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Aan de KNNV-afdelingen van het
Gewest IJsselstreek
Gewestelijke excursie Brabantse Biesbosch 3 november 2012
Beste Natuurvrienden,
Tijdens de gewestelijke vergadering van 7 november 2011 hebben we voorgesteld om een gewestelijke
excursie te organiseren met aardkundige waarden als onderwerp. Alle moeite ten spijt is het helaas niet
gelukt om hiervoor een geschikt doel in combinatie met een deskundige excursieleider te vinden.
Wij hebben daarom een ander doel gekozen, namelijk de Brabantse Biesbosch. Voor velen van ons is dit
een onbekend gebied, maar zeer de moeite waard om te bezoeken.,
We willen om uiterlijk 10.00 uur verzamelen bij het Biesbosch Museum, Hilweg 2, 4251 MT Werkendam.
We zijn tijdens de excursiedag bereikbaar onder het volgende nummer 06 20892808 (telefoon Tjalling)
Ten behoeve van de convo’s hierbij de aankondiging.
Vanuit het Gewest zullen we een week van tevoren informeren naar de opgaven bij de afdelingen.
Noot:
Het is natuurlijk niet handig om vanuit afdelingen met half lege auto’s naar Brabant te rijden. Wanneer
de afdelingen als uiterlijke opgavedatum 27 oktober hanteren is de animo voor deze excursie tijdig te
overzien en is, wanneer gewenst, het vervoer wat te structureren. Tijdige opgave is daarvoor wel
noodzakelijk!

Met hartelijke groet,
Hans Grotenhuis en
Tjalling van der Meer

Aankondiging ten behoeve van convocaties
Gewestelijke excursie Brabantse Biesbosch op 3 november 2012
Op zaterdag 3 november 2012 organiseert het Gewest een excursie naar de Brabantse
Biesbosch onder leiding van Hans Grotenhuis en Tjalling van der Meer.
De Brabantse Biesbosch is met een oppervlakte van 3.638 hectare het grootste gedeelte van de
Biesbosch en ligt tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het Land van Heusden en Altena.
Het gebied ontstond na de Sint Elisabethsvloed van 1421: een deel van het toen ondergelopen
polderland is nooit meer opnieuw ingedijkt. Uiteindelijk ontstond hier een
zoetwatergetijdengebied. De rivieren Maas en Rijn voerden zand aan, waardoor zandplaten
ontstonden. De mens exploiteerde de biezen, het riet en de grienden. De nu nog aanwezige
grienden zorgen voor de aanwezigheid van bijzonder mossensoorten. Door de uitvoering van
het Deltaplan, met name de afsluiting van het Haringvliet, verdween de getijdendynamiek
grotendeels.
De ontwikkelingen hebben in de Biesbosch echter niet stilgestaan. De laatste jaren zijn door
natuurontwikkeling met ontpoldering en vergravingen weer nieuwe natte gebieden toegevoegd.
De flora en fauna is bijzonder. Dit jaar broedde voor het eerst de zeearend in de Biesbosch. De
bever komt in een behoorlijk aantal voor en tenslotte is het gebied in deze periode van het jaar
vogelrijk
Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is de betekenis van het gebied onderstreept. Meer
informatie hierover is te vinden in de speciale folder op de landelijke website van de KNNV
www.knnv.nl onder Projecten-Natura 2000.

Tijdens de excursie willen we een aantal karakteristieke plekken van de Brabantse Biesbosch
bezoeken, zoals natte graslanden, wilgengrienden en cultuurhistorisch belangrijke plekken
zoals de Spieringsluis. De afstanden zijn redelijk groot en daarom verplaatsen we ons met de
auto naar de verschillende excursiepunten.. Behalve vogels kijken zullen we ook enkele korte
wandelingen maken. Kortom, het wordt een afwisselend programma in een afwisselend
gebied.
De Brabantse Biesbosch ligt niet naast de deur, dus het is vroeg weg en wat later thuis. We
zullen ongeveer 16.00 uur naar huis terugkeren. Meenemen: brood en drinken voor de hele
dag, stevig waterdicht schoeisel, (neem ook laarzen mee) wind- en waterdichte kleding en
natuurlijk kijker en zo mogelijk telescoop. Bij slechte weersomstandigheden gaat de excursie
niet door.
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