Deel 17 van 600 jaar Biesbosch. De Zuiderklip is een natuur-, waterbergings- en doorstroomgebied in
de Biesbosch. De naam is afkomstig van een kreek, het Gat van de Zuiderklip, die voorheen tussen de
polders Turfzakken, Moordplaat en de Lepelaar liep. Omdat de Biesbosch een grote mogelijkheid
biedt voor waterberging in geval van hoge rivierwaterstanden werden in 2008 en 2010, in het kader
van het plan “Ruimte voor de Rivier”, landbouwpolders veranderd in waterbergingsgebieden vanuit
het plan Zuiderklip van 360 hectare groot. Het betrof in 2008 de polders de Plomp, de Lepelaar, de
Turfzakken en Kwestieus. Vanwege problemen met de bestemmingsvergunning werd polder de
Moordplaat daar pas later in 2010 aan toegevoegd. Deze polders werden aangepast en in verbinding
gebracht met het buitendijks water, het zoetwatergetijdegebied. Er zijn twee toestroomgeulen naar
het waterbergingsgebied gegraven, via de Lepelaar en de Moordplaat, en een afvoergeul via de
Turfzakken. Deze geulen zijn tot 4,5 meter diep. Bij zeer hoog water op de Maas zorgt de Zuiderklip
voor een verlaging van 4 cm op de Bergsche Maas. Mogelijk zal in de toekomst de Zuiderklip ook nog
gebruikt gaan worden als waterbergings- en doorstroomgebied voor de Rijn. Dat zal, in geval van
extreem hoog water op de Rijn, moeten gebeuren door de sluisdeuren van de Biesboschsluis in
Werkendam te openen en het water via het Steurgat richting Ruigt en Zuiderklip af te voeren. De
Zuiderklip heeft naast en door deze ontwikkelingen een belangrijke natuurfunctie gekregen. Het
gebied is wel toegankelijk voor wandelaars maar niet toegankelijk voor de watersport door
invaarblokkades. De vegetatie in het gebied heeft zich ontwikkeld tot een ruigte met rietbegroeiing
en begroeide slikken. Er zijn nog de nodige graslanden, sommigen verhoogd aangelegd als
vluchtplaats voor Schotse hooglanders die daar grazen. De Schotse hooglanders zijn erg nieuwsgierig,
afstand houden is voor de natuurliefhebber het parool maar zelf houden de dieren zich daar niet
helemaal aan in heerlijke nieuwsgierigheid. Zie foto 1. Het ondiepe water en de slikken zijn een rusten voedselgebied voor vele watervogels. De Zuiderklip is ook een belangrijk paai- en opgroeigebied
voor vissen. Ook veel amfibieën, libellen, insecten en zoogdieren zoals reeën, en muizen vinden hier
hun voedsel, hun rust en elkaar. Op de hoek van de Turfzakken en de Lepelaar heeft Staatsbosbeheer
een uitkijktoren gebouwd, deze geeft een prachtig uitzicht over een groot deel van het gebied. Zeer
de moeite waard om daar eens naar toe te wandelen, al is weg er naar toe niet makkelijk. Foto 2
geeft een blik op die uitkijktoren. De uitkijktoren geeft een prachtig overzicht over een groot deel van
het gebied. Zie foto 3. De link onder deze tekst toont een oude folder met informatie over de aanleg
van de Zuiderklip en bovendien een prachtige overzichtsfoto van de situatie in 2009 toen polder de
Moordplaat nog niet als waterbergingsgebied was ingericht.
Folder Zuiderklip.

