
De Flora- en Faunawerkgroep 
Gelderse Poort 
in 2010 en 2011

Werkgroep Gelderse Poort

Flora
Fauna&



Overzichtskaart van het werkgebied van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort.

Inleiding

Colofon

Uitgave van de Stichting Flora- en Fauna-

werkgroep Gelderse Poort.

Met financiële ondersteuning van Staats-

bosbeheer en ARK Natuurontwikkeling.

Auteurs: Andreas Barkow, Bart Beekers,  

Peter van Beers, Johan Bekhuis, Dietrich 

Cerff, Daniel Doer, Peter Hoppenbrouwers, 

Gijs Kurstjens, John Lenssen, Iris Niemeijer, 

Douwe Schut, Remco Wester

Verspreidingskaarten: Bart Beekers,  

Gijs Kurstjens en Douwe Schut

Eindredactie: Peter van Beers, Johan Bekhuis 

en Martien van Bergen

Fotoredactie: Martien van Bergen

Foto’s: Henk Baron, Bart Beekers, Peter van 

Beers, Johan Bekhuis, Martien van Bergen, 

Peter Hoppenbrouwers, Kim Huskens, Esther 

Jansen, Sanne Knol, Gerrit Kolenbrander, 

NABU-Naturschutzstation, Douwe Schut, 

Erik Slootweg

Illustratie p. 18: Jeroen Helmer

Grafisch ontwerp en opmaak: Nicolet Pennekamp

Drukwerk: Drukkerij Efficiënt Nijmegen

Papier: Biotop

Trefwoorden: Gelderse Poort, flora, fauna

© Stichting Flora- en Faunawerkgroep  

Gelderse Poort, 2012. 

Met duidelijke bronvermelding mag alles  

uit dit jaarverslag worden overgenomen.

www.geldersepoort.net

2

Op 3 april 2007 is de Stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort
opgericht. De stichting heeft als belangrijkste doelen: excursies en lezingen
organiseren (zowel in het Nederlandse als Duitse deel van het werkgebied),
onderzoek stimuleren en coördineren en natuurwaarnemingen verzamelen, 
mede ten behoeve van inrichting en beheer van dit bijzondere deel van het 
rivierengebied. Tevens willen we als platform dienen waar andere natuur-
organisaties hun activiteiten binnen de Gelderse Poort kunnen aankondigen.
In dit jaarverslag geven we een overzicht van een deel van onze activiteiten
van de afgelopen twee jaar (2010 en 2011). Ook gaan we in op enkele bijzondere 
vondsten en waarnemingen op het gebied van flora en fauna en bespreken 
we de belangrijkste ontwikkelingen in het gebied.

De Gelderse Poort omvat (in grote lijnen) de Ooijpolder, de uiterwaarden
langs de Waal ten oosten van Nijmegen tot aan Emmerich in Duitsland, het
Pannerdens Kanaal, Meinerswijk en het gebied ten noorden van Lobith met
het Erfkamerlingschap en de Rijnstrangen. Dieren en planten houden zich 
vanzelfsprekend niet aan deze grenzen. Op zoek naar nieuw leefgebied 
verspreiden zij zich, en soorten die nu hier nog niet voorkomen, kunnen zich 
de komende jaren ineens bij ons melden. Denk aan de otters die al tot bij 
Doesburg zijn opgerukt. Reikhalzend kijken we naar hun komst uit. Dit geldt 
ook voor het everzwijn, dat momenteel al op de stuwwal van het Nederrijkse 
Woud rondstruint.

Prachtbeer in de Millingerwaard 
(foto: P. Hoppenbrouwers)
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Dit is een jaarverslag van flora- en  
fauna-specialisten die de Gelderse Poort 
als gemeenschappelijke hobby hebben. 
Ook als gemeenschappelijke woon-
plaats trouwens, want de meesten  
wonen in het gebied en zijn verknocht 
aan deze prachtige leefomgeving.  
Amateurs en professionals, om het 
even wie, ze hebben allemaal hun eigen 
specialisme en vormen samen een werk-
groep met brede kennis. Alleen door  
samen te werken, zo weten ze, valt  
ieders puzzelstukje op zijn plek. Dit 
jaarverslag schetst geen totaalbeeld, 
daar zijn de gegevens te fragmentarisch 
voor. Dit jaarverslag belicht slechts een 
paar stukjes uit de legpuzzel. Het zijn 
voor de leek misschien wel wat idiote 
stukjes. Veel gekke soortnamen en  
opwinding over bizarre zeldzaam-
heden. Daar zit misschien ook wel wat 
in. Specialisten zijn over het algemeen 
geen uitblinkers in het communiceren 
met leken. Dit jaarverslag is ook in de 
eerste plaats bedoeld als manna voor  

de specialistenparochie. Om elkaar bij 
te praten en te stimuleren aan de voor-
avond van een nieuwe groeiseizoen. 
De vondsten en inzichten van deze vrij-
willigers zijn van onschatbare waarde 
voor de natuurbeheerders en de beleids-
makers, die beslissingen nemen over 
onze natuur. De natuur zelf laat zien of 
eerdere beslissingen goed waren en hoe 
plannen bijgestuurd kunnen worden. 
De Flora- en Fauna-werkgroep Gelderse 
Poort is trots dat haar gegevens een 
prominente rol spelen in het project 
Rijn–in-Beeld, waarvan de resultaten  
in april 2012 worden gepresenteerd. 
We zijn benieuwd welke positie de  
Gelderse Poort inneemt in het natuur-
spectrum van de Rijntakken; dat zal  
komend voorjaar blijken.
Daarop vooruit lopend verkoos natuur-
website Ongerepte-Natuur.nl de Gelderse 
Poort in juli 2011 al tot het wildste  
natuurgebied van Nederland. Strategisch 
gezien geen onaardig moment om de 
komkommertijd daarvoor te kiezen.  

De media sprongen er bovenop. Hoogte-
punt was PREM-time (radio 1) die met 
haar kanariegele bus de geel bloeiende 
oeverwallen kwam inspecteren en tot 
de slotsom kwam dat presentator PREM 
nog nooit zo relaxed een live-uitzending 
had gedaan. Presentator en publiek  
waren onder de indruk van de kleurrijke 
wildernis. Soortnamen doen er niet toe 
om overweldigd te raken. Dat merkten 
ook de Volkskrantlezers die via de  
columns van journalist Caspar Janssen 
deelgenoot werden van zijn Millinger-
waard-syndroom. En daarmee is de  
cirkel rond, want dit Millingerwaard-
syndroom is de gezamenlijke drijfveer 
van de natuurrecreanten, de genieters 
en van de flora- en faunaspecialisten 
achter dit jaarverslag. Zolang de  
jour nalisten zich ontfermen over de 
communicatie met het grote publiek 
mogen de specialisten zich gerust af en 
toe verliezen in hun met onmogelijke 
soortnamen doorspekte jargon.

Pas op Millingerwaard-syndroom, besmettingsgevaar!
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Na het hoogwater in januari 2011  
leek het de Flora & Fauna-werkgroep 
interessant om de zandsedimentatie  
op de oeverwallen in kaart te brengen. 
Daartoe werd een vliegtuigje afgehuurd 
en mochten twee fotografen zich ge-
durende een paar uur hoog in de lucht 
helemaal uitleven. Het resultaat is een 
prachtige fotoserie, ook te bewonderen 
op http://www.flickr.com/photos/ffwg-
geldersepoort. Deze luchtverkenning 
had natuurlijk een hoger doel. Aan de 
hand van de foto’s liet zich namelijk 
goed herkennen op welke locaties de  
rivierdynamiek de grootste invloed had 
gehad. In de zomer van 2011 is gepro-
beerd om de belangrijkste zandafzet-
tingen na te lopen en te inventariseren 
op kenmerkende stroomdalplanten. 
Het had een herhaling moeten worden 
van de allereerste oeverwalleninventa-
risatie uit 2007, zo was het plan. Maar 
door de overweldigende overdaad was 
het ondoenlijk geworden om alles uit-
puttend in kaart te brengen. Het verschil 
met het prille begin van de Gelderse 
Poort, toen mensen voor één pol Brede 
ereprijs nog kilometers omfietsten, is 
gigantisch. Sommige oeverwallen zijn 
floristisch geëxplodeerd. Immense bloe-
menzeeën zover het oog reikt, waarbij 
je de moed in de schoenen zinkt om de 
afzonderlijke plantjes te karteren. Het 
is nauwelijks meer te meten hoe succes-
vol het natuurherstel voor deze ken-
merkende groep van rivierbegeleidende 
planten heeft uitgepakt. Althans voor 
vrijwilligers in hun schaarse vrije tijd. 
Desondanks hebben de pogingen  
weer veel bijzonderheden opgeleverd.  
Maar tegelijk roept het ook de vraag  
op hoeveel spelden in de hooiberg  
tegenwoordig onopgemerkt blijven. 
De overweldigende bloei van de oever-
wallen valt uiteraard ook de leek op. 
Fietsers en wandelaars kijken zich de 
ogen uit en hun camera’s maken over-
uren. Caspar Janssen, journalist van de 
Volkskrant, wijdde zelfs een paar afle-
veringen van zijn natuurcolumn aan  
de kleurenexplosie en bijzondere  
vegetatie in de Millingerwaard.

Zowel in het Nederlandse als in het 
Duitse deel van de Gelderse Poort zijn 
tijdens de inventarisaties van 2011 
nieuwe groeiplaatsen gevonden van 

pijpbloem, riviertandzaad en ijzerhard. 
Pijpbloem en ijzerhard zijn soorten van 
goed ontwikkelde, dynamische oever-
wallen. Riviertandzaad is al jaren aan 
een gestage opmars bezig. Op Salmorth 
en in de Emmericher Ward werd van  
de drie soorten een bescheiden aantal 
aangetroffen. In de Emmericher Ward 
werden bovendien tientallen nieuwe 
exemplaren van de Veldsalie en enkele 
nieuwe planten torenkruid gevonden. 
Ronduit spectaculair zijn de tien-
duizenden exemplaren riviertandzaad 
op de drooggevallen oever van de Oude 
Waal bij Nijmegen. Van veel andere 
soorten zijn de gevonden aantallen  
per groeiplaats sterk toegenomen: 
Schaafstro is met 500 exemplaren  
teruggevonden op een oude plek in  
de Bemmelse waard en een soort als  
torenkruid groeit nu met honderd 
exemplaren in de Millingerwaard.
Het meest oostelijke oeverwaltraject in 
de Millingerwaard, tussen de Waiboer-
hoeve en de Molenkolk, liet in 2011 
een prachtige ontwikkeling zien. Er 
werden nieuwe groeiplaatsen gevonden 
van grasklokje, karwijvarkenskervel, 
kleine ruit, blaassilene en zelfs een pol 
borstelkrans. Ook de 56 pollen brede 
ereprijs en tientallen exemplaren geel 
walstro en kruisbladwalstro deden de 
floristen watertanden.

Het hoogwater van januari 2011 had 
nog een ander onvoorzien effect: de  
ondergroei van brandnetels in de zacht-
houtooibossen van de Millingerwaard 
bleek geheel vervangen door een  
ondergroei van reuzenbalsemien. 
 
In het Duitse deel van de Gelderse 
Poort zijn in 2011 een paar specta -
culaire plantensoorten (her)ontdekt.  
Het gaat om kleinste egelskop (grote 
aantallen nieuw ontdekt in een sloot  
in het Kranenburger Bruch) en pijp-
torkruid (herontdekt in de Rindersche 
kolk). Soorten als polei, lidsteng en  
rosse vossenstaart hebben zich in de 
Rindersche kolk duidelijk uitgebreid. 

