Rivierlandschappen Kalender 2019
Achtergrondinformatie kalender
De Rivierlandschappen Kalender 2019 geeft een gevarieerde, informatieve en kleurrijke
impressie van Nederlandse rivieren en omgeving. Het is een vier seizoenen kalender. Met de
twaalf foto’s worden de seizoenen gevolgd.
Bij de uitvoering van de kalender is dit kalenderjaar gekozen voor een horizontaal ontwerp
met grotere foto’s. De nadruk is meer dan bij voorgaande kalenders op de afbeeldingen
gelegd.
Het Haringvliet
Het voorblad van de
kalender geeft een
vergezicht over het
Haringvliet vanaf het
eilandje de Tiengemeten
begin augustus 2018. De
bloemen en planten
ondervonden tijdens de
warmte en droogte in de
zomer 2018 op het oog
weinig nadelige gevolgen.
Tiengemeten heeft een
aantal paden voor fietsers
en wandelaars. Het is een eldorado voor wandelaars die in de natuur willen wandelen.
Tiengemeten is een natuurgebied van Natuurmonumenten in Nederland.
Het Haringvliet is in 1970-71 aan de zeezijde afgedamd. Het is nog steeds een belangrijk
water in de Nederlandse Delta. Rijn en Maas stromen bij een gemiddelde en grote
rivierwaterafvoer voor een belangrijk deel via de spuisluizen van de Haringvlietdam in de
Noordzee. Is de afvoer van rivierwater beperkt, dan blijven de sluizen gesloten. Bij hogere
zeewaterstanden als gevolg van sterke wind en getijden kunnen de sluizen eveneens
gesloten blijven. Het Haringvliet is een grote en belangrijke rivierwaterbuffer in de
Nederlandse Delta.
In het najaar 2018 treedt het Kierbesluit Haringvliet in werking. Dit vindt half november
plaats – 47 jaar na de officiële opening van de dam met sluizen. Dit betekent dat onder
gemiddelde omstandigheden de spuisluizen op een (kleine) kier gezet worden wanneer het
zeewaterniveau hoger is dan het waterpeil in het Haringvliet. In de omgeving van de dam
ontstaat een brakwaterzone in het Haringvliet. Met het zoute zeewater dat naar binnen kan
stromen, kunnen diverse soorten trekvissen zoals de zalm en de zeeforel het Haringvliet en
de rivieren opzwemmen. Een bijkomstigheid is dat de eb- en vloedwerking in de
Nederlandse Delta enigszins wordt versterkt. Het gaat hierbij om een beperkt aantal
centimeters.
Zolang de extreem lage waterstanden in de rivieren aanhouden in najaar 2018, is het
onwaarschijnlijk dat extra zeewater binnen gelaten zal worden.

