Excursie naar de Noordwaard, april 2017
Op zaterdag 29 april organiseerde Heemkundekring Made en Drimmelen een excursie
naar de Noordwaard.
Met zestien personenauto’s zijn zestig belangstellende leden en introducés van Made
naar Werkendam gereden waar SONO Koek een mooie en interessante middag voor ons
in petto had.
Bij binnenkomst werd iedereen een kop koffie met een grienduil aangeboden.
De grienduil bleek een appelgebakje met een chocolaatje waarop een uiltje met rode
oogjes was getekend. De uil met de rode oogjes symboliseerde de vroegere
griendwerkers die grienduilen werden genoemd. Zij brachten gedurende de
winterseizoenen, de oogsttijd van de wilgentenen en –takken, de nachten door in een te
nauwe, armoedige keet in de Biesbosch, ver van huis, zonder voorzieningen, in de rook
van een vuur. Die rook veroorzaakte de ontstoken, rode ogen waar de grienduilen
maandenlang mee rondliepen.
Na een tweede kopje koffie werden de aanwezigen in twee groepen verdeeld.
De eerste groep ging met een treintje mee voor een rondrit door de Noordwaard onder de
deskundige begeleiding van boswachter Jacques van der Neut.
Jacques had op 14 december een lezing voor ons verzorgd over de ontwikkelingen in de
Biesbosch en speciaal in de Noordwaard.
Daar was goede landbouwgrond opgeofferd om ruimte voor de rivier de Merwede te
creëren. Waar zo’n 7 jaar geleden nog aardappelen en bieten werden geteeld, lopen nu
Konikpaarden, Schotse Hooglanders en waterbuffels de openvlaktes kaal te vreten om
doorstroming voor de rivier de Merwede te waarborgen in geval van te hoge waterstanden
van die rivier.
Er is een bijzonder waterrijke vlakte ontstaan met veel plas en dras en stroomgeulen waar
veel watervogels op af komen en waar veel (water)planten in soorten en aantallen zich
ontwikkelen. Ook het visbestand vaart er wel bij.
Dit alles heeft een rijke flora en fauna tot gevolg, resulterend in de komst en blijvende
aanwezigheid van de top van de roofvogelsoorten, de zee- en visarend.
Jacques vertelde onderweg veel wetenswaardigheden en wees op de vele soorten
vogels die we voorbij reden.
Bij het nest van de broedende visarend werd de telescoop van Jacques opgesteld en
mocht iedereen een blik werpen op het nest.
Het kopje van de visarend stak mooi boven de nestrand uit en was met de telescoop goed
zichtbaar.
De tweede groep keek intussen naar een film over de ombouw van de Noordwaard.
Er volgden veel indrukwekkende gesprekken met de mensen die hun huis en haard
moesten verlaten om ruimte voor de rivier te verschaffen.
Dat had veel impact op de mensen en er werd voor een zo goed mogelijk contact met en
begeleiding van die mensen gezorgd.
Sommigen verhuisden uit de Noordwaard, anderen bouwden een tegen hoog water
beschermde nieuwe woning elders in de Noordwaard.
Daarnaast ook mooie beelden van de activiteiten gedurende de werkzaamheden om van
de polder een functioneel natuurgebied te maken.
In de schuur van SONO Koek waren na de film nog vele oude gereedschappen te zien uit
de tijd van de grienduilen.

De tweede groep ging daarna met het treintje mee en hadden op de terugweg
enige vertraging omdat de energie van het elektrische treintje iets of wat tekort
schoot.
Door de passagiers vroegtijdig uit het treintje te evacueren kon het treintje in
een slakkengangetje tenslotte op het laatste restje eigen kracht toch de
thuisbasis bereiken. Het was een aangename, mooie en leerzame middag
waarbij de weergoden ons goed gezind waren.

