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De Rivierlandschappen Kalender 2018 biedt een gevarieerde, informatieve en 

kleurrijke impressie van Nederlandse rivieren en omgeving. Het is een vier 

seizoenen kalender. Met de twaalf foto’s bij de maandkalenders worden de 

seizoenen gevolgd. Op het voorblad van de kalender zijn de vier jaargetijden 

aangegeven met de vier kleine foto’s. Deze foto’s zijn in een groter formaat bij de 

maandkalenders opgenomen. 

 

Rivierlandschappen veranderen ingrijpend gedurende de vier seizoenen. Ieder 

seizoen brengt een karakteristieke sfeer en uitstraling met zich mee. De 

weersomstandigheden van de dag geven bovendien dagelijkse veranderingen. 

Begroeiing van bomen en planten, de vogelpopulaties, aanwezigheid van vlinders en 

insecten, kleuren en lichtintensiteit verschillen van maand tot maand. In de 

wintermaanden geven ijs en sneeuw het landschap langs de rivieren een compleet 

ander aanzien. Daarnaast zijn de fluctuerende waterstanden van de rivieren door 

het jaar heen van invloed. Dichter bij zee geeft de eb-en vloedwerking dagelijks 

veranderingen die samenhangen met de getijden. 

De grote foto op het voorblad geeft een beeld van de Brabantse Biesbosch. Een 

kleine kudde runderen op en langs de dijk van de Catharina Polder. Een ingepolderd 

gebied aan de zuidkant van het buurtschap Spieringsluis op de grens met de 

ontpolderde Jantjesplaat. Op de achterzijde van de kalender staat een overzicht met 

miniaturen van de foto’s bij de maandkalenders en een beknopte beschrijving. 
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Het logo dat bij de korte algemene beschrijving van de 

rivierlandschappen kalender staat afgebeeld heeft een 

speciale betekenis. Het geeft de noodzaak van meer 

en een voortdurende aandacht voor een duurzame 

wereld aan. De uitstoot van broeikasgassen en de 

opwarming van de aarde vormt een groot en 

veelomvattend probleem. De problematiek met 

betrekking tot zowel zoet- als zout water zijn evident. 

Het zoveel als mogelijk benutten van zonne-energie wordt als een belangrijk 

perspectief gezien. Windenergie en waterkracht zijn hierbij als twee van zonne-

energie afgeleide duurzame energiebronnen opgevat. 

 

Een aantal thema’s gelden zeker ook in laag gelegen, niet ver van zee verwijderde 

riviergebieden. Klimaatveranderingen en zeespiegelstijging vormen wereldwijd 

bedreigingen. De noodzaak van bescherming tegen een teveel aan zee- en 

rivierwater zijn in de Nederlandse context vanzelfsprekend. Waterveiligheid is en 

blijft een zwaarwegend onderwerp. 

De kwaliteit van het rivierwater en blijvende ruimte voor natuur worden in het 

dichtbevolkte Nederland vrij algemeen als belangrijk gezien. Een goede 

luchtkwaliteit in de woon- en leefomgeving is hier en daar en zo nu dan een 

nieuwsitem. Het gaat om meer dan stankoverlast. Bij activiteiten in de buitenlucht is 

een goede luchtkwaliteit zonder meer van belang. 

Verbetering van waterkwaliteit en luchtkwaliteit. meer ruimte voor natuur en 

waterveiligheid blijven om een voortdurende aandacht en inspanning vragen. 

 

De kalender geeft de rijke schakering aan natuur, cultuurhistorie en meer 

natuurlijke landschappen in de omgeving van rivieren aan. Tevens is waterveiligheid 

een essentieel onderwerp. Een goede balans weten te vinden tussen het een en 

ander, is en blijft belangrijk. Riviergebieden dienen in dichtbevolkte, verstedelijkte 

regio’s zoals in Nederland zorgvuldig ingericht en beheerd te worden. 