Vier seizoenen en waterstanden
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.
In 2018 waren zowel hogere waterstanden in de wintermaanden als de maanden met
droogte en zeer lage waterstanden in de zomermaanden bepalend voor de rivieren en
rivierlandschappen. De foto’s van de kalendermaanden januari en februari geven een beeld
van de hogere waterstanden in 2018. Een aantal maanden later was het waterpeil door de
warmte en droogte in de zomer gedaald tot zeer lage niveaus. De lage waterstanden hielden
maandenlang aan. Zelfs half oktober 2018 is er nog geen duidelijk zicht op genormaliseerde
waterstanden. De afbeelding van de nevengeul langs de Waal van de maand juli illustreert
de zeer lage waterstanden waar lange tijd sprake van was.
Temperaturen onder nul traden opmerkelijk genoeg vooral eind februari en begin maart
2018 op. Met een sterke oostelijke stroming waaide het dagenlang hard en was het zowel
overdag als ‘s nachts bar koud. Begin maart kon op een aantal plaatsen in het
rivierengebied geschaatst worden.
Logo geeft noodzaak van duurzame invalshoek aan
Het logo dat naast de korte algemene beschrijving van de
rivierlandschappen kalender op de achterzijde van de 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, urgent en
veelomvattend probleem. De problematiek met betrekking tot zowel zoet- als zoutwater zijn
evident. Het zoveel als mogelijk benutten van zonne-energie kan als een belangrijk en
hoopvol perspectief gezien worden. Benutten van windenergie en waterkracht worden
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 afgelopen jaren is duidelijk geworden dat naast een teveel aan water, een tekort aan
zoetwater in waterrijke gebieden gedurende meerdere maanden een nijpend probleem kan
zijn. Het jaar 2018 is hier een duidelijk voorbeeld van. De zeer lage waterstanden in de
grote rivieren in Nederland hebben ingrijpende en verstrekkende gevolgen.
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 (sportieve) activiteiten in de buitenlucht is een goede luchtkwaliteit
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essentieel. Uitstoot van schadelijke stoffen en smogvorming dient zoveel als mogelijk
afwezig te zijn en voorkomen te worden.
Verbetering van waterkwaliteit en luchtkwaliteit alsook meer ruimte voor natuur en het
thema waterveiligheid blijven om een voortdurende aandacht en inspanning vragen. Allerlei
dilemma’s doen zich voor bij keuzes van de noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen. Een
belangrijk en actueel voorbeeld: De windrijke rivierlandschappen vol zetten met grote
windmolens?, of kiezen voor grootschalige windenergieparken op zee? Windmolenparken op
zee hebben een aantal belangrijke voordelen, zoals een aanzienlijk hogere energieproductie.
Daarnaast treden nadelige effecten voor rivierlandschappen als gevolg van een wildgroei
van windmolens niet op.
De kalender geeft een impressie van de meer cultuurhistorische en de meer natuurlijke
landschappen in de omgeving van rivieren aan. Ook is waterveiligheid een essentieel
onderwerp. Het gaat daarbij wel om landschappen die door de jaren heen blijven
veranderen en opnieuw worden ingericht. Een goede invulling en 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.
Rivierlandschappen bieden scala aan mogelijkheden
De Rivierlandschappen Kalender 2019 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 landschappen waar nog veel
natuur, rust en ruimte is te vinden. Deze waardevolle aspecten mogen niet verloren gaan.
Algemene vervoersmogelijkheden zoals veerdiensten en spoorverbindingen zijn op een
aantal plaatsen aanwezig. Gebruik van deze (aanvullende) vervoersmiddelen ligt bij het
maken van fietstochten en wandeltochten voor de hand.
Rivierengebied Waal, Maas en Merwede
Het uitgestrekte rivierengebied van Waal, Maas en Merwede in de omgeving van Gorinchem,
Woudrichem, Zaltbommel, Werkendam en Dordrecht biedt aanknopingspunten om het een
en ander te illustreren. Het gebied heeft talrijke mogelijkheden om als bewoner, recreant of
toerist zelf rivierlandschappen actief te ervaren en te beleven. De regio is ook zonder
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. En voor lange afstandstrajecten worden zelfs de
rivieren benut. De Waterbus in de regio Dordrecht en Rotterdam is een duidelijk voorbeeld
van openbaar vervoer via de rivieren in een verstedelijkt gebied. De Waterbus verzorgt
bovendien in de zomermaanden vanuit Dordrecht en vanuit Rotterdam speciale vaartochten
naar het Haringvliet.
Het aangrenzende gebied van de relatief kleine rivier de Linge is een voorbeeld van een
meer kleinschalig cultuurhistorisch waardevol riviergebied in Nederland met een door
sluizen, stuwen en watergemalen gereguleerde waterstroom. Op de foto’s valt de
aanmerkelijk kleinere schaal direct op. Geen vergezichten van vele kilometers en zeer brede
uiterwaarden, maar dijkdorpen en boomgaarden langs de rivier.
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Meer informatie op website
Op de website www.hnsi.nl staan beschrijvingen van fietsroutes, wandelroutes en
vaarroutes. Daarnaast worden een aantal thema’s door de jaren heen gevolgd.

