
Dijkopening opent nieuwe toekomst voor Zuiderklip 
Er staan twee graafmachines op een dam aan het eind van de kreek met de 
prachtige naam Keesjes Killeke. Onze boot, de Zilvermeeuw 5, drijft langzaam uit. Op 
een teken van de aannemer, Huibert van der Ven, begint een van graafmachines – 
hap na hap – de dam weg te graven. Als er nog een smal strookje grond ligt, lijkt de 
machinist even te aarzelen. De bak van graafmachine hangt stil boven het laatste 
restje zwarte aarde. Er valt zand in het water. De kraanmachinist doet zijn stropdas 
recht – 'speciaal voor deze gelegenheid aangetrokken'.  Dan neemt hij de laatste 
hap van de dijk. Zachtjes stroomt het water door de dijkopening. De Zuiderklip staat 
weer in verbinding met het Maaswater. De Biesbosch is in een keer een stuk groter 
geworden. 
 
Vanaf de boot kijkt Lizette Koekkoek naar de nieuwe dijkopening. Met enige trots 
zegt ze: "Hier is het eigenlijk allemaal om te doen. Als we over enkele maanden ook 
aan de andere kant van de Zuiderklip de dijken openen, kan de Bergsche Maas bij 
hoogwater de Zuiderklip gebruiken als extra breed rivierbed. Daardoor wordt de 
waterstand bij Keizersveer met 4 centimeter verlaagd en houden de mensen achter 
de dijk droge voeten."  
 
Terpen voor dieren 
Lizette Koekkoek werkt bij Dienst Landelijk Gebied, regio Zuid in Tilburg. Ze is 
projectleider van de Zuiderklip. Lizette: "De aannemer is vanaf september 2006 
keihard aan het werk in de Zuiderklip. Er is een grote geul door het gebied gegraven, 
bij het Gat van de Zuiderklip is een verhoogd gedeelte aangelegd, een soort terp 
waar de dieren bij hoogwater droog kunnen staan. Op de plaatsen waar de dijken 
afgegraven worden, is de buitendijkse rivierbodem gesaneerd. Hierdoor kan er geen 
vervuild slib de Zuiderklip instromen. Maar al dat werk heeft alleen maar zin als de 
dijken open zijn. Dan kan de Zuiderklip echt ruimte bieden aan de rivier en aan de 
natuur." 
 
Water 
Achter de afgegraven dijk staat op dit moment ook al water. Lizette Koekkoek: "De 
voormalige landbouwpolder Turfzakken wordt niet meer bemalen. Regen en 
opborrelend kwelwater hebben de geul al voor een gedeelte gevuld. En met die 
storm van de afgelopen dagen is er ook water over de verlaagde dijk 
heengeslagen. De geul wordt hier ongeveer 1.70 meter diep en zo'n 100 meter 
breed. Vanaf de geul loopt de dijk trapsgewijs op naar de oorspronkelijke hoogte 
van de dijk. De totale breedte van de dijkopening is 600 meter."  
 
Struinen 
In de verte rijden nog meer graafmachines en zandauto's. Lizette: "Hier in Turfzakken 
werkt de aannemer de dijkopening verder af. Daarna gaat hij verder aan de andere 
kant van de Zuiderklip. Hier krijgt de natuur dan alle rust en ruimte om zich te 
ontwikkelen. Want dat is het andere belangrijke doel van de Zuiderklip. Niet alleen 
ruimte maken voor de rivier, maar ook een robuust zoetwatergetijdenatuurgebied 
creëren. Nu zie je alleen maar grond en bagger, maar voor je het weet, kun je hier 
struinen door een splinternieuw en spannend natuurgebied." 
 
Onder een grijze wolkenlucht en een waterig zonnetje glijdt de Zilvermeeuw 
langzaam Keesjes Killeke uit. Als twee poortwachters staan de graafmachines naast 



de nieuwe dijkopening. De Zuiderklip is officieel geen polder meer. De Zuiderklip is 
hard op weg naar een nieuwe toekomst! 