De Rivierlandschappen Kalender 2018 laat ook dit jaar vooral de schoonheid alsook 

de aanwezige mogelijkheden zien. Rivierlandschappen in Nederland bieden in het 

algemeen een scala aan sportieve en recreatieve mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

fietstochten, wandeltochten en vaartochten. Het zijn de blauwgroene, langgerekte 

en relatief stille corridors in de dichtbevolkte gebieden van Nederland. Het zijn de 

landschappen waar nog veel natuur, rust en ruimte is te vinden. 

Algemene vervoersmiddelen zoals veerdiensten en spoorverbindingen zijn op een 

aantal plaatsen aanwezig. Gebruik van deze (toegevoegde) vervoersmiddelen ligt bij 

het maken van fietstochten en wandeltochten voor de hand. 

 

 

Het uitgestrekte rivierengebied in de omgeving van Gorinchem, Woudrichem, 

Zaltbommel en Werkendam biedt aanknopingspunten om het een en ander te 

illustreren. Het gebied heeft bovendien talrijke mogelijkheden om zelf 

rivierlandschappen actief te ervaren en te beleven. De regio is ook zonder 
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autovervoer, per fiets, alsook via de diverse treinverbindingen en treinstations goed 

te bereiken. Het rivierengebied zelf heeft een groot aantal verbindingen met 

veerboten die tussen de oevers heen en weer varen. 

Zie voor de fietsroutes voor fietstochten de bijgevoegde kaartjes. Op de website 

www.hnsi.nl zijn beschrijvingen van de fietsroutes gegeven. 

 

De Rivierlandschappen Kalender 2018 is vanaf tweede helft oktober te bestellen bij 

het Centraal Boekhuis. Consumenten kunnen de kalender bestellen via boekhandels  

en andere verkooppunten die aangesloten zijn bij de toeleveringsmogelijkheden van 

het Centraal Boekhuis. De meeste boekhandels in Nederland zijn aangesloten bij het 

CB. De kalender is vanaf begin november eveneens te bestellen via de webwinkel 

bol.com. De adviesverkoopprijs bedraagt € 14,95. Bij een bestelling zijn de volgende 

gegevens bruikbaar. 

 

* Titel:   Rivierlandschappen Kalender 2018 

* ISBN/EAN nummer:  9789082452631 

* Naam auteur:  Hans Nunnikhoven 

* Uitgever   HN Sportief & Informatief  

 

Het formaat van de kalender is 200 x 297 mm staand. De kalender heeft acht 200 

grams bladen die 2-zijdig in full colour bedrukt zijn. De foto’s hebben het formaat 

van 200 x 135 mm. De kalender is voorzien van een witte wire o binding met 

ophangoogje. 
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Beschrijving aan de hand van de kalenderfoto’s en enkele 

routekaartjes voor fietstochten         

Januari. Eind januari 2017 was een vrij korte periode 

met lichte en matige vorst in de nachten. Hier en daar 

was het mogelijk om op natuurijs te schaatsen. De 

foto is gemaakt in de omgeving van Everdingen waar 

op dun ijs in de uiterwaarden van de Lek geschaatst 

kon worden. De weersomstandigheden waren perfect; 

zonnig, nauwelijks wind en temperaturen rond het 

vriespunt. Bewoners uit de omgeving maakten in het 

weekend dankbaar gebruik van de uitzonderlijke omstandigheden. De volgende dag 

waren de gunstige omstandigheden weer voorbij. 

 

Februari. De foto geeft een beeld van de Waal met 

uiterwaarden ter hoogte van Vuren. In de 

uiterwaarden is een tweepersoons ijshockeybaantje te 

zien. Een vlucht ganzen vliegt parallel aan de rivier. 

Op de rivier vaart een groot containerschip 

stroomopwaarts. In de verte is de veerpont Brakel-

Herwijnen waar te nemen.  

 

 

Maart. Knotwilgen en landschapsonderhoud zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden in het 

Nederlandse rivierenlandschap. Deze grote knotwilg in 

het Munnikenland is in de winterperiode geknot en zal 

spoedig weer nieuwe takken krijgen. Op de 

achtergrond is Slot Loevestein te zien. 

