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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende

waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De

Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

W
e hebben niet alleen
een mooie lente,
maar ook een hele
vreemde lente. Half
maart worden de

eerste coronamaatregelen aangekon-
digd. We moeten zoveel mogelijk
thuiswerken en scholen en kantoren
sluiten de deuren. Het openbare le-
ven komt bijna volledig tot stilstand.
Thuisblijven is het devies. 
Mensen halen massaal een frisse
neus in natuur- en recreatiegebieden.
Sommigen geven daarbij toch wel
een bedenkelijke draai aan die ‘frisse
neus’. 
Zo krijgen medewerkers van
Staatsbosbeheer in de Biesbosch
meerdere keren te maken met het
doorslijpen van hangsloten, het in de
fik steken van houten picknicksets in
recreatiegebieden, het omzagen van
aangeplante bomen en struiken, het
slopen van slagbomen en griendke-
ten, het organiseren van bijzonder
luidruchtige zuippartijen aan de oe-
vers van de Nieuwe Merwede, ter
hoogte van het Zuidplaatje en het
achterlaten van bergen afval. Niets is
eigenlijk te dol. 

Veel erger
Ook in de Aakvlaai bij Hank is het
nodige aan de hand. ,,Mijn man en ik
lopen hier dagelijks, zomer of winter
maakt daarbij niet uit’’, zegt Biënne
Haas uit Hank. ,,Iedere keer genieten
we van de prachtige natuur, van de
bomen, het licht, het zingen van de
vogels in de lente. Alleen de zooi die
in de Aakvlaai wordt achtergelaten, is
werkelijk buiten alle proporties. Naar

mijn idee is het dit voorjaar veel erger
dan in voorgaande jaren. Enig gevoel
en respect voor de natuur ontbreekt
bij die lui volledig. Overal liggen
vuilniszakken, met allerlei troep. Die
zakken worden vervolgens door hon-
den, kraaien of vossen opengetrok-
ken, waardoor het vuil zich door het
gehele gebied kan verspreiden. Plas-
tic is toch al zo’n groot probleem.
Zonde dat er op zo’n manier met zo’n
mooi gebied wordt omgegaan. Het
kan zoveel leuker zijn.’’

Melden
Het is altijd hetzelfde liedje, waarbij

we trouwens moeten oppassen niet
iedereen over een kam te scheren,
want er zijn ook mensen die al dat
zwerfvuil verzamelen, op een be-
paald punt in het gebied achterlaten
en dat vervolgens via de e-mail bij
ons melden. Op de keper beschouwd
is het natuurlijk niet vreemd dat het
in de Aakvlaai druk is, want daarvoor
is het bijna 20 jaar geleden aangelegd.
Toen de eerste plannen voor de aan-
leg van de Aakvlaai werden beklon-
ken, was overlast in de vorm van her-
rie, afsteken van vuurwerk, overma-
tig alcoholgebruik, gejakker met
speedboaten, gebruik van lachgas

Drukte in de Biesbosch
(...), daar volgens mij niet bij inbegre-
pen. Net zo min als de steiger die lo-
kaal ook wel bekend staat als de Bava-
riasteiger. 
Feestdagen in de Biesbosch zijn per
definitie druk, zeker bij aanhoudend
zonnig weer. Op en rond het water
gebeurt dan van alles en nog wat. Zo
werden er in 2019 242 processen-ver-
baal uitgeschreven voor vergrijpen
zoals hard varen, het vissen met le-
vend aas, loslopende honden en het
dumpen van afval. Dit jaar staat de
teller tot en met eind mei op 130,
waarbij ook bekeuringen zijn uitge-
schreven voor het niet bewaren van
de juiste afstand in verband met Co-
vid-19. 

Beladen woord
In deze coronatijd is drukte een bela-
den woord. Om herhaling van de
drukte van het recente Hemelvaart-
weekend te voorkomen, besloot
Staatsbosbeheer afgelopen Pinkster-
weekend kreken in de Brabantse
Biesbosch, zoals het Slootje van Sint-
Jan, Keesjes Killeke en het Buiten-
kooigat af te sluiten. 
,,Met onze werkboot de Ardea,
hebben we in de kreken drijvende af-
sluitingen aangebracht’’, verduide-
lijkt Rob van der Made, boswachter
beheer bij Staatsbosbeheer. ,,Eigen-
lijk heb ik geen wanklank gehoord. Er
waren wel veel kanoërs actief, maar
die toonden begrip voor deze maat-
regelen en keerden om. Via de sociale
media kregen we trouwens heel veel
bijval. Diverse ondernemers met
bootverhuur reageerden uiteraard
minder enthousiast.’’ 

▲ Feestdagen in de Biesbosch zijn zoals gewoonlijk druk. FOTO JACQUES VAN DER NEUT

◀ Voor het

drukke pink-

sterweek-

einde wer-

den kreken

in de Bies-

bosch afge-

sloten. 
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Het was de afgelopen tijd ontzettend druk in de Biesbosch.Om de rust in het

centrale deel van de Biesbosch enigszins te waarborgen, sloot Staatsbosbeheer afgelopen

weekend een aantal kreken in de Biesbosch. Een terugblik.

Zonde dat er

op zo’n manier

met zo’n mooi

gebied wordt

omgegaan 

–Biënne Haas

AAKVLAAI

Van landbouwpolder naar recreatiegebied
In december 1985 gaf

men aan dat ter com-

pensatie van verloren

gegane mogelijkheden

voor de waterrecreatie

een poldergebied voor

dit doel zou moeten

worden ingericht.

Vanaf dat tijdstip

waren alle ogen ge-

richt op de Aakvlaai,

een 150 hectaren

groot landbouwgebied,

in het zuidoosten van

de Biesbosch. 

Het gebied zou wor-

den ingericht met ge-

graven geulen, zand-

strandjes, speelweiden

en aanlegsteigers. Aan

de realisatie van de

Aakvlaai ging een on-

gekend juridisch

schaakspel vooraf,

zoals twee beroeps-

procedures tot aan de

Kroon, gevolgd door

een dubbele MER-pro-

cedure. 

Op 20 mei 1998 ver-

klaarde de Raad van

State de ingediende

bezwaren tegen de

plannen met de Aak-

vlaai ongegrond. De

aanleg van de Aakvlaai

kon dus doorgaan en

in augustus 2001 werd

het recreatiegebied

definitief in open ver-

binding gebracht met

het buitenwater. 

▲ Voor de Aakvlaai werd landbouwgrond

omgevormd naar recreatiegebied.
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