De Flora- en Faunawerkgroep heeft in 
2011 in opdracht van Via Natura de 
ecologische verbindingszone Groen-
landen - Stuwwal geïnventariseerd.  
Een goede gelegenheid dus om het  
relatief soortenarme deel van ons  
onderzoeksgebied nader te bekijken.  
Er zijn nieuwe groeiplaatsen gevonden 
van bont kroonkruid, ijzerhard en  
grote centaurie. In het Zwanenbroekje, 
toch een laagdynamisch milieu, werd 
riviertandzaad gevonden. 

Op de Vlietberg, bij de Bisonbaai, op 
Klaverland en nabij het Colenbranders-
bos zijn door Staatsbosbeheer fladde-
riepen aangeplant. Deze zeldzame 
boom is een kenmerkende soort van 
het hardhoutooibos en verdient terecht 
een helpende hand. De bomen worden 
voorlopig nog beschermd tegen paarden-
vraat. Als de aanplant succesvol uitpakt, 
is het de moeite waard ook andere zeld-
zame, kenmerkende boomsoorten van 
het hardhoutooibos zo’n kans te geven. 
Te denken valt aan wilde peer, wilde 
appel, zomerlinde en gladde iep. 

Floristische hoogtepunten 2010-2011

Diverse hoogwaters maakten dat reuzen-
balsemien inmiddels overheerst in de onder-
groei van de ooibossen. (foto E. Slootweg)
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Plantenexplosie op 
de Vlietberg: sneller 
succes met uitstrooi-
en van hooi

Voor de floristen was het in 2011 echt 
genieten op het terrein van de voor-
malige steenfabriek de Vlietberg. Ten 
opzichte van 2010 waren er maar liefst 
twintig zeldzame planten bijgekomen. 
Misschien was de meest spectaculaire 
nieuwkomer wel de nachtkoekoeks-
bloem. Deze was in de jaren tachtig  
al een keer gevonden onder een haag 
bij de Vlietberg, maar sindsdien nooit 
meer waargenomen in de Gelderse 
poort.
De meeste andere gevonden nieuw-
komers lijken een Tolkamerdijk- 
connectie te hebben, bijvoorbeeld  
grote centaurie, handjesgras, beemd-
kroon, wilde marjolein, ruige weeg-
bree, veldsalie, ijzerhard, grote tijm, 
smal fakkelgras, kleine ratelaar en  
hongaarse raket. 
Hoezo Tolkamerdijk-connectie, wordt 
hier vals gespeeld?

Toen in 2010 de oude fabrieksloodsen 
van de Vlietberg waren opgeruimd,  
lag hier een maagdelijk, hoogwatervrij 
terrein gereed voor nieuwe natuur. 
Maar hoe daarin verder te opereren? 
Het braak liggende terrein aan het lot 
overlaten of een duwtje in de rug geven? 
Hoogwatervrije terreinen kennen een 
hele specifieke flora en de Vlietberg ligt 
erg geïsoleerd. Hoe zouden die kenmer-
kende planten hier terecht moeten  
komen? Voor de natuurlijke verspreiding 
van zaden is het belangrijk dat hoog-
water en grote grazers vrije toegang 
hebben om plantenresten en zaden te 
verslepen. Dit zijn namelijk de belang-
rijkste natuurlijke zaadtransporteurs 
over lange afstand. Maar de grote grazers 
kunnen nog niet vrij migreren tussen 
Millingerwaard en Vlietberg, afgezien 
van enige, door mensenhand geleide, 
uitwisseling. Bovendien is het Vlietberg-
terrein zo hoog gelegen dat het hoog-
watervrij is. Dubbele isolatie dus. Niets-
doen zou ongetwijfeld betekenen dat 
het terrein begroeid zou raken met 
snelle groeiers uit de directe omgeving, 
waartegen de oeverwalplanten in latere 

jaren een moeizame concurrentieslag 
zouden moeten voeren. Het is om die 
reden dat in 2010 werd besloten om het 
proces een duwtje in de rug te geven 
met een imitatie van hoogwatereffect. 
Alsof het water plantenresten had  
achtergelaten werd hooi uitgestrooid 
over de maagdelijke Vlietbergbodem. 
Niet zomaar hooi, maar speciaal hooi 
afkomstig van de toplocatie Tolkamer-
dijk bij de Byland, waar een groot aan-
tal zeldzame oeverwalplanten groeit.

Overigens is een flink aantal van de 
nieuwe zeldzaamheden in 2011 in voor-
afgaande jaren niet waargenomen in de 
Tolkamer, althans volgens de website 
waarneming.nl. Het gaat hierbij om 
prachtklokje, rapunzelklokje, duits vilt-
kruid, amerikaanse kruidkers, vijfdelig 
kaasjeskruid, wegdistel, blauw walstro 
en keizerskaars. Blijkbaar hebben deze 
soorten het hooi uit de Tolkamer niet 
nodig gehad, al valt ook hier de mense-
lijke factor, bijvoorbeeld bij de klokjes, 
niet helemaal uit te sluiten. 

Het is overigens nog de vraag hoe  
duurzaam de vestiging van alle nieuwe 
planten op de Vlietberg uiteindelijk is. 
Ondanks overeenkomsten heeft het 
voormalige fabrieksterrein toch een 
wat andere bodemgesteldheid en dyna-
miek dan de oeverwallen en dijkjes 
waarop de stroomdalsoorten het goed 
doen. Uitstrooien van hooi levert ogen-
schijnlijk snel succes, maar uiteindelijk 
heeft de natuur toch het laatste woord. 

Stroomdalflora  
op een dynamische 
oeverwal:  
ontwik kelingen in  
de Erlecomse Waard  
tussen 2003 en 2011

De Erlecomse Waard ligt direct ten  
westen van de Millingerwaard op de 
zuidoever van de Waal. Het is een 
onbekade uiterwaard met aan de rivier-
zijde een brede, langgerekte oeverwal. 
De hoge kop van deze oeverwal werd 
tot en met 1997 door kokmeeuwen  
gebruikt als broedkolonie, en was daar-
door sterk verruigd geraakt. Tot 2003 
was het lagere westelijk deel van de  
oeverwal nog in agrarisch gebruik.  
Pas sinds 2004 wordt de oeverwal in 
zijn geheel als natuurgebied beheerd 
door Staatsbosbeheer en extensief  
begraasd; aanvankelijk alleen door  
runderen en sinds 2009 ook door  
paarden. In totaal zijn er in het groei-
seizoen ongeveer 40 grazers aanwezig, 
waarvan 30 Galloways en 10 Konik-
paarden. Aanvankelijk was er alleen 
seizoensbeweiding, maar inmiddels  
is deze verlengd tot in het najaar.  
De graasdruk in het groeiseizoen is 
hoog, zodat de vegetatie kort de winter 
in kan gaan. Van de omvangrijke brand-
netelruigte op de plek van de voormalige 
meeuwenkolonie is tegenwoordig niets 
meer terug te vinden.

De zandige oeverwal in de Erlecomse 
Waard is de laagst gelegen (= meest  
dynamische) oeverwal van het Millinger-
waardcomplex en de lagere delen over-

1 Nachtkoekoeksbloem (foto: M. van Bergen)
2 Brede ereprijs (foto: S. Knol)

Zomer in de Erlecomse Waard (foto: P. van Beers)
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stromen al bij rivierstanden tussen 
11,50 en 13,50 m Lobith. Bijna elke 
winter spoelt het rivierwater er in  
geringe of sterke mate overheen, en 
zorgt voor verversing van het sediment. 
Tijdens flinke hoogwaters zet de Waal 
plaatselijk veel zand af, vooral op de 
noordflank van de oeverwal, maar ook 
in het oostelijk deel rond een voor-
malige instroomopening van de  
Kaliwaal. Dat was ook het geval tijdens 
hoogwater van januari 2011 (topstand 
15,25 m Lobith). Al sinds de winter van 
2001/2002 was het rivierpeil niet meer 

zo hoog geweest. Het water kwam in 
2011 echter net niet hoog genoeg om 
over de hoogste delen van de oeverwal 
te stromen. Vooral in en rond de oude 
instroomopening aan de oostzijde zijn 
tientallen meters lange zandbanen  
ontstaan, met een zanddikte tussen  
10 en 25 cm. Voor een deel heeft ook 
de wind na het hoogwater het door  
de rivier afgezette zand verplaatst en 
voor extra zandafzettingen hogerop  
de oeverwal gezorgd. De ligging van  
de oeverwal met een noordwestelijke 
expositie is namelijk gunstig voor  

opstuiving van zand vanaf het  
Waalstrand, bij de in Nederland  
over wegende westenwinden.

Deze zanddynamiek is sterk bepalend 
voor het voorkomen van karakteristieke 
plantensoorten van droge, zandige en 
kalkrijke bodem op de Erlecomse oever-
wal. Maar kennelijk is ook het gevoerde 
beheer een belangrijke factor hierbij, 
want sinds het agrarische gebruik is  
gestopt heeft deze kenmerkende 
stroomdalflora zich bijzonder goed  
ontwikkeld. Flora-inventarisaties van 
de Flora- en Faunawerkgroep in 2003, 
2007 en 2011 illustreren dat perfect.  
De positieve ontwikkelingen zijn goed 
te herkennen aan de hand van de  
toename van karakteristieke planten 
als brede ereprijs, stijve steenraket en 
wilde marjolein. Deze soorten namen 
niet alleen qua aantallen flink toe,  
ook de verspreiding op de oeverwal is 
veel ruimer geworden. Brede ereprijs  
bijvoorbeeld, kwam in 2003 slechts  
geclusterd voor op enkele hogere,  
vrij zandige delen. In 2007 bleek deze 
prachtig blauwbloeiende soort toe-
genomen tot 360 pollen, terwijl in 2011 
maar liefst 852 pollen werden geteld, 
inmiddels verspreid over de hele oever-
wal. Ook andere zeldzame stroomdal-
soorten zoals kleine ruit, pijpbloem  
en torenkruid zijn hier de laatste jaren 
toegenomen, zij het minder spectacu-
lair dan de eerdergenoemde drie.

De precieze relatie tussen het voor-
komen van stroomdalsoorten en de 
mate van zandafzetting en overstuiving 
is overigens lastig aan te geven, omdat 
informatie over eerdere zandafzettingen 
niet systematisch is vastgelegd. Op de 
noordflank van de oeverwal, waar het 
meeste zand wordt afgezet, is wel goed 
te zien dat zandpioniers als zandweeg-
bree, muurpeper, wit en zacht vetkruid 
er uitstekend gedijen. Ongetwijfeld heeft 
dat te maken met de voortdurende  
aanvoer van vers, kalkrijk rivierzand 
door het samenspel van water en wind. 
Vooral zandweegbree heeft een storm-
achtige toename laten zien. In 1993 is 

Brede ereprijs

Stijve steenraket

Wilde marjolein

1

2

3

1 Brede ereprijs (foto S. Knol)
2 Stijve steenraket (foto S. Knol) 
3 Smalle raai (foto S. Knol)
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deze plant voor het eerst aangetroffen 
in de Gelderse Poort en inmiddels staan 
er alleen al op de Erlecomse oeverwal 
vele tienduizenden exemplaren.

