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 samenvatting

Deze rapportage bevat een bundeling van kennis en veel recente gegevens van de Flora- en 

Faunawerkgroep Gelderse Poort en andere in het gebied actieve organisaties. Twee achter-

grondrapportages (Calle et al., 2008 en Niemeijer et al., 2008) gaan dieper in op de stand 

van zaken en ontwikkelingen van de afzonderlijke soorten. Analyse van deze gegevens heeft 

geleid tot een breed beeld van de huidige situatie van de habitattypen en soorten waarvoor 

de Gelderse Poort is aangewezen als Natura 2000-gebied. Alleen van de vissoorten van de 

Habitatrichtlijn waren helaas geen bruikbare gegevens voorhanden. Extra veldonderzoek 

naar deze groep is dringend gewenst.

Sinds de start van de natuurontwikkeling in de Gelderse Poort aan het begin van de jaren 

’90 van de 20e eeuw is de natuur in de uiterwaarden er fl ink op vooruitgegaan, zowel kwan-

titatief en kwalitatief. De grootschalige omzetting van landbouwgronden in natuurgebied, 

het toelaten van rivierdynamiek op grotere schaal en het extensieve beheer (o.a. jaarrond-

begrazing) hebben geleid tot een prachtig riviernatuurgebied, dat qua schaal en soorten-

rijkdom uniek is in Nederland. De Gelderse Poort is rijk aan gradiënten en ligt in een nogal 

dynamisch rivierentraject; deze factoren dragen in positieve zin bij aan het succes van de 

natuurontwikkeling. Het samenvoegen van kleine terreinen tot grotere eenheden en de 

interactie tussen de rivierdynamiek en het extensieve beheer doen de voorheen scherpe 

grenzen tussen de habitats vervagen. Er ontstaan natuurlijke overgangen in afwisselende 

mozaïek patronen. Deze patronen verschuiven bovendien in de loop der jaren. 

Het gebied is nog volop in beweging, en de ontwikkelingen lijken voor veel habitattypen 

positief te verlopen. Alleen de water- en moerasgebonden natuurwaarden hebben het 

bijzonder moeilijk en vertonen nauwelijks herstel. De steeds verder gaande verdieping van 

de rivierbodem als gevolg van erosie zal –als er geen maatregelen worden genomen- blijvend 

sterke verdroging van de uiterwaarden veroorzaken, en herstel van moerasnatuur vrijwel 

onmogelijk maken. Voor een deel geldt dit ook voor de binnendijks gelegen moerasgebieden 

die afhankelijk zijn van rivierkwel. Hier wordt dit water vaak versneld afgevoerd in de 

winter en het voorjaar, in verband met omringende intensieve landbouw. Aandacht voor 

de hydrologie is de komende jaren dus dringend gewenst om duurzaam herstel van riet-

moeras mogelijk te maken.
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De luchtfoto van een Wisla-traject in Polen kan goed model staan voor de situatie langs de 

Rijn en Waal in historische tijden. De rivier meandert volop en de processen van erosie en 

sedimentatie zijn springlevend. De rivier geeft en de rivier neemt. Je herkent meerdere 

stroomgeulen, verplaatsende zandbanken en lokale ooibosjes. 

Vroeger had onze Rijn zoveel kracht dat op hoogdynamische momenten (hoogwater, ijsgang, 

storm) stukken ooibos werden op geruimd en nieuwe geulen uitgeslepen. De moderne Rijn is 

aan banden gelegd met bedijking, kribben en kades. De mega-erosiekrachten zijn tandeloos 

gemaakt en gevaarlijke lussen en engtes in het stroombed zijn om veiligheidsredenen 

gekanaliseerd.

De sedimentatie gaat in het moderne Rijn systeem onverminderd voort, hoewel wel aanzien-

lijk van karakter veranderd. Eertijds werd tijdens overstromingen dichtbij de geulen vooral 

zand afgezet; in de komgebieden verder van de geulen verwijderd bezonk de klei. De moderne 

Rijn is afgesneden van de vroegere komgebieden. Het overstromingswater komt nu niet buiten 

de bedijkte uiterwaard. Daar zet het water tegenwoordig het zand af op de smalle oeverwallen, 

terwijl de klei in de perifere, diepere delen van de uiterwaard bezinkt.

De erosiekrachten zijn niet mans genoeg meer om doorbraken in de oeverwallen te forceren 

en nieuwe geulen te slaan. Datzelfde geldt voor het ooibos. Eenmaal gekiemd ontbreken de 

natuurkrachten om de boel weer overhoop te gooien en terug te zetten. Samenvattend kun 

je dus stellen dat in het huidige riviersysteem nauwelijks nog afbraak plaatsvindt, terwijl de 

opbouw (sedimentatie en successie) on verminderd actief is. Alles slibt vol en groeit dicht; 

pioniersituaties komen praktisch niet meer voor. 

