De Sliedrechtse Biesbosch anno 2013
Zaterdag 5 december 2009. SKK vaart op de Sliedrechtse Biesbosch. Voor wie de Sliedrechtse
Biesbosch niet kent: bij nevelig winterweer een godvergeten niemandsland. Een
zoetwatergetijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen. Gemiddeld is het tijverschil 70 cm.
Bij laag water peddel je tussen beslijkte oevers en boomwortels. SKK vaart kreken in en terug uit.
Het is een doolhof met doodlopende eindjes.
De Biesbosch is er niet altijd geweest. Een stukje geschiedenis over watersnood begint in de
vijftiende eeuw. De Grote Waard, een polder, werd na enkele overstromingen opgegeven. De dijken
werden niet meer hersteld en geleidelijk aan ontstond de Biesbosch. Het water van de Waal en de
Maas liep moeizaam door vele rivierarmen en kreken naar de zee. Om stroomopwaarts verlost te
worden van de miserie van overstromingen, werd de Nieuwe Merwede gegraven. Tussen 1861 en
1874 werd en dwars door de Biesbosch een kanaal gegraven. Het noordelijke deel kreeg de naam
Hollandse Biesbosch, het zuidelijke werd bekend als Brabantse Biesbosch. De kreken werden
afgedamd en de economie kreeg terug vat op het gebied. Het inpolderen kwam terug op snelheid.
Van de Hollandse bleef westelijk De Dorste B. over en oostelijk de Sliedrechtse Biesbosch.
Een visie op natuurontwikkeling draait de klok een beetje terug. De mens geeft terrein terug aan de
natuur en helpt daarbij een handje. Zo ook in de Biesbosch. Er wordt een deel ontpolderd. Zo is in de
Sliedrechtse Biesbosch Jongeneele Ruigt en Oude Kat terug onder water gezet. En voor kajakkers
interessant: er zijn kreken opengemaakt. Het is gedaan met doodlopende eindjes en kajak 180°
draaien.
Wat is er nieuw. Bijna op het einde van de Kikvorskil kan je rechtsaf Jongeneele Ruigt op. Bij hoog
water staat die helemaal onder water. Het is ondiep en het is dan even avontuurlijk zoeken naar een
vaargeul tot de Zoetemelkskil. Die staat niet meer in verbinding met de Nieuwe Merwede. De dam is
verlegd zodat je meteen op het Katse Gat komt. Van deze kreek kan je een bruggetje onderdoor
naar de Huiswaardsloot. Ook dit is een nieuwe doorgang. Langs de nieuwe wetland vaar je naar de
Boetersloot die ook uitgeeft op de Kikvorskil. Met hoogwater kan je nu op twee vroegere polders
dobberen. Er is een nieuw circuit: de sloten Jongeneele, Katse Gat, Huiswaardsloot en Boetersloot
vormen samen met de Kikvorskil een aaneengesloten door te varen gebied. Bij nevelig winterweer
het einde van de wereld, rust en natuurbeleving.
Vertrekken kan je op het Moldiep aan het Biesboschcentrum ( 100 m vanaf parking tot kanosteiger).
Of vanaf de kanosteiger even voor de Ottersluis, waar Kikvorskil en Wantij samenkomen, of vanaf de
trailerhelling aan de Loswalweg in Dordrecht - met aanloopstrook van 1500 m op de Wantij tot aan
de eerste sloot.
Aan SKK om er eens terug te keren.
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