Niet alle stroomdalsoorten breiden zich 
overigens uit op deze bijzondere oever-
wal. Een deel handhaaft zich goed, maar 
vertoont nauwelijks of geen toename. 
Soorten als beemdkroon, gewone ossen-
tong en borstelkrans blijven onverander-
lijk zeer zeldzaam met één of enkele 
planten. Ook de vestiging van karakte-
ristieke plantensoorten kan moeizaam 
verlopen: de veldhondstong, die op  
rivierduinen in de nabijgelegen  
Millingerwaard veel voorkomt, is  
bijvoorbeeld nog niet verschenen op 
de oeverwal in de Erlecomse Waard. 
Het valt niet eenduidig aan te wijzen 
waarom sommige plantensoorten zo 
sterk toenemen en andere nauwelijks 
uitbreiding laten zien of zich nog niet 
gevestigd hebben. Waarschijnlijk heeft 
dit – naast de aan- of afwezigheid van  
geschikte potentiële groeiplaatsen – 
ook te maken met zaadaanvoer of het 
ontbreken daarvan. Deze verrassingen 
maken de plantenmonitoring zo inte-
ressant, leerzaam en ook spannend.

Tot slot mogen enkele intrigerende 
nieuwkomers in 2011 niet onvermeld 
blijven: ruige scheefkelk, smalle raai, 
veldsalie, gewone agrimonie en donzige 
klit. Ruige scheefkelk en smalle raai zijn 
echte bijzonderheden in de Gelderse 
Poort en lijken zich op eigen kracht te 
hebben gevestigd. Voor smalle raai is 
het zelfs de eerste vondst in de regio 
sinds 1944 (destijds in de Millinger-
waard). Het verschijnen van veldsalie is 
te danken aan het uitstrooien van hooi 
van Tolkamerdijk door de beheerder. 
Hierin zit namelijk zaad van deze 
stroomdalplant. Gewone agrimonie  
en donzige klit zijn vrijwel zeker via  
de vacht van kleine of grote grazers 
verspreid, bijvoorbeeld vanuit de  
Bizonbaai of de Groenlanden, waar  
beide planten voorkomen.

Al met al heeft de Erlecomse oeverwal 
zich de afgelopen 15 jaar – vooral  
dankzij de zanddynamiek en het begra-
zingsbeheer – ontwikkeld tot één van 
de soortenrijkste gebieden voor stroom-
dalflora in Nederland. Er komen nu 
meer dan 60 karakteristieke stroomdal-
soorten voor, waarvan ruim 20 soorten 
van de Rode Lijst. We zijn erg benieuwd 
wat voor verrassingen dit fraaie rivier-
natuurgebied de komende jaren nog 
voor ons in petto heeft!

Naturschutz-
maßnahmen im  
Kranenburger Bruch

Für den Wiesenvogelschutz und zum 
Erhalt artenreicher Feuchtwiesen  
wurden Gehölze entfernt und flache 
Senken wiederhergestellt

Im Oktober 2011 wurde im Natur-
schutzgebiet Kranenburger Bruch mit 
schwerem Gerät gearbeitet. Ziel war die 
Herstellung offener, feuchter Wiesen- 
und Weideflächen, die für seltene  
Wiesenvögel und eine artenreiche  
Flora und Insektenfauna von großer  
Bedeutung sind. Zwei Kleingewässer 
waren nach 10 Jahren nahezu voll-
ständig von Gehölzen umwachsen und 
so für Wiesenvögel überhaupt nicht 
mehr zugänglich. Um die Gewässer 
wurden die inzwischen hoch gewachse-
nen Weiden, Birken und Erlen gerodet. 
Danach wurde der Aufwuchs abgezogen 
und abgeräumt, damit auch die Ufer 
flach wieder hergestellt werden konnten. 
Der Gewässergrund wurde bei dieser 
Gelegenheit auch gleich entschlammt. 
Seltene Libellen, Amphibien und licht-
bedürftige Wasserpflanzen werden von 
den Maßnahmen profitieren. Um die 
flachen Wasserflächen offen zu halten, 
wird der Ufersaum zukünftig mit be-
weidet. Die bestehenden Pachtverträge 
im Kranenburger Bruch lassen das zu.

Zudem wurde ein 400 Meter langer 
Weidenstreifens entlang eines Grabens 
in den nassen Feuchtwiesen gerodet. 
Der Graben wurde mit flachen Ufer-
kanten wieder funktionsfähig herge-
stellt. Die umgebenden Nasswiesen 
sind für das alte Niedermoor typisch, 
und insbesondere aufgrund ihrer  
seltenen Feuchtwiesenpflanzen zu 
schützen. Für den Landwirt, der die Luchtfoto laat de zandafzettingen na hoogwater goed zien (foto B. Beekers)
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Wiesen im Juni und später nochmals im 
September mähen muss, ist der nasse 
Torfboden dann aber problematisch. 
Deshalb betreibt die NABU-Station in 
Kooperation mit dem Landesbetrieb 
Wald und Holz drei Wehre, die von 
Forstleuten immer kurz vor dem  
Mahdzeitpunkt geöffnet werden. Dann 
fließt das Wasser aus dem Bruch und 
die Wiesen können gemäht werden. 
Mit den Jahren war nun der wichtigste 
Graben von einer dichten Weidenreihe 
überwachsen und verschlammt, so dass 
die Wiesen zur Mahdzeit nicht mehr 
abtrocknen konnten.

Alle Maßnahmen werden über das  
europäische „ELER“-Programm finan-
ziert. „ELER“ steht als Abkürzung für 
den „Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums“. Gefördert werden  
damit unter anderem Maßnahmen  
zur Verbesserung des Umwelt- und  
des Tierschutzes in der Landschaft.  
Die nationale Kofinanzierung erfolgte 
durch die Bezirksregierung Düsseldorf.

Kamsalamanders 

Op initiatief van Staatsbosbeheer staat 
er sinds 2010 een amfibieënscherm 
langs de Ooijse bandijk. Met dit scherm 
worden de amfibieën onderschept die 
in het voorjaar vanuit hun winterrust-
plaats naar het voortplantingswater  
lopen. Het oversteken van wegen is  
een noodzakelijk maar levensgevaarlijk 
onderdeel van hun jaarlijkse voorjaar-
strek. Op veel plaatsen in Nederland 
zijn in het vroege voorjaar vrijwilligers 
actief die jaarlijks duizenden dieren 
handmatig overzetten. Dankzij het 
scherm lopen de dieren niet de weg  
op: zij worden in emmers verzameld  
en overgezet. In 2011 ging het op de 
Ooijse bandijk om meer dan zes-
honderd dieren in een tijdbestek  
van vijf weken. Het merendeel (ruim 
vierhonderd dieren) betreft gewone 
padden. Daarnaast werden er 91  
kamsalamanders en 88 kleine water-
salamanders overgezet. De rest betrof 
bruine kikkers (5), bastaardkikkers (15), 
groene kikkers onbepaald (2) en  
poelkikkers (6).

Van alle amfibieën die de Ooijse bandijk 
zijn overgezet, is de kamsalamander 
zonder twijfel de zeldzaamste. De kam-
salamander is een kwetsbare soort die 
een zeer hoge beschermingstatus geniet 
in zowel de Conventie van Bern (bijlage 
2) als in de Europese Habitatrichtlijn 
(bijlage 2 en 4). De Groenlanden in de 
Ooijpolder geldt als een van de belang-
rijkste kerngebieden in Nederland.  
Het plaatsen van het scherm op de 
Ooijse bandijk is een goed begin, maar 
niet voldoende om de populatie in de 
Groenlanden duurzaam te beschermen. 

Bovendien moeten  
de emmers bij  
het scherm ieder  
voorjaar dage- 
lijks, vijf tot  
zes weken lang,  
door vrijwilligers  
worden nagelopen op  
gevangen dieren. Omdat het scherm  
dit voorjaar is blijven staan vormt het 
nu een barrière voor kleine dieren die 
de weg willen oversteken. Een duur-
zame oplossing (bijvoorbeeld een aan-
tal buizen onder de weg door) wordt 
nog steeds nagestreefd, maar zolang er 
geen andere voorzieningen zijn blijft 
het scherm er staan. 

In 2010 is in opdracht van de Ploeg-
driever een rapport verschenen bij  
het Ravon waarin de belangrijkste  
knel punten in kaart zijn gebracht.  
De Ooijse bandijk en de Hezelstraat  
bleken de grootste probleemlocaties  
te zijn (Bosman, 2010. Probleemwegen 
voor migrerende amfibieën in de  
gemeente Ubbergen, Stichting RAVON, 
Nijmegen). De Ooijse bandijk heeft een 
scherm, maar de Hezelstraat heeft nog 
steeds geen voorziening om te voor-
komen dat de kamsalamanders uit de 
Groenlanden onder een auto lopen.  
Elk voorjaar worden hier honderden 
dode dieren geteld. Bij gebrek aan een 
amfibieënscherm zou deze weg tijdens 
de voorjaarstrek kunnen worden afge-
sloten. Dit probleem komt nog bovenop 
de immer voortschrijdende verdroging 
van de Groenlanden. Hier ligt een 
mooie taak voor zowel de provincie 
Gelderland als de Gemeente Ubbergen 
om te voorkomen dat een van de  
belangrijkste kerngebieden van de 
kamsalamander langzaam leeg loopt. 

1

2

3

1 Blänke mit flachem Uferrand
2 Orchideenwiese
3 Schilfwiesen mit Kuckucks-Lichtnelke 
 (foto’s: NABU-Naturschutzstation)

G
ew

one pad (foto: D. Schut)

Kamsalamander, veel verkeersslachtoffers in de Groenlanden (foto: M. van Bergen)
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Libellen in 2010-2011: 
effecten van over-
stroming en droogte 
in de Millingerwaard

Een plasje in de rivierkwelzone van  
de Millingerwaard maakt sinds 2008  
furore in het Landelijk Meetnet Libellen. 
Ieder jaar worden hier op systematische 
wijze libellen geteld in de periode  
tussen 1 mei en 30 september. De nog 
korte tijdreeks heeft al veel bijzonders 
opgeleverd en geleerd dat de rivier-
kwelzone in de uiterwaard verrassende 
libellen kan huisvesten. 2011 was een 
jaar van waterextremen; overstroming 
in januari gevolgd door een extreem 
droog voorjaar. Dat had zijn weerslag 
op de libellen, zo zou blijken.
Zowel in 2010 als in 2011 werden zeven 
telbezoeken gebracht bij deze libellen-
plas van circa 20 m breedte, 100 meter 
lengte en maximale diepte van 1,5  
meter. In 2010 kende de plas een nor-
maal peilverloop, met een relatief hoge 

waterstand in het voorjaar, vervolgens 
langzaam uitzakkend in de zomer. In 
de nazomer van 2010 stond de plas zo-
als gebruikelijk bijna droog (zie foto 1) 
waardoor veel vis was gestorven. Dit 
laatste zou gunstig kunnen uitpakken 
voor de overleving van libellenlarven, 
de predatiedruk was immers wegge-
vallen. 