Informatie kalenderfoto’s
Januari. In januari en februari 2018 was sprake van hoge
waterstanden in de Nederlandse grote rivieren. Het gebied
rond Slot Loevestein - het Munnikenland - kwam
grotendeels onder water te staan. De Konikpaarden en de
Rode Geuzen (runderen) werden van de lagere delen van
het Munnikenland naar de hoger gelegen, recent
aangelegde Wakkere Dijk verplaatst. Op de foto is een deel
van de kudde Konikpaarden te zien. Grazend op de Wakkere Dijk.
De nieuwe inrichting van Munnikenland en de Brakelse Benedenwaarden is kortgeleden tot
stand gekomen als een project in het kader van het landelijke projectenprogramma Ruimte
voor de Rivier. De brede en hoge Wakkere Dijk vormt een belangrijk onderdeel van het
project. De dijk geeft meer ruimte aan de rivieren Waal, Merwede en Afgedamde Maas. De
dijk biedt bescherming voor het achterland en dient als vluchtplaats voor dieren.
Februari. De kade langs de Merwede in Woudrichem raakte
bij de hoge waterstanden in 2018 overstroomd. Deze
situatie noodzaakte de schippers van de traditionele
schepen in de Historische Haven, de vaartuigen veilig
achterin de haven af te meren.
De Historische Haven geeft samen met het Visserijmuseum
in het vestingstadje een informatief beeld van de historie
van de zoetwatervisserij in de omgeving van Woudrichem en de wijde omgeving. Om de
drie jaren worden in Woudrichem de Visserijdagen georganiseerd. In de zomer van 2019
zijn de eerstvolgende Visserijdagen.
Maart. Op de afbeelding een karakteristiek beeld van rivier
de Linge. De foto is genomen in de vroege ochtenduren bij
Gellicum. De rijp op het gras aan de waterkant is nog
gedeeltelijke aanwezig. De huizen van het dorp langs de
rivierdijk buigen mee met dijk en rivierbocht. Riet en
knotwilgen groeien langs de waterkant. In de verte is een
boerderij langs de Linge te zien.
April. Op de foto uitgestrekte boomgaarden van fruitbomen
met bloesem op de oeverlanden langs de Linge tussen
Gellicum en Rumpt. De witte perenbloesem bloeit in de
lente een aantal dagen uitbundig.
Het Lingegebied is een prachtig mooi fietsgebied. In het
voorjaar, maar ook in de andere jaargetijden. Voor
wandelaars en watersporters biedt het gebied eveneens
veel mogelijkheden.
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Mei. Gezellige drukte in en langs de Lingehaven tijdens de
Open Havendagen in Gorinchem. De Open Havendagen is
een evenement dat ieder jaar aan het begin van het
zomerseizoen wordt gehouden rond de Lingehaven en
Buiten de Waterpoort. Koop en verkoop van boten vindt
plaats. Langs de waterkant staan een groot aantal
kraampjes voor de verkoop van allerhande artikelen en
etenswaren. Sportieve activiteiten zoals Drakenboot-wedstrijden worden georganiseerd.
Ook zijn er een aantal culturele evenementen waaronder optredens van muziek- en
zanggroepen.
Juni. Fietsers fietsen vanaf de aanlegplaats van het
veerpontje Lage Zwaluwe - Brabantse Biesbosch, over een
smalle landtong de Brabantse Biesbosch in. Aan de
westzijde van het fietspad bevindt zich de Nieuwe
Merwede, aan de oostzijde en de noordzijde de Brabantse
Biesbosch.
De Brabantse Biesbosch maakt deel uit van Nationaal Park
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 met deze rivier verdeeld 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 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. De Brabantse Biesbosch is ook een
belangrijk buffergebied geworden bij optredende hoge waterstanden.
Juli. Het rivierwater van de onder gemiddelde omstandigheden rustig mee stromende nevengeul langs de Waal in
de Gamerensche Waard staat zo goed als stil. Het eilandje
in het midden van de geul is met de lage waterstand aan
een kant al verbonden met de oever. Door de zeer lage
waterstanden in de Waal is de in de waterstroming in de
watergeul zo goed als tot stilstand gekomen. Een visser
verwacht er nog wel vissen te vangen.
Augustus. De warmte en droogte in de zomermaanden
2018 gaan op het eerste gezicht aan de Tiengemeten
voorbij. De wilde bloemen en planten bloeien uitbundig.
Insecten en vogels, waaronder zwaluwen zijn volop
aanwezig.
Op het eilandje is op een aantal plaatsen in augustus 2018
toch sprake van waarneembare droogte, zoals drooggevallen kreken en opgedroogde, drassige stukken land.
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Tiengemeten is omsloten door het Haringvliet. Een groot waterbassin. Met de aanleg van de
Haringvlietdam in 1970-71 is deze brede riviermonding grotendeels van zee afgesloten.
Het water uit de rivieren Maas en Waal kan tijdelijk in het Haringvliet opgevangen worden.
Bij een geringe afvoer van de grote rivieren stroomt het rivierwater grotendeels via de
Dordtse Kil en het Spui verder naar de Nieuwe Waterweg en vervolgens de Noordzee in. Is
er een grotere rivierafvoer dan worden de Haringvlietsluizen op gezette tijden opengezet om
het rivierwater via het Haringvliet en de spuisluizen snel af te kunnen voeren in de
Noordzee.
In de zomermaanden is het Haringvliet en de Tiengemeten vrij eenvoudig te bereiken met
de Deltapontjes die in het gebied varen. Vanuit Dordrecht en vanuit Rotterdam worden in de
zomermaanden speciale vaartochten met De Waterbus georganiseerd – de Haringvliet
expedities. Met gebruik van de veerdiensten zijn een scala aan fietstochten en
wandeltochten in het gebied te ondernemen. Het gebied is geliefd bij watersporters. Er is
veel ruimte om te zeilen en/of met een motorboot te toeren. De havenstadjes hebben een
historische uitstraling en bieden voor watersporters, recreanten en toeristen een veelheid
aan faciliteiten.
September. Rijen bijenkasten staan opgesteld in de
Brabantse Biesbosch. 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.