 

In Munnikenland is een groot project in het kader van 

het landelijke projectenprogramma Ruimte voor de Rivier in de laatste fase van 

uitvoering. De aangrenzende Brakelse Benedenwaarden zijn afgegraven. Een grote 

hoeveelheid grond is uit het gebied afgevoerd. Een stuk dijk is verwijderd. Verder 

van de rivier af, is een nieuwe, brede dijk aangelegd – de Wakkere Dijk. Met als 

gevolg dat bij hogere waterstanden de Brakelse Benedenwaarden en het 

Munnikenland eenvoudig en zonder problemen kunnen overstromen. Alleen Slot 

Loevestein blijft bij zeer hoge rivierstanden boven het rivierwater uitsteken. 

Rond Slot Loevestein zijn wandelroutes en fietsroutes voor kortere en langere 

tochten. Uitgebreide mogelijkheden om door de natuur en langs de rivieren te 

‘struinen’ zijn eveneens aanwezig. Slot Loevestein en Munnikenland zijn opgenomen 

en onderdeel van de Fietsroutes Rivierengebied.  
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April. Op de foto lopen een groot aantal wandelaars 

op het bloemrijke dijkje langs de Linge in de 

omgeving van Asperen. Een rondvaartboot vaart voor 

een vaartocht over de Linge. De wandelaars zijn 

deelnemers aan de Nationale Rode Kruis 

Bloesemtocht. Deze wandeltocht wordt ieder jaar in 

het voorjaar georganiseerd en heeft tienduizenden 

deelnemers. De wandelaars op de foto lopen de 

langere wandeltochten met een parcours langs de Linge van Geldermalsen naar 

Asperen en terug naar Geldermalsen.  

 

 

Mei. Een kleine kudde Blonde d ’Aquitaine runderen 

zoals op de foto, zijn op meerdere plaatsen te zien in 

de Brabantse Biesbosch. De kudde bestaat uit koeien 

en stieren, kalveren en jongvee. De beesten zijn licht 

van kleur in kleurschakeringen van gebroken wit tot 

licht bruin. In de zomer zijn ze wat lichter van kleur 

dan in de winter. De runderen hebben een aantal 

eigenschappen die ze geschikt maakt als 

natuurbegrazer in natuurgebieden zoals de Biesbosch. De runderen zijn stevig 

gebouwd en hebben weinig moeilijkheden met een wat ruiger terrein. De beesten 

kunnen leven van een karig rantsoen. De koeien kalveren gemakkelijk en zonder 

hulp in een natuurlijke omgeving. De runderen hebben over het algemeen een rustig 

en zachtaardig karakter.  

 

 

Juni.  Deze grote kudde schapen zorgt in de 

Brabantse Biesbosch voor een belangrijk deel van het 

natuurbeheer in de Noordwaard. Begeleid door 

schaapsherder met schaapherdershond houden ze het 

gras kort in de Noordwaard. Op de foto lopen ze in de 

ochtend op een van de vele bruggen in het gebied. 

 

Op de brug kijken een moeder met twee kinderen 

verbaast en enthousiast toe. Zoveel schapen vlakbij. Aan de beesten is te zien dat 

‘brug over’, ‘veel en lekker gras’ betekent. 

 

De Brabantse Biesbosch maakt deel uit van Nationaal Landschap De Biesbosch. Het 

omvangrijke zoetwatergetijdengebied wordt sinds de tweede helft van de 

negentiende eeuw doorsneden door de grotendeels gegraven rivier de Nieuwe 

Merwede. De Biesbosch is opgedeeld in de Hollandse Biesbosch aan de kant van 

Dordrecht en de Brabantse Biesbosch aan de kant van Werkendam. 