Maar begin januari 2011 kwam er een 
hoogwater en stroomde de uiterwaard 

onder. Vissen kwamen met het rivier-
water terug in de libellenplas. Voor de 
vroege voorjaarslibellen bleek dat geen 
gevolgen te hebben. Azuurwaterjuffer 
en platbuik deden het zelfs beter in 
vergelijking met 2010. De meeste andere 
voorjaarslibellen vertoonden een geringe 
schommeling ten opzichte van 2010.
Na de hoogwaterperiode sloeg het weer 
om naar extreem droog. Tot juni 2011 
regende het vrijwel niet meer en de 
maanden april en mei waren al heel 
warm. Hierdoor daalde de waterstand 
flink en kregen de grote groepen vissen 
steeds minder leefruimte in de opdro-
gende libellenplas. En dat maakte het 
voor de libellenlarven lastig om aan 
hun predatoren te ontsnappen. Het 
kwam dan ook niet helemaal als een 
verrassing dat de libellensoorten van  
de nazomer in geringe aantallen tevoor-
schijn kwamen. Met name de heide-
libellen: de bloedrode, in 2010 nog goed 
voor in totaal 48 imago’s, kwam in 2011 
niet verder dan drie! De bruinrode heide-
libel zakte van 51 in 2010 naar zes in 
2011 en de steenrode heidelibel werd 
in 2011 niet eens waargenomen. De 
normaliter massaal aanwezige soorten 
als watersnuffel, lantaarntje en grote 
roodoogjuffer bleken in aantal  
gehalveerd. Mogelijk hebben ook de 
atypische juli- en augustusmaand (koud 
en regenrijk) het 2011-beeld extra nega-
tief beïnvloed. In zijn totaliteit was 
2011 dus een veel minder goed libellen-
jaar dan het jaar ervoor. In 2010 werden 
bij de libellenplas 1178 individuen ge-
teld tegen 483 in 2011. Een daling met 
maar liefst 60%. Zo blijkt maar weer 
eens dat geen jaar hetzelfde is in het 
dynamische rivierengebied.

1 2

3

1 In droge jaren blijft er in de telplas nog maar  
 weinig water staan (situatie zomer 2010)
2 Steenrode heidelibel, 22 ex. waargenomen in  
 2010, geen enkele in 2011! 
3 Gewone pantserjuffer, van 214 ex. in 2010  
 naar 11 ex. in 2011! 
 (foto’s: P. Hoppenbrouwers)

Tabel 1: Libellenplas Millingerwaard: overzicht van waargenomen soorten en aantallen libellen in 2010  
en 2011. De lengte van de balkjes correspondeert met de getelde aantallen. De libellensoorten staan naar 
seizoen gerangschikt, bovenin beginnend met de voorjaarssoorten en beneden eindigend met de  
najaarssoorten.
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Libellenuntersuchung 
im Kranenburger 
Bruch

Im Rahmen des Gebietsmonitoring 
wurde 2011 die Libellenfauna unter-
sucht. Seit 1993 ist das die siebte  
Untersuchung im Naturschutzgebiet 
Kranenburger Bruch. Einschließlich der 
Ergebnisse einer Staatsexamensarbeit 
über die Libellenfauna insbesondere  
an den neu geschaffenen Pioniergewäs-
sern im Gebiet 2009 (Hense 2010) und 
weiterer Einzelbeobachtungen ergibt 
sich seitdem eine Gesamtzahl von 38 
Arten. Neu sind Beobachtungen der 
Keilflecklibelle (Vroege glazenmaker) 
und der Feuerlibelle (Vuurlibel). 2007 
wurden erstmals die Scharlachlibelle 
(Koraaljuffer) und die Südliche Binsen-
jungfer (Zwervende pantserjuffer)  
nachgewiesen. In Verbindung mit der 
Anlage neuer sowie der Wiederherstel-
lung vorhandener Gewässer und durch 
den Erhalt nasser Wiesen traten 2009 
erstmals Kleine Pechlibelle (Tengere 
grasjuffer) und Frühe Heidelibelle 
(Zwervende heidelibel) auf. Zu weiteren 
Besonderheiten des Gebietes zählen die 
Torf-Mosaikjungfer (Venglazenmaker) 
und der Bestand des Schilfjägers (Glas-
snijder). Das Niedermoor-Gebiet sollte 
langfristig ein breiteres Spektrum an 
typischen Niedermoor-Arten beher-
bergen können. So kann die Nordische 
Moosjungfer (Noordse witsnuitlibel)  
als einzige Leucorrhinia-Art nur in  
Einzeljahren nachgewiesen werden. 
Viele Arten profitieren von den regel-
mäßig durchgeführten Naturschutzmaß-
nahmen. Insgesamt ist die Artenzahl 
mit jährlich etwa 26-28 Arten auf 115 
ha Fläche als überdurchschnittlich 
hoch einzustufen.

Nr. Art 1993 1996 1998 2000 2003 2005 2009 2011 BRD* NRW* NRTL*
1 Gebänderte Prachtlibelle     _  _ _ _ _ _ V  3
 (Weidebeekjuffer)
2 Gemeine Binsenjungfer _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Gewone pantserjuffer)
3 Weidenjungfer _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Houtpantserjuffer)
4 Glänzende Binsenjungfer     _    3 2N 1
 (Tangpantserjuffer)
5 Blaue Federlibelle   _     _   
 (Blauwe breedscheenjuffer)
6 Scharlachlibelle        (_) 1 2 2
 (Blauwe breedscheenjuffer)
7 Fledermausazurjungfer    _ _ _ _ _ 3 3 3
 (Variabele waterjuffer)
8 Hufeisen-Azurjungfer  _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Azuurwaterjuffer) 
9 Mondazurjungfer _        2 2 2
 (Maanwaterjuffer)
10 Becherazurjungfer _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Watersnuffel)
11 Pokalazurjungfer _   _ _      
 (Kanaaljuffer i)
12 Großes Granatauge _   _ _ _ _ _ V  
 (Grote roodoogjuffer)
13 Kleines Granatauge  _ _ _ _ _ _ _   
 (Kleine roodoogjuffer)
14 Große Pechlibelle _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Lantaarntje)
15 Kleine Pechlibelle       _  3 3N 3
 (Tengere grasjuffer)
16 Frühe Adonislibelle _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Vuurjuffer)
17 Früher Schilfjäger _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 2
 (Glassnijder)
18 Herbstmosaikjungfer _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Paardenbijter)
19 Torfmosaikjungfer _ _    _ _  3 3 3
 (Venglazenmaker)
20 Blaugrüne Mosaikjungfer _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Blauwe glazenmaker)
21 Keilflecklibelle        _ 2 1 1
 (Vroege glazenmaker)
22 Braune Mosaikjungfer  _  _ _ _ _ _ V 3 3
 (Bruine glazenmaker)
23 Große Königslibelle _ _  _ _ _ _ _   
 (Grote keizerlibel)
24 Westliche Keiljungfer  _  _ _ _ _ _ V  
 (Plasrombout)
25 Falkenlibelle    _ _ _ _ _ V 3 3
 (Smaragdlibel)
26 Vierfleck _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Viervlek)
27 Plattbauch _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Platbuik)
28 Spitzenfleck      _  _ 2 2 3
 (Bruine korenbout)
29 Großer Blaupfeil _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Gewone oeverlibel)
30 Frühe Heidelibelle       _    
 (Zwervende heidelibel)
31 Gemeine Heidelibelle _ _ _  _ _ _    
 (Steenrode heidelibel)
32 Große Heidelibelle _ _  _ _ _ _ _   
 (Bruinrode heidelibel)
33 Blutrote Heidelibelle _ _ _ _ _ _ _ _   
 (Bloedrode heidelibel)
34 Gefleckte Heidelibelle    _ _ _ _  3 V V
 (Geelvlekheidelibel)
35 Schwarze Heidelibelle  _ _  _ _ _     
 (Zwarte heidelibel) 
36 Feuerlibelle        _  A 
 (Vuurlibel)
37 Nordische Moosjungfer _   _  _ _  2 2 3
 (Noordse witsnuitlibel)
 Anzahl 22 22 16 26 27 28 28 27   
 Gesamtartenzahl 22 26 27 30 31 32 34 37   

Tabelle 2: Übersicht bisheriger Libellenfunde  
von 1993 bis 2011 und RL-Status für Deutschland  

(BRD, Stand 1998), Nordrhein-Westfalen (NRW, 
1999) und das Niederrheinische Tiefland (NRTL).  

Die Ergebnisse für 2009 gehen auf Befunde einer 
Staatsexamensarbeit (Hense 2010) zurück.

*Erläuterung der Schutzkategorien und Angaben:
1-vom Aussterben bedroht; 2-starkt gefährdet; 3-gefährdet; V-Arten der Vorwarnliste; A-Dispersalarten;  
N-Einstufung von Beibehaltung realisierter Naturschutzmaßnahmen abhängig
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Sprinkhanen  
in opmars

Het recente verleden heeft uitgewezen 
dat aanzienlijke veranderingen gaande 
zijn in de libellenfauna. Vooral de  
kolonisatie van zuidelijke soorten is  
opvallend. Maar hoe is het gesteld met 
die andere steeds populairder wordende  
insectengroep, de sprinkhanen? Hier-
onder wordt de ontwikkelingen van 
een zevental soorten kort besproken, 
waarbij ook de landelijke trend aan  
bod komt.

Gouden sprinkhaan (Große  
Goldschrecke – Chrysochraon dispar)
Indrukwekkend is de uitbreiding van 
de gouden sprinkhaan. Deze soort van 
goed ontwikkelde vochtige tot droge 
graslanden, was in de periode voor 
2005 slechts bekend van vier waar-
nemingen in het Nederlandse deel  
van de Gelderse Poort. In het Duitse  
gebiedsdeel werd de soort voor het 
eerst in 1997 waargenomen. Sindsdien 
nemen de waarnemingen toe, aanvan-
kelijk wel vooral beperkt tot de uiter-
waarden en het Kranenburger Bruch. 
In 2010 en 2011 zijn in totaal maar 
liefst 85 waarnemingen gedaan, en 
deze sprinkhaan wordt inmiddels ook 
op veel meer plaatsen binnendijks  
gevonden. Wat het landelijke beeld  
betreft, kunnen we constateren dat  
de uitbreiding in westelijke richting  
inmiddels Ewijk ruimschoots gepas-
seerd is. 

Knopsprietje (Gefleckte Keulenschrecke – 
Myrmeleotettix maculatus)
Het knopsprietje is een karakteristieke 
sprinkhaan van droge graslanden.  

Binnen de Gelderse Poort is deze soort 
aangetroffen in Meinerswijk en de 
Paardenweide (Groenlanden). Hoewel 
de soort niet moeilijk herkenbaar is, 
zijn de eerste waarnemingen pas in 
2010 gedaan. Vraag blijft of het werke-
lijk zo’n recente kolonisatie betreft of 
dat deze sprinkhaan lange tijd niet  
opgemerkt is. Het laatste lijkt het meest 
waarschijnlijke. In potentie is het ver-
spreidingsgebied groter dan het kaartje 
suggereert. Plekken als de Vlietberg  
lijken ook geschikt, dus gerichte zoek-
acties kunnen aanvullende informatie 
opleveren. 

Moerassprinkhaan (Sumpfschrecke –  
Stethophyma grossum)
De eerste waarneming van de moeras-
sprinkhaan in de Gelderse Poort stamt 
uit 1993, uit het Kranenburger Bruch. 
Inventarisaties in 2005 brachten aan 
het licht dat toen in het zuidelijke deel 
van de Duffelt nog weinig exemplaren 
voorkwamen. In 2007 werd in het  
Kranenburger Broek een heuse popu-
latie ontdekt en in 2010 bleek de soort 
zich in de Duffelt enorm uitgebreid te 
hebben. Inmiddels was ook het Neder-
landse gebiedsdeel gekoloniseerd.  
Zowel in de Millingerwaard als in het 
Circul werden moerassprinkhanen op-
gemerkt. Het hoogwater in de winter 
van 2010/2011 lijkt deze nieuwe soort 
inmiddels weer uit de Millingerwaard 
verdreven te hebben. Wat maar weer 
eens duidelijk maakt dat de aanwezig-
heid van robuuste binnendijkse popu-
laties van groot belang is voor de  
insectenfauna van de uiterwaarden.
De uitbreiding van moerassprinkhaan 
in onze streek sluit goed aan bij de  
uitbreiding in de rest van Nederland  
en aangrenzend Nordrhein-Westfalen. 
Moerassprinkhanen zijn goede vliegers, 
die de laatste jaren op steeds meer loca-
ties worden gezien. Deze sprinkhaan 
geldt vooralsnog als zeldzaam in de 
Gelderse Poort.

