inmiddels geschiedenis. De algemene 

maatschappelijke ontwikkeling, geholpen door 

de afsluiting van de zeearmen in 1970 – waar-

voor nog zinkstukken van wilgentenen werden 

gebruikt – maakten er een eind aan. Wat over-

bleef was een van de grootste zoetwatergetijde-

gebieden van Europa, dat in 1994 tot Nationaal 

Park werd verheven onder de hoede van Staats-

bosbeheer. Een heel dynamisch – in ecologische 

zin – gebied dat zich heeft aangepast aan de 

demping van het tij van ca. 2 meter tot ca. 

30 cm. De belangrijkste exploitatie die nu rest 

zijn de drie grote drinkwaterbekkens, die Rot-

terdam en omgeving van water voorzien. Als 

kind woonde ik in die stad. Het water was er 

niet lekker, te veel chloor. De exploitatie van de 

akkers ten oosten van het park wordt geleidelijk 

Ik tekende onmiddellijk in toen ik de uitnodiging 

ontving voor de jaarvergadering in De Bies-

bosch. Tenslotte een van de weinige plekken in 

Nederland waar je de sensatie van een ontoe-

gankelijke wildernis kunt krijgen. Een inmiddels 

meer dan 9.000 ha groot Nationaal Park, 

dat zijn ontstaan dankt aan een stormvloed in 

1421, toen de Groote Waard, een ca. 40.000 

ha groot landbouwgebied – een lappendeken 

van plassen en poldertjes – ten zuiden van de 

toenmalige ‘metropool’ Dordrecht door de zee 

werd weggevaagd. Ruim twee eeuwen bleef 

het een binnenzee tot de mensen het inmiddels 

wadachtige gebied weer gingen inpolderen. En 

gingen exploiteren. En die exploitatie begon met 

biezen, een pionier die de twee keer per etmaal 

overstroomde slikken bezette, waaraan het ge-

bied zijn naam dankt. En via riet, een belangrijke 

ontginner van de natte klei, die we kennen uit 

de IJsselmeerpolders, kwamen de wilgen in alle 

soorten en maten. Wie daar enig idee van wil 

krijgen, kan gaan kijken naar de bomentuin in 

Werkendam. Salix, een uiterst dankbare boom 

die zich eenvoudig vegetatief laat vermeerderen. 

Gerestaureerde 

griendwerkerskeet 

op de Deeneplaat, 

waarin de 

griendwerkers 

doordeweeks 

woonden. Een 

museumstuk. 

(Foto: A. de Vries)
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gestaakt en zij worden successievelijk ingelijfd. 

Voor wie tijd en rust – en een kano – neemt, vindt 

in de huidige wilgenjungle een weelde aan mos-

sen, korstmossen, bloemrijke hogere planten en 

een schat aan vogels als zilverreiger, roerdomp, 

aalscholver, grauwe gans, bruine kiekendief, wie-

lewaal, rietgors, karekiet, paapje, blauwborst, 

naast vele watervogels, én de zeearend. Een 

unieke plant voor het gebied blijft de tegenwoor-

dig schaarse spindotter, een endemische soort 

waarvan de fraaie gele bloemen graag worden 

gegeten door de reeën. 

 