De Brabantse Biesbosch is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd als groot project 

in het kader van het landelijke projectenprogramma Ruimte voor de Rivier. Naast 

ontpoldering van de Noordwaard en bouw van nieuwe boerderijen op terpen, zijn de 
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recreatieve mogelijkheden uitgebreid. Nieuwe fietsroutes en vaarroutes zijn 

gecreëerd. Talrijke bruggen zijn hiervoor gebouwd. Fietsers kunnen zo over de vele 

watergeulen fietsen, kleine vaartuigen varen onder de bruggen door. Na de 

ontpoldering zijn eb- en vloed in een groot deel van de Brabantse Biesbosch 

merkbaar geworden. 

 

 

Juli. Pontje Steur vaart in een lang zomerseizoen 

heen en weer over het Steurgat in de Brabantse 

Biesbosch. Op de foto geeft een op de motor varend 

zeilschil voorrang aan het pontje.  Het voet- en 

fietsveer vaart tussen de ingepolderd gebleven 

Oostwaard en de recent ontpolderde Noordwaard 

heen en weer. Vele duizenden fietsers en wandelaars 

maken ieder jaar gebruik van de veerverbinding.  

Op de website staat de Fietsroute Pontje Steur beschreven. Een fietstocht geeft een 

mooie en duidelijke indruk van zowel de ingepolderde Oostwaard als de ontpolderde 

Noordwaard. Met het veerpontje wordt van de Oostwaard naar de Noordwaard 

gevaren. 

 

 

Augustus. Rijen bijenkasten staan opgesteld in de 

Brabantse Biesbosch. Een geheel nieuw verschijnsel is 

het niet. Jarenlang hadden een aantal landbouwers 

aan de randen van hun akkers bijenkasten staan. Nu 

staan er ook veel kasten in de meer natuurlijke 

gebieden. De bloemrijke omgeving zorgt voor voedsel 

voor de bijen. Op de foto staan de kasten langs het 

water en waren in het zomerseizoen zichtbaar vanaf 

het fietspad over de dijk langs het Steurgat. Een geruststellende gedachte voor 

fietsers en wandelaars is dat de bijen vooral geïnteresseerd zijn in de vele bloemen 

die de Biesbosch rijk is. 

  

 

September. De foto geeft vanaf de ingang van de 

Historische Haven in Woudrichem zowel een blik op de 

traditionele zeilschepen in de Historische Haven als op 

de veerpont Gorinchem-Woudrichem op de Boven 

Merwede. Oud en nieuw gaan op de foto samen. 

De haven geeft een mooi beeld van de historie van 

Woudrichem waarin de zoetwatervisserij een 

belangrijke rol speelde. De veerverbinding tussen 

Gorinchem en Woudrichem bestaat al lange tijd. De verbinding is onmisbaar voor 

fietsende scholieren en studenten alsook voor woon-werkverkeer per fiets en allerlei 

verkeer te voet. De veerdienst is de afgelopen decennia belangrijker geworden voor 
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toeristen en recreanten. Het is eveneens een belangrijke schakel in de verbindingen 

over water met Slot Loevestein. 

 

 

Oktober. In de maand oktober komen de 

herfstkleuren langs de rivieren goed naar voren. Zoals 

hier in de omgeving van de veerpont Eck en Wiel-

Amerongen. Zowel de veerpont is te zien als een 

zeilschip zeilend op de rivier de Nederrijn. Op de 

achtergrond zijn de flanken van de Utrechtse 

Heuvelrug waar te nemen. 

Komend over de dijk vanaf Maurik geven de oevers 

van de rivier een boeiend en bijna on-Nederlands panorama. De Utrechtse 

Heuvelrug en verderop het Veluwe Massief bieden tot voorbij Arnhem zeker tijdens 

de herfstperiode prachtige vergezichten in herfstkleuren over uiterwaarden en 

heuvels. Een vervolg van dergelijke panorama’s is waar te nemen door na Driel via 

Doesburg langs de IJssel te fietsen en/of te wandelen. Varend over de rivier zijn het  

eveneens bijzondere rivierlandschappen in Nederland. 

