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NL OPZIJN WILBST
AFLEVERINE 2

Verwachcingsvol duw ik afvan de
kanosteiger. Mer de eerste peddelslagen
van deze stille voorjaarsochtend glijden we
een veelbelovende dag in. War kunnen we
aan eetbare planten verzamelen in de
Biesbosch? En zouden we bevers re zien
krijgen? Gespannen verwachringen als we
beginnen aan onze guTggdrrgse kano-
survival in de Nederlandse mangrove.

VOORBIJ  BE BESEHAVINE
De adembenemende nevelsliercen boven
het warer blijken uitlaargassen van een aÊ
gemeerde woontjalk en rechr vooruir steekt
de betonnen braakpijp van de Amercentra-
le door de mist. Toch weer even slikken dar
eerste stuk. Om de Nederlandse wildernis in
re crekken moet je je eersr door de bescha-
ving worstelen. Gelukkig laten we die nu snel
achter ons. We steken de Spijkerboor over en
draaien de Sloot van SinrJan in. Dat voek al
een stuk beter.

Langzaam kronkelen we verder de Biesbosch
in. De opkomende zon verdampr de laarsre
slierren echte ochtendnevel. Rietkragen langs
de oevers met daarachter nagenoeg ondoor-
dringbare wilgenbossen. Een buizerd zweeft
geruisloos weg van een kale rak. De kano is
hier het ultieme vervoermiddel. In de rustige
cadans van de peddelslagen speuren we on-
dertussen de oevers afnaar wat er zoal aarr
eetbare planten groeit. AI snel is her raak:
'Daar links, bramen!', wijsrJolanda. Met
emmers vol zou je ze hier kunnen plukken,

maar helers. Het is pas mei en voor rijpe
paarse joekels moeten we in augustus terug-
komen. Geen nood, wanr nu val! mrjn blik
op de bloesem van een vliersrruik. Daar kon
je iets mee, meen ik me te herinneren.

Ik blader in het gidsje mer eerbare planten
van FranEois Couplan en heb al snel een
smakelijk gerecht gevonden. Echc, her warer
loopt me door de mond. Dac overleven zo
heerlijk kon zijn!
'250 gram korscdeeg, 100 gram vlierbloe-
sem, 75 gram geroosterde amandelen,200

gram room, 100 gram bruine suiker, 1
eetlepel honing...'

Hè, wat jammer dat ik 4.g r1[grneal nou
toevallig net niet bij me heb. Onderrussen
beginnen we best trek re krijgen en ik
besluit wat te knagen aan de wortelstok
van een bosje biezen. Weliswaar knapperig
zoet,maar eigenlijk ben ik op zoeknaar
een van mijn favoriere eerbare planten, de
Iisdodde. Beter bekend als riersigaar. Het

gaat mij niet om de dikke bruine zaad-

pluisstengels. Ik rook niet en bovendien
vormen de sigaren zich pas aan het eind
van de zomer. De kern van jonge scheuten
is het meest smakelijke deel. Helras, waar
ik ook kijk, nergens zijn lisdodden re
bekennen. Gelukkig zit er nog echte kofÊe
in de thermosfles en hoeFik niet eerst de
wortels van paardenbloemen uit te graven,
te roosteren en te malen. Dat ziet er uit als
kofÊe, smaakt afgrijselijk bitter en meurt
als poepluiers heb ik me laren vertellen.
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Een vreemd gevoel om uit de kano
te stappen en dwars door je salade
voor vanavond te banjeren
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We zijn nog geen mens tegengekomen als
we een van de kreken in her Middelveld
invaren. Alleen voor ongemotoriseerde

vaartuigen, verrelt een bordje. Dat zou-

den ze in de Biesbosch met meer kreken
moeten doen. Een fijne plek om de boot
een tijdje te laten drijven en even niers

anders dan kijken, ruiken, luisteren en

de omgeving op je in laten werken.

WILGENRIMBOE
De wilgenrimboe op de oevers, mer kris-
kras en soms half over het water gevallen
exemplaren die in hun verrotte roestand
weer voedingsbodem zíjn voor mossen
en varens. Knaagsporen van bevers. Een
slome ebstroom kruipt in westelijke
richting. De rijd dar het getij hier de vrije
hand had, ligt sinds de afsluiring van het
Haringvliet rn l97O alweer decennia
achter ons. De Biesbosch werd getemd
en een stuk minder spannend. Gelukkig
werd in 2003 besloten om bij wijze van
proefde sluizen een klein srukje open te
zetter. - het Kierbesluit. De oorspronke-

lijke brakwaterbiotoop zos zích kunnen
herstellen, de waterkwaliteir zou verbete-
ren en verdwenen planten en vissoorten
konden terugkeren en dat mer een geru-
denverschil van maar liefsr plus en min
tien centimeter! War mij betreft mogen
de Haringvlietsluizen wagenwijd open
gezet worden. Laat de stroming maar
door de kreken gieren. Goed plannen of
je met je kano net wel of net niet door
een kreek kunt komen. Adieu motor-
bootjes, welkom terug steur. Maar zoals
dat gaac in Nederland wordt er na jaren

van studies en rapporten eerst een be-
sluir genomen om een proef uit te voe-
ren. Vervolgens worden de mogelijke ge-
volgen van de proefbesrudeerd en wordr
besloten het besluic voorlopig niet uic re
voeren, maar eerst een nadere studie uit
te voeren, enzovoorts, enzovoorts. Kort-
om, tien jaar na het Kierbesluit kun je bij
wijzevan spreken nog geen envelop door
de schuiven in de Haringvlietdam heen
duwen. Wilder kunnen we Nederland
hel"a" niet maken.