Kalkdoorntje (Langfühler-Dornschrecke – 
Tetrix tenuicornis)
Het kalkdoorntje is een van de zeld-
zamere sprinkhanensoorten van Neder-
land. De Gelderse Poort vormt één van 
de kerngebieden in het landelijke ver-
spreidingsbeeld. De soort komt voor in 
droge terreinen met een korte vegetatie. 
Als micromilieu prefereren ze droge en 
warme omstandigheden. 

Tot en met 2010 was de soort alleen  
bekend van Meinerswijk, De Vlietberg 
en de Paardenweide in de Groenlanden. 
De oproep om in 2011 doelgerichter 
naar het kalkdoorntje te zoeken, heeft 

 Knopsprietje (foto D. Schut)
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succes gehad. Op diverse nieuwe loca-
ties, zowel binnen- als buitendijks zijn 
nu waarnemingen gedaan. Deze karak-
teristieke soort voor het rivierengebied 
komt waarschijnlijk toch op meer 
plaatsen voor dan de kaart suggereert. 
Een doelgerichte zoektocht op basis 
van vegetatiekaarten is lonend. Zo lijkt 
op het eerste oog ook het terrein van 
De Beijer in de Millingerwaard wel  
geschikt. Wie ontdekt het kalkdoorntje 
in het Duitse gebiedsdeel?

Boomkrekel (Weinhähnchen –  
Oecanthus pellucens)
De boomkrekel werd in 2004 voor het 
eerst opgemerkt in de Gelderse Poort. 
In de jaren daarna nam het aantal  
meldingen gestaag toe. Simultaan-
tellingen in 2010 en 2011 laten zien  
dat de boomkrekel de Gelderse Poort 
inmiddels ontgroeid is, en al veel verder 
langs de Nederlandse riviertakken voor-
komt. Opmerkelijk genoeg lijkt deze 
krekel maar mondjesmaat aanwezig  
te zijn in het binnendijkse gebied. De 
uiterwaarden – en dan met name de  
oeverstroken – zijn het zwaartepunt  
in het verspreidingspatroon. In het 
Duitse gebiedsdeel is boomkrekel  
alleen waargenomen in de Emmericher 
Ward, maar het ligt voor de hand dat 
hier sprake is van een waarnemers-
effect en de werkelijke verspreiding 
veel ruimer is. 

Sikkelsprinkhaan (Sichelschrecke –  
Phaneroptera falcata)
De sikkelsprinkhaan is in 2006 voor  
het eerst in de Gelderse Poort waar-
genomen, en wel in Meinerswijk.  
De grootste uitbreiding is sindsdien 
echter vastgesteld in de Ooijpolder.  
Uit het Duitse gebiedsdeel is slechts 
één waarneming bekend, in 2010 uit 
het Kranenburger Broek. De sikkel-
sprinkhaan is een weinig kieskeurige 
zuidelijke soort, die het de laatste jaren 
erg goed doet. Waarschijnlijk is de 
soort ook nu nog in Meinerswijk aan-
wezig, maar ontbreken vervolgwaar-
nemingen. Zoals bij meer sprinkhaan-
soorten lijkt de beperkte verspreiding 
in het Duitse gebiedsdeel vooral een 
waarnemersartefact. 

Blauwvleugelsprinkhaan (Blauflügelige 
Ödlandschrecke – Oedipoda caerulescens)
Spectaculair is de ontdekking van 
blauwvleugelsprinkhaan in 2011 op  
het Vlietberg-terrein. Tot dusver gaat 
het nog om één enkele waarneming, 

maar de potenties lijken hier hoog.  
Mogelijk is er een relatie met het heide-
herstel tussen Nijmegen en Mook waar 
een groeiende populatie blauwvleugel-
sprinkhanen voorkomt. Daar vandaan 
is de sprong naar het rivierengebied 
niet zo groot.
Eerder is de soort ook al eens waar-
genomen nabij Kekerdom. Ook andere 
droge, warme terreintjes zijn potentieel 
geschikt voor blauwvleugelsprinkhanen, 
zoals het terrein van De Beijer, het  
Millingerduin en de Paardenweide in 
de Groenlanden. De waarnemingen op 
de Vlietberg en bij Kekerdom zijn de 
enige waarnemingen sinds zeer lange 
tijd langs de Rijn/Waal. In het Maasdal 
(met name op de Oostelijke Maasoever) 
is de soort een algemenere verschijning 
van oude rivierduinen.

Zusammenfassung
Bei vielen Heuschreckenarten haben 
sich in den letzten Jahren Verände-
rungen in De Gelderse Poort ergeben. 
Manche Arten haben ihr Verbreitungs-
gebiet vergrößert. So kommt die Große 
Goldschrecke nach wenigen Nach-
weisen vor 2005 mittlerweile weit  
verbreitet und zum Teil auch abseits 
der Rhein-Waal-Schiene vor. Auch die 
Sumpfschrecke konnte sich seit 2005 
deutlich ausbreiten und kommt nach 
ersten Nachweisen im Kranenburger 
Bruch und der Düffel mittlerweile  
auch im niederländischen Teil von  
De Gelderse Poort vor. Von einigen  
weiteren seltenen Arten wie dem  
Weinhähnchen und der Sichelschrecke, 
die erst in den letzten etwa fünf Jahren 
das Gebiet besiedelt haben, gibt es  
nur jeweils einen Nachweis auf der 
deutschen und viele Nachweise auf  
der niederländischen Seite. Die ganz 
seltenen und Trockenheit liebenden  
Arten Lang fühler-Dornschrecke,  
Gefleckte Keulenschrecke und Blau-
flügelige Ödlandschrecke sind aus dem 
deutschen Teil von De Gelderse Poort 
bisher noch gar nicht nachgewiesen. 
Diese Heuschreckenarten wurden im 
niederländischen Teil zumeist erst in 
den letzten Jahren gefunden, zum 
Beispiel im Meinerswijk und auf dem 
Vlietberg. Es gibt also genug Anlass,  
in den nächsten Jahren ein bisschen  
intensiver nach seltenen Heuschrecken-
arten in De Gelderse Poort zu suchen  
– insbesondere auf der deutschen  
Seite.Blauwvleugelsprinkhaan (foto: D. Schut)
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Hoe goed waren de 
fauna-voorspellingen?

In het eerste faunarapport van de  
Gelderse Poort dat verscheen in 2003, 
werden voorspellingen gedaan over de 
libellen, sprinkhanen en dagvlinders 
die de Gelderse Poort wellicht zouden 
koloniseren. Negen jaar later is interes-
sant om te kijken welke voorspellingen 
zijn uitgekomen. Gesterkt door die 
nieuwe inzichten kijken we dan  
opnieuw in de kristallen bol en wagen 
ons aan een hernieuwde vooruitblik. 
Staat een volgende lichting nieuw-
komers te trappelen? En hoe zit het 
met de lantaarndragers, welke gaan  
we verliezen?.

Terugblik op de oude voorspellingen
Uit de groep van de sprinkhanen en 
krekels is de boomkrekel (zie ook  
elders in dit jaarverslag) inmiddels  
een vaste bewoner van de rivieroevers 
geworden. Zijn sfeervolle geluid geeft 
de zachte nazomeravonden extra glans. 
Ook de sikkelsprinkhaan en gouden 
sprinkhaan hebben hun plaats ver-
overd. Deze drie soorten horen er  
inmiddels helemaal bij; goed voorspeld 
dus. Twee andere sprinkhanen die ons 
in het vooruitzicht waren gesteld, lijken 
te haperen. Het zanddoorntje wordt 
nog maar sporadisch opgemerkt, maar 
hierbij kan een waarnemerseffect een 
rol spelen. Het is een moeilijk vast te 
stellen soort en het tot nu toe gesigna-
leerde verspreidingsbeeld is bijna zeker 
incompleet. De zompsprinkhaan laat 
het helemaal afweten, hoogstwaar-
schijnlijk omdat deze soort hier geen 
geschikte habitats vindt (blauwgras-
landen, vochtige hooilanden en veen-
mosrietland). 

Van de libellen is de tengere pantser-
juffer met een populatie vertegenwoor-
digd in de Groenlanden en Millinger-
waard. De zuidelijke keizerlibel wordt 
inmiddels elke zomer gezien en de  
zuidelijke heidelibel is in 2009 en 2010 
opgedoken. De zadellibel blijft voorals-
nog een zeldzame zwerver in ons land. 
De bandheidelibel heeft zich in grote 
delen van Nederland sterk uitgebreid, 
maar is in de Gelderse Poort voorals-
nog een zeldzame zwerver gebleven. 
De gaffellibel is tot dusver niet opge-

doken in ons onderzoeks-
gebied. Opmerkelijk  
is dat de zuidelijke 
glazenmaker  
destijds niet was 
voorspeld, hoewel 
de kansen voor die soort 
toen al wel goed leken. In 2010 werd 
hier voor het eerst voortplanting  
vastgesteld.

De voorspelde dagvlinders laten het  
tot dusver afweten. Van keizersmantel, 
grote vos en grote weerschijnvlinder 
zijn enkele zwervers in of nabij de  
Gelderse Poort opgemerkt, maar van 
nieuwe populaties is zeker geen sprake. 
Groot geaderd witje heeft zich in het 
geheel niet laten zien. En hetzelfde 
geldt voor de iepenpage. Hoewel in  
Nijmegen een oude vindplaats van  
iepenpage bekend is, was het te opti-
mistisch te veronderstellen dat deze 
soort zou terugkeren. Zelfs de vreugde 
over de sleedoornpage is van korte 
duur gebleken. Na een succesvolle  

her kolonisatie lijkt de  
soort inmiddels alweer 
uitge storven in de  
Groenlanden.