 

 

November. Op de foto een zonsopgang boven 

Woudrichem. De opname is gemaakt vanaf de 

veerboot. De contouren van het vestingstadje steken 

duidelijk af bij de zonsopgang.  De nevel boven de 

Boven Merwede en de Afgedamde Maas verder weg, 

lost langzaam op in het zonlicht. Het is een frisse 

ochtend. Bij diverse woningen rookt de schoorsteen. 

 

Woudrichem is een vestingstadje gelegen aan Maas en Waal-Merwede. Tot rond het 

jaar negentienhonderd stroomde al het maaswater op deze plaats in de Merwede. 

Nadat de Bergse Maas was gegraven en de Maas tussen Heusden en Woudrichem 

werd afgedamd stopte de voortdurende aanvoer van het maaswater. 

Op de rivieren rond Woudrichem werd vroeger veel gevist. De zoetwatervisserij was 

tot enkele jaren na WOII een belangrijke bestaansbron. In de naoorlogse jaren 

verminderde de visstand snel en aanzienlijk. Zalmen en andere kostbare vissoorten 

waren grotendeels verdwenen. De waterkwaliteit van het rivierwater was sterk 

verminderd en de scheepvaart was intensiever geworden. 

In Woudrichem zijn de herinneringen aan de beroepsmatige zoetwatervisserij nog 

steeds levendig. Het visserijmuseum geeft een informatief en sfeervol beeld van de 

zoetwatervisserij. In de Historische Haven liggen talrijke grotere en kleinere schepen 

met een verleden in de visserij. Eens in de drie jaren worden in Woudrichem De 

Visserijdagen georganiseerd. 

Het stadje heeft nog steeds de unieke ligging van weleer. Aan de rivieren en vlakbij 

Slot Loevestein en Gorinchem. Een korte wandeling over de wallen is aan te raden 
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voor weidse uitzichten over de rivieren. Woudrichem is al enkele jaren meer dan 

alleen het decor van de televisieserie Dokter Tinus. 

Vanuit Gorinchem of Woudrichem is een mooie wandeltocht door de uiterwaarden 

tussen Woudrichem en Sleeuwijk te maken. De tocht heeft een lengte van circa vijf 

kilometer. Met behulp van de veerverbindingen is het een boeiend wandelrondje. Dit 

wandeltochtje is, mits de uiterwaarden droog genoeg zijn, het gehele jaar mogelijk. 

Een andere mogelijkheid is een veerboot naar Slot Loevestein te nemen. Slot 

Loevestein is te bezoeken. Het omringende Munnikenland heeft diverse wandel- en 

fietsmogelijkheden. 

 

 

December. De rijp samen met het ochtendgloren 

geeft het rivierlandschap in de omgeving van Buiten 

de Dalempoort een bijzondere uitstraling. Buiten de 

Dalempoort is een klein buitendijks gebied aan de 

rand van de oude stad Gorinchem dat wordt 

gekenmerkt door twee monumenten; de Dalempoort 

en Graanmolen De Hoop. De molen staat op de 

aangrenzende wal en steekt hoog boven Buiten de 

Dalempoort uit. De Dalempoort zelf is niet te zien op de foto. Molen de Hoop is een 

stellingmolen en graanmolen daterend uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 

De Dalempoort is de enige van de vier stadspoorten in Gorinchem die in takt is 

gebleven. De poort dateert uit de laatste jaren van de zestiende eeuw. In de poort 

wordt bij hogere waterstanden tot op de dag van vandaag een waterkering in de 

vorm van twee rijen balken met grond daartussen aangebracht. Een eenvoudige 

waterkering zoals dat al eeuwen gedaan wordt. 

Vanaf het gebied en de aangrenzende wallen zijn er weidse vergezichten over de 

Boven Merwede, de uiterwaarden van de Woelse Waard en naar Buiten de 

Waterpoort. Verder weg zijn in oostelijke richting de contouren en kenmerkende 

elementen van Woudrichem en Slot Loevestein aan de overkant van de rivier te 

zien. Vanaf de kant van Woudrichem is Buiten de Dalempoort en omgeving van 

afstand te herkennen. 

 

___________________________________ 
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