
 

Het klimaat verandert, 
het wordt warmer en er 
valt veel regen. We heb-
ben het helaas weer  on-
dervonden dit jaar. 
 
Water is in Nederland 
een vriend, maar, zeker 
ook in het verleden, een 
vijand. 600 jaar geleden 
vond de St. Elisabeths-
vloed plaats, die heel 
veel leed en schade ver-
oorzaakte. 22 kerkdor-
pen verdwenen en zo’n 
2000 mensen kwamen 
om. Nog vele overstro-
mingen later, met name 
die in 1953, werd het 
duidelijk dat Nederland 
tegen het water moest 
vechten, maar er ook 
mee moest werken. Alles 
om het beter te kunnen 
beheersen.  

In 1996 werd de Bies-
bosch aangewezen als 
doorstroomgebied. ‘Er 
ging veel water door de 
rivier’ voor het zover 
was, maar in 2012 werd 
begonnen met het ontpol-
deren van de Noord-
waard. Zo werd letterlijk 
Ruimte voor de Rivier 
gemaakt. In 2016 was 
doorstroomgebied de 
Noordwaard gereed om 
het hoogwater sneller af 
te voeren richting het 
Hollands Diep en de 
Noordzee. 
 
Sono Tours Biesbosch 
Arrangementen laat u 
vanuit de touringcar goed 
zien hoe het landschap is 
veranderd en ook hoe de 
natuur zich aanpast met 

een grote diversiteit aan 
flora en fauna. 
 
Als gids vertel ik u graag 
over de Biesbosch: hoe 
er met en tegen het wa-
ter werd ‘gevochten’ en 
hoe de Grienduilen er 
hun dagelijks brood ver-
dienden. Ik neem u mee 
terug in de tijd: van de 
St. Elisabethsvloed (dit 
jaar de 600-jarige her-
denking), de crisisjaren, 
de Tweede Wereldoor-
log met de line-crossers 
in het frontgebied, de 
wederopbouw en ten-
slotte de ontpoldering 
van de Noordwaard. 
 
Toen en nu in de Bies-
bosch; bijzondere tijden 
in een bijzonder gebied! 
 

De Biesbosch, de tijd van toen en nu 

Bovenstaand program-
ma kan een ochtend- of 
middagprogramma zijn. 
Sono Tours Biesbosch 
Arrangementen ver-
zorgt uw dag vanaf de 
koffie, met lunch, een 

gezellig borreluurtje t/m 
het diner. Ook kunnen 
wij u leuke aansluitende 
programma's bieden, zo-
als het Biesbosch Muse-
umEiland, de klompen-
maker, een leuke stads-

wandeling in Woudri-
chem of Gorinchem of 
een rondvaart door de 
Biesbosch. 
Neem vrijblijvend con-
tact met ons op voor 
meer informatie! 

De Biesbosch,  
da’s uit  

als je  
erin bent! 
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