Vooruitblik naar 2020-2025:  
nieuwkomers en vertrekkers

Wat staat ons allemaal te wachten in  
de komende tien jaar? Als we op basis 
van de huidige trends en de situatie in 
buurregio’s opnieuw in de kristallen 
bol kijken, zien we toch een paar inte-
ressante vergezichten. Over de kansen 
voor dagvlinders blijven we onver-
minderd somber: de vereiste biotoop-
kwaliteit voor de kritische dagvlinder-
soorten lijkt in het binnendijkse gebied 
van de Gelderse Poort nauwelijks nog 
aanwezig. En bovendien zijn veel kriti-
sche soorten zo geïsoleerd geraakt en 
hun populaties zover geslonken, dat ze 
nauwelijks kans maken om de Gelderse 
Poort te bereiken. Sommige soorten 
zullen misschien af en toe als zwerver 
opduiken maar meer valt nauwelijks  
te verwachten. Herkolonisatie van  
sleedoornpage behoort wel nog tot de 
mogelijkheden, maar het zal moeilijk 
worden. Tenslotte is wel nog een posi-
tieve opmerking op z’n plaats over de 
nieuwe groenstroken in de Ooijpolder 
en de verbeteringen in het maaibeheer 
op dijktaluds en in wegbermen. Er is 
gelukkig meer aandacht voor een  
natuurlijke aanpak en gefaseerde  
maatregelen. De vlinderfauna in het  
algemeen profiteert daar sterk van en Eitje sleedoornpage (foto: D. Schut)

Soortgroep Soort Voorspelling uitgekomen?
Libellen gaffellibel geen enkele waarneming
 bandheidelibel losse waarnemingen
 tengere pantserjuffer op meerdere plaatsen gevonden,  
  voortplanting in Groenlanden
 zadellibel geen enkele waarneming
 zuidelijke keizerlibel voortplanting vastgesteld
 zuidelijke heidelibel aantal jaren voortplanting vastgesteld
Dagvlinders grote vos zwervers
 grote weerschijnvlinder zwerver in de heemtuin Brakkenstein
 groot geaderd witje geen enkele waarneming
 iepenpage geen enkele waarneming
 keizersmantel zwerver(s) waargenomen
 sleedoornpage herontdekt en inmiddels weer verdwenen
Sprinkhanen boomkrekel nieuw gevestigd en uitbreidend
 gouden sprinkhaan terug en sterk uitbreidend
 sikkelsprinkhaan verspreide vindplaatsen
 zanddoorntje enkele waarnemingen
 zompsprinkhaan niet in rivierengebied

Tabel 3: Overzicht van de in 2003 voorspelde nieuwkomers                            voor de Gelderse Poort,  
en hun huidige voorkomen. Keizersm

antel (foto D. Schut)



 

het is niet uitgesloten dat dit nog voor 
positieve verrassingen gaat zorgen. In 
dit verband noemen we twee blauwtjes, 
namelijk het staartblauwtje en klaver-
blauwtje, die hun leefgebied vanuit het 
zuiden naar onze contreien uitbreiden. 
Je zou beide vlinders klimaatsoorten 
kunnen noemen, op zoek naar extensief 
beheerde graslanden of dijkhellingen 
met veel waardplanten (vlinder-
bloemigen, zoals de algemene moeras-
rolklaver voor het staartblauwtje en 
rode klaver voor het klaverblauwtje), 
zodat het hele seizoen voldoende  
voedsel voorradig is. 

Voor de libellen is het toekomstbeeld 
rooskleuriger. De rivierbewoners gaffel-
libel en kleine tanglibel zijn potentiële 
nieuwkomers, maar de Nederrijn en 
Waal zijn misschien toch te sterk gere-
guleerd voor deze kritische soorten.  
De tijd zal het leren. Bovendien zijn  
er vermoedens dat de grote aantallen  
exotische grondels (uit de Donau af-
komstige vissen) een flinke predatie-
druk uitoefenen op de libellenlarven in 
de rivier. De gaffelwaterjuffer behoort 
tot de zuidelijke soorten die zich al  
enige jaren sterk uitbreiden in onze 
richting. De mercuurwaterjuffer is  
recent herontdekt in Midden-Limburg, 
wat wellicht de sprong naar de Gelderse 
Poort mogelijk maakt. Daar hoort wel 
de kanttekening bij dat de mercuur-
waterjuffer dezelfde habitateisen heeft 
als de bandheidelibel. En deze laatste is 
tot dusver slechts enkele keren waarge-
nomen in de Gelderse Poort. Alsof hier 
dus toch wat aan het habitat schort.

Wat de sprinkhanen betreft lijkt voor 
de zompsprinkhaan toch het geschikte 
habitat te ontbreken in de Gelderse 
Poort. Daarom halen we deze soort  
van de lijst en zetten nu de joker in  
op Mecostethus parapleurus, een fraaie 
getekende sprinkhaan zonder Neder-
landse naam. Analoog aan het Duitse 
“Lauchschrecke” en het Engelse “Leek-
grasshopper” zouden we in het Neder-
lands op “Looksprinkhaan” uitkomen. 
Deze soort komt in het Rijndal ten  
zuiden van Mannheim voor. Wellicht 
dat deze sprinkhaan op langere termijn 
de boomkrekel achterna gaat en zich 
vestigt in de Gelderse Poort

Het is niet voor alle diersoorten rozen-
geur en maneschijn in de Gelderse 

Poort. Er zijn ook lantaarndragers met 
een negatieve toekomstverwachting. 
De realiteit noopt ons ook even stil te 
staan bij de verwachte vertrekkers.  
Van de dagvlinders gaat de argusvlinder 
vrijwel zeker verdwijnen. Er is in onze 
streek nog slechts een handjevol waar-
nemingen van deze mooie vlinder en 
de landelijke trend is sterk negatief, 
dus je hoeft geen helderziende te  
zijn. Andere vlindersoorten gaan waar-
schijnlijk niet verdwijnen. Dit klinkt 
misschien positief maar is het aller-
minst: de huidige status van de vlinder-
fauna in de Gelderse Poort is weinig 
verheffend en er zijn maar weinig  
kritische soorten overgebleven.

Wat de libellen betreft zou de af-
ronding van de herinrichting van  
de Millingerwaard gevolgen kunnen 
hebben voor de zuidelijke keizerlibel 
en zuidelijke glazenmaker. Beide  

soorten komen voor in de ondiepe,  
snel opwarmende plasjes die straks  
opgaan in het nieuwe geulenpatroon. 
Lichtpuntje is dat zuidelijke glazen-
maker inmiddels in meer deelgebiedjes 
aanwezig is, zodat deze libel voor de 
Gelderse Poort waarschijnlijk wel be-
houden blijft. Wellicht dat ook andere 
relatief nieuwe libellensoorten, zoals 
vuurlibel en zuidelijke heidelibel, 
straks met de herinrichting van de  
Millingerwaard op hun flexibiliteit  
worden aangesproken.

Opmerkelijk genoeg verdwijnt moge-
lijk ook de rivierrombout weer uit  
de Nederlandse grote rivieren. Deze 
aansprekende libel, waarvan de larven 
in de hoofdgeul leven, had tijdens een 
stormachtige periode van herkolonisatie 
in de jaren negentig haar verloren areaal 
terug veroverd. Schoner water en meer 
oevernatuur gaven dat herstel een flinke 
duw in de rug. Maar waarom dat nu 
plotseling weer terugloopt is niet  
geheel duidelijk. In de Waal zijn de 
exotische grondels uit het Donau- 
gebied sterk in opmars, zoals Kesslers 
grondel, zwartbekgrondel en Pontische 
stroomgrondel. Deze vissen zijn actieve 
jagers die de larven van de rivier-
rombout vrijwel zeker op het menu 
hebben staan. Deze nieuwe factor zou 
doorslaggevend kunnen zijn voor de  
afname van de rivierrombout.

14

Soortgroep Soort Kanttekening
Libellen gaffellibel Exotische grondels gooien mogelijk roet  
  in het eten
 gaffelwaterjuffer Rukt al aardig op, dus waarom niet tot  
  aan de Waal
 mercuurwaterjuffer Misschien kansen in kwelslootjes
 kleine tanglibel Exotische grondels gooien mogelijk roet  
  in het eten
Dagvlinders sleedoornpage komt misschien ooit weer terug
 klaverblauwtje zuidelijke soort, profiteert van 
  klimaatverandering
 staartblauwtje zuidelijke soort, profiteert van  
  klimaatverandering
Sprinkhanen Mecostethus parapleurus op de langere termijn, komt de  
  boomkrekel achterna

Soortgroep Soort Reden
Libellen Zuidelijke keizerlibel Herinrichting Millingerwaard
 Rivierrombout Invloed exotische grondels
Dagvlinders Argusvlinder Landelijk sterk negatieve trend

Tabel 4. Voorspelling van soorten die de periode 2012-2025 de Gelderse Poort gaan koloniseren.

Tabel 5. Voorspelling van soorten die in de periode 2012-2025 uit de Gelderse Poort gaan verdwijnen.

Kleine tanglibel (foto D. Schut)
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Zoogdieren:  
hoe groter hoe enger? 

Nadat in het 2009-jaarverslag de spon-
tane komst van het damhert als nieuwe 
grazer in de uiterwaarden was gesigna-
leerd, moeten we nu constateren dat 
deze geweidrager alweer is verdwenen. 
Van een hert hebben we vernomen dat 
het is afgeschoten in een boomgaard en 
een ander is helaas aangereden. Sinds-
dien ontbreekt bewijsmateriaal dat nog 
damherten in het wild leven, hoewel 
nog wel geruchten de ronde doen. Over 
de herkomst van de ‘wilde’ damherten 
is overigens geen informatie bekend. 
Gezien het halftamme karakter is  
aannemelijk dat het ontsnapte of  
vrijgelaten huisherten waren. Uit de 
kortdurende damhert-soap blijkt dat  
de dieren kennelijk toch vogelvrij zijn 
in de Ooijpolder en dat hun leven vol 
risico’s is als ze de wilde uiterwaarden 
verlaten. Mensen en wilde, grote dieren 
kunnen maar moeizaam samenleven, 
dat blijkt weer. Ook het wild zwijn  
ondervindt dat. Buiten de toegewezen 
leefgebieden worden zwijnen maar 
moeilijk getolereerd. Desondanks komt 
een kleine populatie zwijnen voor in de 

bossen op de Nijmeegse stuwwal. In de 
Gelderse Poort zijn in 2010 en 2011 
geen waarnemingen van wilde zwijnen 
bekend, hoewel ze soms tot op de 
drempel komen. 

Voor groot nieuws zorgde de (vermoe-
delijke) wolf die eind augustus 2011 bij 
Duiven langs de A12 opdook. Het dier 
probeerde hier overdag een weg over te 
steken, maar dit lukte niet vanwege de 
verkeersdrukte. Automobilisten hebben 
foto’s gemaakt, maar helaas van onvol-
doende kwaliteit om met zekerheid te 
kunnen zeggen of het om een echte 
wolf ging. Het dier is hierna niet meer 
in deze omgeving gezien. Hoe dan ook 
voelen wij ons bijzonder vereerd dat 
Nederlands eerste wolf-rumoer via de 
Gelderse Poort ons land overspoelde. 
Want dat ze eraan zitten te komen is 
duidelijk, alleen nog niet wanneer.

Hoogwater en droogte in beverland  
Gelukkig zijn er ook zoogdieren die 
vertedering oproepen. Op de lijst van 
publiekslievelingen in de Gelderse 
Poort staat de bever onbetwist op  
nummer een. Deze wollige houtvester 
steelt de show met zijn aaibaarheid en 
goed zichtbare arbeidsethos. Jammer 
alleen dat bevers zich zo moeilijk laten 

waarnemen. Gelukkig hebben we af  
en toe hoogwaters, die de dieren zicht-
baarder maken. 