Oktober. In de maand oktober komen de herfstkleuren in
en langs de Brabantse Biesbosch goed naar voren. Op de
foto een verre blik vanaf de dijk langs de Amer tussen Lage
Zwaluwe en Drimmelen. Een vergezicht over de Amer en
over de waterrijke zuidzijde van de Brabantse Biesbosch.

November. Op de foto vaart de veerboot vanaf de Boven
Merwede bij een goudgele zonsopgang richting de
aanlegplaatsen aan de Buiten de Waterpoort. De nevel
boven de Boven Merwede lost langzaam op in het zonlicht.
De veerdiensten van Riveer verzorgen een aanzienlijk
aantal veerbootverbindingen tussen Gorinchem en de
omringende plaatsen aan de rivieren.
December. Vergezicht vanaf de Maasdijk tussen Rijswijk en
Woudrichem. Vanaf de dijk zijn prachtige panorama’s over
Munnikenland met Slot Loevestein te zien. In de
winterperiode ligt het Slot gedeeltelijk verscholen achter de
bomen. In de zomermaanden met een bebladerde
begroeiing is het Slot vanuit dit standpunt nauwelijks waar
te nemen. Het water op de voorgrond is de Afgedamde
Maas.
Rivierlandschappen Kalender 2019

6

hans nunnikhoven

De foto is genomen in december 2017. Het waterpeil in de rivier staat al wat hoger dan
gemiddeld. Munnikenland is echter nog goed begaanbaar voor mens en dier. Enkele weken
later zijn de omstandigheden veranderd. Munnikenland is grotendeels onder gelopen. De
kudden paarden en runderen zijn verplaatst naar de Wakkere Dijk aan de rand van
Munnikenland. Alleen Slot Loevestein staat hoog en droog in het gebied. Zie voor meer
informatie de tekst bij de foto van januari.
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. Staatsbosbeheer organiseert regelmatig ‘Wandeltochten met de Boswachter’.
Slot Loevestein is een groot deel van het jaar alsook tijdens de schoolvakanties te bezoeken
als museum.