Dat is in een notedop het verhaal dat Jacques 

van der Neut van Staatsbosbeheer ons vertelde 

aan boord op weg van de bruggen over het Hol-

lands Diep naar 

de Deeneplaat, 

Waar we na 

de varende 

vergadering en 

het overvloedig 

buffet even de 

benen mochten 

strekken. Die 

bruggen over 

het imposante 

Hollands Diep 

herinneren mij 

steeds weer aan de oorlog, toen ze werden 

verwoest. Als jongen reisde ik kort na de oorlog 

van Rotterdam naar Eindhoven waar ik naar 

school ging. De geallieerden hadden over dat 

imposante water een baileybrug gebouwd. De 

trein reed naar Dordrecht, vandaar hobbelde 

je in een oude bus over het ratelende brugdek 

naar Lage Zwaluwe, waar een trein met bestem-

ming Eindhoven gereed stond. In elk jaargetijde 

een bijzondere ervaring. Anders dan nu in een 

comfortabel cruiseschip tweemaal onder de 

geavanceerde moderne spoor- en verkeersbrug 

door te varen, heen en terug naar de steiger aan 

de Deeneplaat. Zo ongeveer tot die brug had 

voorzitter Harm Niesen ons op het onderdek op 

gedreven wijze verslag gedaan van de stich-

tingsactiviteiten. Op de bres voor het bestrijden 

van de jacht. Hij sprak zijn vreugde uit over het 

einde van het Bleker-tijdperk, wat een applausje 

aan de ‘zaal’ ontlokte. Hij telde ten minste twintig 

lopende zaken, waarvan vele gepaard gaan met 

juridische procedures. Mij bleven vooral bij het 

achterhoedegevecht in Friesland rond het rapen 

van kievitseieren, uiteraard de ganzen‘problema-

tiek’, de muskusrattenbestrijding met daaraan ge-

koppeld een verhaal over de zinloze bestrijding 

van andere invasieve soorten (Amerikaanse vo-

gelkers, halsbandparkiet, huiskraai, mantelmeeu-

wen) dan wel de introductie van verdwijnende 

soorten als het korhoen. 

 

Ten aanzien van de ganzen wees hij op Ameri-

kaans onderzoek rond New York, dat aantoont 

dat het risico van een gans in een straalmoter 

heel klein is en dat de huidige bestrijding nauwe-

lijks effect sorteert. Hij spoorde iedereen aan het 

ganzenfilmpje van De Faunabescherming op You-

Tube te bekijken. Bij de muskusratten ontbreekt tot 

dusver serieus onderzoek naar de schade zonder 

bestrijding. Ten aanzien van het korhoen moet 

de eerste vraag toch zijn: waarom kan het beest 

hier niet meer overleven? Dat is onvoldoende 

onderzocht. Ik werd weer aangesproken door 

zijn vaak geestige verhaal. Toch kreeg ik een 

kleine aanvaring met hem naar aanleiding van 

een bericht in de media dat hij voorstander zou 

zijn van het genadeschot voor stervende dam-

herten in de Waterleidingduinen. Ik was verbluft. 

Genadeschot herinnert mij aan het eufemistisch 

taalgebruik van jagers die weten wat goed is 

voor dieren. En aan een sarcastische cartoon 

van Woldhek, waarin een kleine schare dieren 

demonstreert met borden ‘ik wil ook een genade-

schot’ en ‘waarom ik niet’. En nog verblufter was 

ik toen een ruime meerderheid van de donateurs 

het met hem eens bleek te zijn. Een genadeschot 

is enkel humaan omdat het laat zien hoe wij als 

mensen met dieren denken te kunnen omgaan. 

Maar onze morele codes gelden niet in de na-

tuur. Dat besef is nog verre van algemeen.

 

Helaas moesten we de aangekondigde, vaak 

inspirerende woorden van Harry Voss ontberen. 

Hij was er wel, maar hield zowaar z’n mond 

vanwege een ziekte. Ik wens hem ook langs 

deze weg een voorspoedig herstel toe. Tot slot 

wil ik Jacques bedanken voor de juiste timing van 

de zeearend die naar zijn nest kwam vliegen, 

terwijl onze veel te grote boot zacht pruttelend 

door een veel te nauwe, bochtige kreek ploeg-

de, aan weerskanten het bodemslib opwoelend. 

Een kreek waar langs de oevers beversporen 

getuigden van de meer dan 150 bevers, die het 

park inmiddels bewonen. Helaas voor ons zijn 

het nachtdieren.

Genadeschot herinnert 

mij aan het eufemistisch 

taalgebruik van jagers 

die weten wat goed is 

voor dieren.