Voorjaar en zomer van 2011 werden  
gekenmerkt door exceptioneel lage  
waterstanden. Dit confronteerde de  
bevers met tegenovergestelde pro-
blemen. Veel burchten en holen vielen 
droog en werden gemakkelijk toeganke-
lijk voor loslopende honden. Sommige 
bevers hebben dat duur betaald; in de 
Millingerwaard werden een paar dode 
bevers gevonden, waarvan een bijt-
wonden had. Slimme bevers lieten hun 
drooggevallen burchten en holen op 
tijd in de steek en namen de wijk naar 
dieper water. In de loop van de zomer 
kwamen zelfs meldingen binnen van 
bevers in de rivier. Het bontst waren  
de meldingen van schippers die de  
bevers aanzagen voor zeehonden. 
In het Rijnstrangengebied liet een  
beverfamilie op A-lokatie Erfkamerling-
schap een staaltje hogeschool-water-
bouw zien. Dit gebiedje kent een conti-
nue kwelaanvoer vanuit Montferland. 
Dat schone, ondergrondse water komt 
op diverse plekken aan de oppervlakte 

Het hoogwater van januari 2011 overspoelde alle 
buitendijkse beverburchten en -holen. De dieren 
waren gedwongen een tijdelijk onderkomen te 
kiezen op drijvende boomstammen, eilandjes en 
dijktaluds. Bootverkenningen in de ondergelopen 
uiterwaarden leverden flink wat beverwaarne-
mingen op. Zo werden in de Millingerwaard maar 
liefst 15 bevers waargenomen en in de Bemmelse 
Waard 14. De dieren hebben geen enkel probleem 
met hoogwatersituaties, ze passen zich snel en 
makkelijk aan en blijven vaak ontspannen  
rondhangen in de buurt van hun burchten.  
Hun bewegingsvrijheid neemt zelfs toe en stelt  
ze in staat nieuwe plekken te verkennen.  
(foto: K. Huskens)
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en stroomt vervolgens via de strang  
af. Door de kwelstrang aan de stroom-
afwaartse zijde af te dammen in de  
droge periode slaagde de beverfamilie 
erin het lokale waterpeil 40 cm hoger 
te houden. Niet alleen de bevers zelf 
maar ook het boerenland langszij had 
daar profijt van.

Al met al geven de hoogwater- en laag-
waterwaarnemingen aanleiding tot de 
hypothese dat met name de laagwater-
situaties wel eens doorslaggevend  
kunnen zijn voor een exodus en de  
kolonisatie van nieuwe gebieden. Een 
laagwaterperiode zet de beverbevolking 
in de Gelderse Poort beslist ingrijpender 
en langduriger op de kop dan een kort-
durend hoogwater. 

Bevers zijn niet louter heilige boontjes, 
ze hebben ook een irritant karakter-
trekje. Ze bouwen takkenburchten of 
graven holen om in te leven, tot zover 
niets aan de hand. Maar het is een paar 
keer voorgekomen dat ze een hol graven 
in de winterdijk en daarmee de veilig-
heid van de dijk aantasten. Zo’n risico 
bestaat gelukkig alleen op plaatsen 
waar het water tot aan de voet van  
de dijk reikt. Gelukkig zijn dat maar  
weinig plekken in de Gelderse Poort  
en Staatsbosbeheer en het Waterschap 
werken samen om die risico-lokaties 
preventief te beveiligen (ingraven van 
gaas, verharding aanbrengen, verleggen 
van sloten, verbreden dijkvoet). Je kunt 
het maar beter voor zijn. Hoogwater-
periodes brengen wat extra risico met 
zich mee. Hoogwatervrije terreinen 
zijn schaars en niet alle bevers vinden 
een nieuwe rustplek in de uiterwaard. 
Sommige dieren kiezen een dijktalud 
als uitwijk. Het is goed te weten dat in 
zulke situaties de muskusrattendienst 
extra surveilleert langs de dijken om 
een eventueel overlast veroorzakende 
bever snel te verhuizen naar een andere 
lokatie. Langs de Donau en de Elbe heeft 
men goede ervaringen met hoogwater-
vluchtheuvels van bijvoorbeeld 30x10 
m in de uiterwaarden; daar zitten de 
bevers veel liever dan op het dijktalud. 
Wellicht iets voor onze uiterwaarden? 

Biber im deutschen Teil der  
Gelderse Poort
Am 31. Oktober hat das Oberverwal-
tungsgericht Münster einen Richter-
spruch des Verwaltungsgerichts Düssel-

dorf bestätigt, wonach die Ausweitung 
der Biberschutzzone 2009 auf den  
gesamten Niederrhein rechtens war. 
Der Deichverband Xanten-Kleve  
(Waterschap) hatte das bezweifelt  
mit der Begründung dass es den Biber 
vielerorts nicht gäbe und die Bisambe-
kämpfung unnötig teuer wird.
Was ist da dran? Schon seit etwa acht 
Jahren wohnt eine Biberfamilie im  
südlichsten Gewässer der Rindernschen 
Kolken, einem Abgrabungssee. 2011 
konnten erstmals in großem Umfang 
Spuren und eine Biberburg an den  
übrigen Gewässern des Gebietes fest-
gestellt werden. 2009 wurden vereinzelt 
Fraßspuren am Wylermeer entdeckt 
werden, einem Gebiet, das sehr gut 
 als Lebensraum und Sprungbrett in die 
Düffel geeignet ist – umso mehr, als das 
Wylerbergmeer jetzt für Biber sicher 
erreichbar ist. Auch aus anderen  
Richtungen nähern sich die Biber der 
Klever Umgebung: über die Niers aus 
Südwesten und über Moyland aus  
Südosten.
Rechtsrheinisch lebt in den Moedtjes-
teichen an der niederländischen Grenze 
bei Spijk seit Jahren eine Biberfamilie. 
Insgesamt ist die deutsche Seite der 
Gelderse Poort noch sehr dünn aber 
weit verstreut besiedelt und es werden 
immer mehr. Da viele Gewässer dicht 
an landwirtschaftlichen Flächen liegen, 
ist es nur eine Frage der Zeit, wann die 
ersten entsprechenden Konflikte  
auftreten.

http://www.kreis-wesel.de/
C1257489002C9EAC/files/biberschutz-
zone-sep09.pdf/$file/biberschutzzone-
sep09.pdf ?OpenElement

http://www.derwesten.de/staedte/ 
nachrichten-aus-kleve-und-der-region/
aerger-um-den-biber-id3082797.html

Overige fauna
Op het gebied van de bijen is er mooi 
nieuws te melden. In 2011 werden  
enkele exemplaren van Hoplitis (Osmia) 
tridentata, de driedoornige metselbij, 
opgemerkt in de Millingerwaard. De 
soort was voorheen alleen aangetroffen 
in Zuid Limburg. Verder werd er bij  
Lobith een mannetje mooie sachembij, 
Anthophora aestivalis, gevangen. Deze 
zuidelijke, zonminnende soort was 
sinds 1946 niet meer in Nederland 
waargenomen.

1

2

3

1 Fileoorzaak nummer 1 tijdens hoogwater  
in de polder: bevers onderlangs de dijk. 
(foto: H. Baron)

2 Bever-peilschaal: het water is gezakt maar op  
3-4 meter hoogte markeren de afgeknaagde 
takken en stammen hoe hoog het water  
gestaan heeft. (foto: B. Beekers)

3 Eerste beverdam in de Gelderse Poort. Deze  
tien meter lange dam in het oostelijke deel  
van de Rijnstrangen zorgt voor een lokale  
wateropstuwing van 40 cm in de droge  
zomermaanden. (foto: G. Kolenbrander)
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In de Ooijpolder werden in 2010 maar 
liefst 29 exemplaren van de Zuidelijke 
glazenmaker, Aeshna affinis, waarge-
nomen. Genoeg reden om eens te gaan 
kijken of de soort zich misschien in de 
Gelderse Poort had voortgeplant. Samen 
met enkele medewerkers van de Vlinder-
stichting werd een zoekactie naar larven-
huidjes ondernomen. Binnen een half-
uur werd het vermoeden bevestigd en 
werden in een geschikt voortplantings-
water twee huidjes gevonden, kort 
daarna in een vergelijkbaar plasje nog 
zes. De plasjes waar de larvenhuidjes 
werden ontdekt zijn ondiep en kwel-
rijk. Ze kennen een goed ontwikkelde 
verlandingszone met planten als grote 
lisdodde en grote egelskop. De plasjes 
drogen tijdelijk uit in de zomerperiode. 
De Gelderse Poort is de derde plek in 
Nederland waar succesvolle voort-
planting van deze soort is vastgesteld.

Het zeldzame klein vliegend hert is in 
2010 en 2011 drie keer waargenomen 
in de Gelderse Poort: 1 exemplaar in de 
Millingerwaard in 2010 en 2011 en in 
2011 ook 1 exemplaar in de Erlecomse 
Waard. Op de laatstgenoemde plek zat 
deze kever in een oude, vermolmde 
boomstam, die vermoedelijk met een 
hoogwater op de oeverwal terecht is  
gekomen. Dit kleine broertje van het 
veel bekendere vliegend hert is nogal 
zeldzaam in Gelderland, en komt wat 
meer in Limburg voor. 

Waterstanden  
in 2010 en 2011

De oosterburen hebben de term  
Auenlotterie bedacht om te beschrijven 
in welk natuurlijk krachtenveld de  
flora en fauna van de uiterwaarden zich 
moeten zien te handhaven. Hoe hoog 
reiken de meterstanden van de hoog-
waters, erosie, sedimentatie, droogte? 
Op welk moment in de levenscyclus 
slaat het lot toe en hoe lang duurt zo’n 
gunstige of ongunstige periode? Elke 
plant- en diersoort heeft haar eigen spe-
cifieke leefstrategie en zoekt de locatie 
in de uiterwaard die daar het beste aan 
beantwoordt. Maar de rivier is grillig  
en onvoorspelbaar. Een extreem hoog-
water of extreme droogte kan kop of 
munt betekenen voor de afzonderlijke 
soorten. Een goede locatie is nog geen 
garantie voor succes.

Het verloop van het rivierpeil in 2010 
en 2011 is een goede indicatie hoe de 
dobbelsteen rolde in beide jaren. In 
2010 kende de Rijn slechts drie kleine 
hoogwaterpiekjes die nauwelijks de 
stand van 13 meter Lobith passeerden,  
namelijk begin januari, begin maart  
en half december. Hoewel de water-
stand snel daalde in het voorjaar, was 

vooral de zomer erg nat met relatief 
hoge nazomerpiekjes in augustus. 

In het jaar 2011 waren de pieken en  
dalen allemaal wat extremer. Een hoge-
re piek in de winter (half januari) reikte 
boven 15 meter Lobith. Al zeven (!) jaar 
lang was de rivier niet meer zo hoog 
geweest en alle uiterwaarden raakten 
overstroomd. Het voorjaar van 2011 
was vervolgens extreem warm en 
droog, waardoor eind mei bijna record-
lage waterstanden werden bereikt. Zeer 
ongebruikelijk in het voorjaar. Tal van 
uiterwaardplassen raakten toen al vol-
ledig opgedroogd. De zomermaanden 
juli en augustus brachten veel regen 
met zelfs een eerste najaarspiekje in de 
rivier medio oktober. Maar vervolgens 
regende het ruim anderhalve maand 
nauwelijks in het stroomgebied van de 
Rijn en werden de laagste standen ooit 
bereikt met een nieuw laagterecord op 
1 december. Een kletsnatte december-
maand vormde een waardig slot van het 
jaar 2011. Dit leverde een bescheiden 
hoogwaterpiekje op rond de kerstdagen. 
Samenvattend kunnen we constateren 
dat geen van de hoogwatermomenten 
in 2010-2011 kon tippen aan het top-
niveau van 16,50 meter Lobith uit 1995, 
maar 2011 schreef wel geschiedenis in 
de droogte-annalen. 