Fiets- en wandelroutes en vaarroutes voor tochten
Op de website www.hnsi.nl staan een groot aantal fietsroutes in Nederland beschreven. De
meeste fietsroutes zijn weergegeven in een afzonderlijk bestand dat te lezen en/of met een
printer af te drukken is. De fietsroutes zijn geconcentreeerd op het rivierengebied van de
rivieren Merwede, Waal, Maas en Lek alsmede de Biesbosch en het Lingegebied. Totaal zijn
circa twintig fietstochten beschreven. De volgende vier fietstochten komen langs de meeste
punten die op de kalenderfoto’s te zien zijn. De kalenderfoto’s zijn hoofdzakelijk tijdens
fietstochten genomen. Op de website staan deze vier fietsroutes met actieve link op de
webpagina Kalenders vermeld.
* Fietsroute Oude en Nieuwe Rivieren - 50 km
Fietstocht langs oevers van Afgedamde Maas naar Heusden en Slot Loevestein
* Fietsroutes Rivierengebied 58 km – Natuur- en landschapsbeleving
* Fietsroute Rondom Brabantse Biesbosch – 58 km
Fietstocht rondom Brabantse Biesbosch van Werkendam naar Lage Zwaluwe en via
Drimmelen naar Hank en terug naar Werkendam
* Linge Fietsroutes - Mooie fietstochten in vier seizoenen
De wandelroutes beperken zich vooralsnog tot een aantal wandelroutes langs de dijken en
door de uiterwaarden in het rivierengebied van Merwede, Waal en Maas. Daarnaast zijn bij
de fietsroutes enkele mooie korte wandelroutes aangegeven voor wandelingen als
intermezzo tijdens een fietstocht.
De vaarroutes op de website betreffen een aantal reisverslagen van lange kajaktochten door
Nederland. Op basis van de ervaringen tijdens de tochten zijn een aantal aandachtspunten
en tips gegeven. Deze zijn ook bruikbaar voor schippers van kleinere, langzaam varende
motorboten.
Buiten Nederland zijn een aantal reisverslagen van fietstochten in Scandinavië opgenomen.

Rivierlandschappen Kalender 2019 te verkrijgen via boekhandels
De kalender heeft het formaat van 28 x 21 cm. De bladen zijn aan de zijkanten op de foto’s
gesneden. Hierdoor vervalt het witte randje aan de zijkanten van de foto’s. Op de pagina’s
van de twaalf maanden is onder de foto, een horizontale dagen- en datavenster
weergegeven. De 8 bladen 200 gr/m2 gesatineerd papier zijn 2-zijdig in full-colour bedrukt
en gebonden met een witte wire o binding. De kalender is voorzien van een ophangoogje.
Het geheel heeft een goed verzorgde druk en afwerking.
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De kalender is te verkrijgen via boekhandels die aangesloten zijn bij het Centraal Boekhuis.
De adviesverkoopprijs bedraagt 14,95 euro. De meeste boekhandels en verkooppunten voor
boeken en tijdschriften in Nederland zijn aangesloten. Veelal zal de kalender niet op
voorraad bij de boekhandels zijn. Om de kalender te bestellen zijn de volgende gegevens
van belang:
* Titel:
Rivierlandschappen Kalender 2019
* ISBN/EAN nummer:
9789082452648
* Uitgever:
HN Sportief & Informatief
* Auteur:
Hans Nunnikhoven

Op het achterblad van de kalender staan twaalf miniaturen van de kalenderfoto’s afgebeeld
alsmede een korte beschrijvende tekst bij elke foto. Tevens is een beknopte algemene
beschrijvende tekst voor de kalender gegeven. Daarnaast staan de bovenstaande gegevens
over de uitgave vermeld.

HN Sportief & Informatief
HN Sportief & Informatief is eenmansbedrijf met werkzaamheden op het gebied van
sportieve recreatie en duurzaam toerisme. De Rivierlandschappen Kalender 2019 is een
product dat past in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van
sportieve recreatie en duurzaam toerisme. Nieuw betekent in dit verband naast een mooie
nieuwe kalender voor een volgend kalenderjaar, waardevolle en bruikbare informatie over
rivieren, rivierlandschappen en waterrijke gebieden. Deze informatie is voor belangstellenden gekoppeld aan routes voor (fiets)tochten. De aanvullende informatie wordt met
name verstrekt op de website www.hnsi.nl.
____________________
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