Zonder het risico plotseling buitengaats

gesleurd te worden, varen we verder tot ik
eindeh.yk een bos lisdodden zie staan. Ik

trek een paar stengels uit het water en pel
ze ornbij de smaakvolle kern ce komen.
Tot mijn verbazíngzie ik om me heen

nog meer aFgepelde stengels in her warer

drijven. Bhjkbaar is er hier nog een lieÊ

hebber van lisdodden. Als we doorvaren
wordt duidelijk wie dat is.

BEVERSPOREN
We spotten afgeknaagde wilgentakken,

looppaadjes en glijsporen vanafde oever.

Sinds hun herintroductíe zo'nderttg jaar

terug hebben bevers hier onmiskenbaar
hun sporen verdiend. De noeste water-

bouwers díe zich van niets of niemand

iets aan trekken en rustig hun eigen gang
gaan. Worden ze opgejaagd, dan duiken
ze het water in en zijn iedereen te vlug af.
Ik mag ze gra gdie klusjesmannen uit de
Fabelrjeskrant. Misschien herken ik er
mezelfwel in. Behalve dar eren mer lange

tanden dan. We landen op het paalkam-
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gevonden zrjn, draai,en we net als de in-

dianen, de kano op zijn kant en spannen

er een tarp tegenaan. Heerlijk om vanuit

je slaapzak rondom te kunnen kijken. Ik

blijf nog lang luisteren en in de scheme-

ring turen of de bevers zichlaten zten.

Helaas zonder resultaat. Als ik uiteinde-

lijk echt probeer te slapen, cirkelen een

paar muggen irritanc rond mijn neus.

Iedere keer opnieuw de aanvliegroure

naar de Neusvleugelbaan en steeds weer

afbreken en een doors[art maken precies

op het moment dat ik er een dood wil

meppen. Heerlijk, zo'n rarp. Wat zal ik

doen? Er groeit hier genoeg valeriaan,

daar wordt je lekker rustig van. Maar wat

is de juiste dosering? Zekerheidshalve

verkies ik een technologische oplossing

boven die van de druïde. Muggennerje
op, probleem opgelost.

HET IS  HEM!
De volgende ochtend staan we op met

regen. Onrbijten doen we languit ín onze

slaapzakken, maar het moment van op-

breken is onvermijdelijk. Goed ingepakt

steken we weer van wal voor de etappe

terug naar ons vertrekpunt Vissershang.

En juist op het moment dat we denken de

Biesbosch voor gezien te houden, zienwe

het. Een paar meter voor onze kano rrekt

een V-vorm door het warer die een groene
rwijg voor zich uit duwt. Het is hem!

Splash, klapt hij rnet zijn staart en duikt
onder wacer. Regen ofniet, vandaag was

weer een mooie dag. O

OOK EENS
WILD IIOEN?
Dit moet ie weten voor
Je op pad qaar

GEBIE0 Nat ionaal  Park de
Biesbosch is  een zoetwaterdel ta
met min imaal  get i jdenverschi l
zonder s t roming van betekenis.  Je
peddel t  door  een wirwar van grote
en k le ine kreken,  tussen d ichte
r ietkragen en wi lgenbossen in het
leefgebied van de bever .
EEMAAKTE T0GHT Tweedaa gse
kanotocht  [15 en 7 km] vanui t
Vissershang,  met  overnacht ing op
paalkampeerplaats aan de Bevert ,
De route kan eenvoudig worden
ver lengd,  maar is  ook a ls  s tev ige
dagtocht  te  varen,  Voor een
globale routebeschr i jv ing ga naar
oppad .n l ,
zwAARTE/M0Et LTJKH EtDS-
GRAAD Eenvoudig,  de Biesbosch
is grotendeels beschut  en pr ima
geschikt  voor  beginnende
kanovaarders.
NAVIGEREN Geen marker ingen,
geen gps- t rack,  maar lekker
zwerven en je e igen route zoeken
door de kreken met behulp van
Staatsbosbeheer kaar t  nr .  27 0e
Biesbosch,  0p deze kaar t  s taan
a l l e  aan legvoo rz ien ingen  en
afgesloten kreken aangegeven.
BESTE TIJD Hele zomerseizoen.
maar op zomerse dagen in het
hoogseizoen kan het  p laatsel i jk
erg druk z i jn  met  motorboot jes.
Bui ten het  zomerseizoen kom je

wein ig mensen tegen.
ERNAART0E Begin-  en e indpunt
is  de openbare kanoste iger  achter
de jachthaven Vissershang b i j
Hank.  427 Utrecht-Breda,  afs lag
Hank.  Bordjes Jachthaven Vis-
sershang volgen,  parkeren achter
de Jachthaven.  Bi j  de jachthaven

kun je ook kano's huren.  www.v is-
sershang.n l  Verdere in format ie en
l inks:  www.np-debiesbosch.n l
OVERNACHTEN Paalkampeer-
p laats langs De Bevert  [geen voor-
z ieningen,  geen dr inkwater ] .  Een
al ternat ie f  h iervoor  is  kamperen
bi j  de boer op polder  0e Visplaat
www.biesboschhoeve.n l .
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