Zuidelijke glazenmaker (foto: P. Hoppenbrouwers)

De blauwe lijn in de grafiek weerspiegelt het rivierpeil bij Lobith in de jaren 2010 en 2011.  
De doorgetrokken rode lijn bij 11 meter Lobith markeert het peil waarbij de Waalkribben onder 
water verdwijnen.
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Gevederde feitjes 

In een wilg op het eiland in de Oude 
Waal leek 30 mei 2010 tot een histo-
rische dag verheven te worden. Twee  
lepelaars stonden verticaal lepeltje  
lepeltje op iets wat een nest zou mogen 
heten. Hun witte kleur werkte tussen 
de takken als een aardige camouflage. 
Observeren van het paar bestond voor 
het grootste deel uit het betere gis-

werk. In de tweede week van juni  
leek ook een tweede koppel trouw- en 
bouwplannen te hebben, takjes werden 
aangevoerd om een etage te betrekken 
op halfhoog. Een echtelijke twist, lui-
heid, of onervarenheid: de bouw werd 
in elk geval niet door gezet en het leek 
zo bij een snaveloefening voor een vol-
gend jaar te blijven. Een zware storm 
in de tweede week van juli blies voor-
tijdig het witte sprookje uit: het nest 
kwam scheef te hangen en het paar liet 
daarna menig vogelaar met een beetje 
pijn in het hart achter. Later bezocht 
men met een bootje het eiland en  
werd een stukje eischaal opgeduikeld, 
dat héél misschien aan de Lepelaars 
toe behoorde. Zo blijft er toch nog een 
heel klein stukje van een historische 
gebeurtenis bewaard. Al is het maar  
om het idee... Bijna even geheimzinnig 
als de soort zelf wordt omgegaan met 
waarnemingen van de woudaap in de 
Rijnstrangen. Zowel in 2010 als het jaar 
er op leken er 3 á 4 territoria te zijn. 
Van alle beschikbare gebieden in de 
Gelderse Poort, is het juist in één met 
een hogere recreatiedruk, waar op  
9 juni 2010 een kwartelkoning z’n  
longen door de keel raspte. Om 23:15 
op 24 juni was het schijnbaar mooi  
geweest, het koninkrijk Lentse Waard 

werd teruggegeven aan de tweebenige 
aanhorenden. Het beviel de soort we-
derom niet goed en de kwartelkoning-
depressie houdt dus na de terugval van 
2008 onverminderd aan. 

Slechts in de Rijnstrangen hield de  
grote karekiet grip op het riet. In 2010 
kraakte het op vier locaties, twee bij de 
Jezuïtenwaai, één bij het Berghoofdse-
veer, en één man beschikte over het 
Erfkamerlingschap. 2011 kende tussen 
21 april en eind juni een soortgelijke 
verdeling, dit keer werd er spaarzaam 
meegezongen vanuit de Oude Rijn bij 
Aerdt. Na de eerste zang op 7 mei  
konden de treffers eind mei hier op 
één hand met zes vingers worden ge-
teld. De snor lijkt bezig aan een revival. 
In 2010 waren er in het Rijnstrangen-
gebied al een paar zangwaarnemingen. 
In 2011 kwamen de eerste meldingen 
stukken vroeger binnen, 11 april liet  
de eerste man van zich horen in de  
Jezuïtenwaai. Deze liet zich een paar 
dagen later bevestigen, dus dat zat wel 
snor en het werd interessant toen 17 
april twee mannetjes daar leken te wed-
ijveren met het laagste lied. Tot 18 mei 
ratelde het onregelmatig door, daarna 
viel het stil tot 25 mei. In de Oude Rijn 
bij Aerdt meldde zich dan een 
mannetje, die het na 30 mei 
ook weer voor gezien hield. 
Tussendoor liet het  
Zwanenbroekje in de 
Ooij zien dat het een 
gunstige ontwikkeling 
doormaakt, door 2 en 15 
juni huisvesting te bieden 
aan een zingende snor. In de 
Rijnstrangen werd ondertussen de 
aandacht verplaatst naar het Erfkamer-
lingschap, waar op 5 en 9 juni de zang 
te horen was. De Ooijse Graaf gaf weer 
extra voer aan de speculatie dat er iets 
gaande was. In augustus vlogen er nu 
liefst zes heel netjes in ringershanden. 
Wat zal 2012 gaan opleveren? In de 
Gelderse Poort lijkt de buidelmees  
vrijwel geheel verdwenen. Van 15 
tot en met 17 mei volgde ineens een  
‘explosie’ aan waarnemingen. Liefst 
tien waarnemers repten over een al 
dan niet zingende buidelmees langs 
het pad ‘Kekerdomse Waard’ ongeveer 
halverwege vanaf de ingang. Op 30 juni 
hoorde men wederom een zingend 
mannetje, nu in de wilgenopslag aan 
de noordoostzijde van de grote plas.      

Een andere onop-
vallende soort die 
in 2011 opvallend 
lang pleisterde was de 
purperreiger. Van de vijf ge-
vallen tussen 5 mei en 9 augustus 2010, 
waren er drie alleen overvliegend. 2011 
telde vanaf 14 mei een twintigtal geval-
len, slechts op 2 en 4 juni en 28 juli 
kreeg de (oostelijke) Ooijpolder bezoek. 
In de Rijnstrangen kwam tussen 29 juli 
en 11 september vaker purper tevoor-
schijn, hier waren zeker twee juvenielen 
aanwezig. In de wandelgangen gaat het 
verhaal dat de purpers al vanaf mei in 
de Rijnstrangen rondspookten. Twee 
zwarte ooievaars maakten het tussen  
31 mei en 10 september 2011 lekker  
spannend door bij hun foerageeracties 
in de Millingerwaard of Lobberdensche 
Waard soms alleen en dan weer met 
z’n tweeën op te duiken. In augustus 
werden zelfs twee volwassen vogels en 
een jonge vogel gezien. Zo werden ze 
zelf ook voer voor gewaagde specula-
ties over mogelijk broeden. Heel wat 
opvallender verloopt de situatie met  
de witte ooievaars. Dat zijn glansrijk  
de populairste vogels van de streek. 
Momenteel broedt een dozijn paren  
in de Gelderse Poort en de groei zit er 

nog flink in. Mede dankzij hun 
alsmaar uitdijende fanclub 

van ooievaarliefhebbers 
die telkens nieuwe 

paalnesten plaatst. 
Nu de weidevogels 
uit het landschap 
verdwijnen lijken 
de ooievaars de 

rol van lentebode 
over te nemen. Raven zijn de laatste 
jaren ook vaste bezoekers geworden 
van de Ooijpolder. Met name het 
westelijke deel van de polder hoort 
bij het foerageergebied van een 
paartje dat ergens op de stuwwal  
gehuisvest is.

Een broedende zwarte wouw is  
ongetwijfeld een van de bijzon-
derste aanwinsten in de Gelderse 
Poort. In 2010 broedde een stiekem 
paartje succesvol (2 jongen) ergens 
in een populierenrij midden in het 
agrarische land tussen Zyfflich en 
Kranenburg. Dit paar broedde ook 
al in 2008 en 2009, maar liet helaas 
verstek gaan in 2011.

Zw
arte 0oijevaar (foto: N

. Pennekam
p)
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Wisselende kansen 
voor rietmoeras

Moerassen blijven de gemoederen  
bezig houden in de Gelderse Poort.  
Vogelsoorten die zijn aangewezen op 
langdurige plas-dras-zones en overjarig 
riet zijn al jarenlang op hun retour in  
de Ooijpolder en de Rijnstrangen.  
Dat komt omdat het waterpeil overal  
te snel wegzakt in het voorjaar. Wat 
doen onze waterbeheerders om het tij  
te keren?

In de Oude Waal voorlopig niets, al  
werd in 2009 met een experiment  
aangetoond dat het relatief makkelijk 
is om de verdroging terug te draaien.  
In dat voorjaar werd het rivierwater 
vastgehouden, dat na een hoogwater-
periode was ingestroomd. Dat leverde 
imposante plasdras situaties op waar 
veel watervogels en steltlopers op af 
kwamen. Meteen was de roerdomp 
weer te horen. Het experiment is  
helaas niet voortgezet omdat Water-
schap Rivierenland eerst onderzoek 
wilde doen naar de stabiliteit van de 
Ooijse Bandijk. Toch is er door dit  
praktijkexperiment weer nieuwe hoop 
voor moeras rond de Oude Waal. Rijks-
waterstaat ziet het vasthouden van het 
rivierwater namelijk als een belangrijke 
maatregel om de doelstellingen voor de 

Europese Kaderrichtlijn Water te reali-
seren. Uitvoering is voorzien vóór 2015. 

Voor de Groenlanden waren de verwach-
tingen in 2011 hoog gespannen. Het 
waterschap zou namelijk een nieuw 
streefpeilbesluit gaan nemen voor de 
Ooijpolder en daarmee ook voor de 
Groenlanden. In diverse beleidstukken 
hadden provincie en waterschap al  
duidelijk gemaakt dat het gebied  
vanuit de Europese Vogelrichtlijn een 
‘sense of urgency’-status heeft. Dat wil 
zeggen dat er snel iets moet gebeuren 
om de achteruitgang van de natuur te 
stoppen. Maar de nota’s bleken slechts 
dode letters. Zonder de mogelijkheden 
voor aangepast peilbeheer zelfs maar  
te onderzoeken heeft het algemeen  
bestuur van Waterschap Rivierenland 
in november 2011 besloten om alles bij 
het oude te laten. De Flora en Fauna-
werkgroep Gelderse Poort zal alles in 
het werk stellen om een herziening te 
bewerkstelligen.

In en rond de Ooijse Graaf blijft het  
huidige peilbeheer eveneens gehand-
haafd volgens het nieuwe peilbesluit. 
Hier zit het moerasgebied ingeklemd 
tussen landbouwgronden en dat maakt 
peilverhogingen lastig. Toch meent de 
Flora en Faunawerkgroep dat het peil 
hier wel enkele decimeters hoger kan 
zonder de landbouwbelangen te  
schaden.

Bij het Meertje (Zwanenbroekje) pakt het 
nieuwe peilbesluit positief uit. Het  
waterschap wil hier afstappen van een 
statisch peil en een meer natuurlijk 
peilverloop hanteren, dus hoger in de 
winter en iets lager in de zomer. Het 
verschil tussen zomer- en winterpeil 
blijft helaas beperkt tot slechts 15 cm. 
Grote delen van de oevers blijven daar-
door permanent onder water staan en 
dat maakt verjonging van riet lastig.

In de Rijnstrangen staan grotere veran-
deringen op stapel in 2012. Al in 2007 
heeft Waterschap Rijn en IJssel beslo-
ten tot een natuurvriendelijker peil-
beheer. De bezwaar- en beroepsproce-
dures, aangezwengeld door agrariërs, 
zijn inmiddels afgerond en eind 2012 
zal het nieuwe peilbeheer worden inge-
steld. Dat betekent voor het westelijk 
deel, tussen Kandia en Eendenpoelsche 
Buitenpolder, een verhoging van het 
minimumpeil met 25 cm tussen 15 
maart en 1 oktober, bovendien mag 
hier eens in de vier jaar het waterpeil 
een meter wegzakken waardoor ver-
jonging en versnelde strooiselafbraak 
mogelijk worden. Tussen de Eenden-
poelsche Buitenpolder en het Erfkamer-
lingschap gaat het minimumpeil in de 
Oude Rijn met behulp van een drempel 
45 cm omhoog. Een tijdelijke droogval 
zoals in het westelijk deel mag in dit 
traject helaas niet optreden.
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Deze zeearend bevond zich van 22 tot 27 februari 2011 in de Bemmelse Polder.  
Volgens de meeste waarnemers betrof het hier een vierde-kalenderjaars-vogel.  
De hele fotoserie is te zien op http://ffgelpoort.waarneming.nl/waarneming/view/52451047. 
(foto: E. Jansen)