Die ombouw van het systeem ging tot voor kort gepaard met een voortschrijdende agra rische 

intensivering van de uiterwaarden. Een toenemende bemesting, groeiende veedichtheid en 

verdroging maakten het voor de natuur moeilijk om overeind te blijven. De stroomdalgrasland-

vegetaties werden langzaam maar zeker van de oeverwallen verbannen. Ze konden nog het 

best standhouden op de dijkhellingen met een zuidelijke expositie. Stroomdalvegetatie werd 

daardoor steeds meer synoniem met bloeiende dijkhellingen. Maar met de dijkverzwarings-

rondes in de afgelopen decennia werd helaas ook de oude dijkvegetatie grotendeels om zeep 

geholpen. Dat waren nijpende jaren voor de stroomdalfl ora. 

Wat in de Gelderse Poort werkelijk geholpen heeft is dat vanaf begin jaren negentig steeds 

meer oeverwallen aan agrarisch gebruik onttrokken werden ten behoeve van natuurontwikke-

ling. Sindsdien heeft de stroomdalgraslandvegetatie een geweldige wedergeboorte ondergaan 

op de oeverwallen. De kritieke jaren zijn voorbij, de rivieroevers bloeien en zoemen weer. 

De baksteenindustrie biedt de helpende hand door de eeuwenoude sedimentlagen van de 

vette uiterwaarden te pellen. Niet alleen het waterbergend vermogen neemt daardoor toe, 

ook de natuur grijpt hierna haar kansen. Vogelrijke ooibossen, visrijke plassen en natuurlijke 

graslanden alom.

In dit tijdperk van invalide natuurprocessen heeft de natuurontwikkelaar tot taak om die 

processen nieuw leven in te blazen of zo nodig te imiteren. Daarvoor staan hem verschillende 

opties ter beschikking. Hij overlegt met Rijkswaterstaat waar loze waterverdedigingselementen 

opgeruimd zouden kunnen worden (nutteloze stortsteen, oude beschoeiingen, oude kades). 

De geomorfologische processen moeten immers wat meer speelruimte krijgen. Hij herintro-

duceert de verdwenen herbivoren (grote grazers, bevers) om de gewasgroei op natuurlijke 

wijze te plooien en schakeren. Vereist de rivierveiligheid grootschaliger ingrijpen dan bootst 

 R E F E R E NTI E  VO O R  D E  O N G E TE M D E  WA A L 
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de natuurbeheerder het water- en ijsgeweld na met cyclische verjonging. Hij kijkt naar de 

spontane erosiepatronen en vergroot ze vele malen uit met behulp van motorzaag en graaf-

machine. Op uitgekiende wijze maakt hij nieuwe stroomgeulen die tegemoet komen aan de 

veiligheidseisen en tegelijk bijdragen aan de natuurlijke afwisseling van het landschap 

(beschikbaarheid pioniersituaties).

  

Wisla-traject in Polen (foto: Artur Tabor)
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1   inleiding

Algemeen kader: Gelderse Poort als Natura 2000-gebied
In 2000 is de Gelderse Poort aangewezen als Vogelrichtlijngebied, en in 2003 is het gebied 

bij de Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Deze aanmelding moet 

nog worden omgezet in een defi nitieve aanwijzing. Inmiddels wordt de term ‘Natura 2000-

gebieden’ gehanteerd als overkoepelende term voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, 

die in veel gevallen met elkaar overlappen. In het vervolg van dit rapport zal daarom alleen 

worden gesproken van de Gelderse Poort als Natura 2000-gebied.

De Gelderse Poort is in het kader van Natura 2000 aangemeld voor de volgende habitattypen 

en soorten:

• Habitattypen (met code) 

H3150  Meren met krabbenscheer 

  en fonteinkruiden

H3270  Slikkige rivieroevers

H6120  Stroomdalgraslanden

H6430  Ruigten en zomen

H6510  Glanshaver- en vossenstaart-

  hooilanden

H91E0  Vochtige alluviale bossen

H91F0  Droge hardhoutooibossen

Kernopgaven
Op basis van de bijdrage van de Gelderse Poort aan de landelijke Natura-2000-doelen, is 

vanuit de landelijke Natura 2000-systematiek een aantal zogenaamde kernopgaven voor dit 

gebied geformuleerd. Dit zijn behoud- en herstelopgaven, die consequenties hebben voor 

het toekomstige beheer en de inrichting van het gebied. 

• Habitatrichtlijnsoorten (met soortnummer) 

H1014  Nauwe korfslak

H1095  Zeeprik

H1099  Rivierprik

H1102  Elft

H1106  Zalm

H1134  Bittervoorn

H1145  Grote modderkruiper

H1149  Kleine modderkruiper

H1163  Rivierdonderpad

H1166  Kamsalamander

H1318  Meervleermuis

H1337 Bever
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De kernopgaven voor de Gelderse Poort betreffen de volgende habitattypen en soortgroepen:

• Vochtige alluviale bossen

• Droge graslanden

• Rietmoerassen

• Grasetende watervogels

In dit rapport zal niet verder worden ingegaan op de complexe Natura 2000-systematiek. 

Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar de uitgebreide documentatie op de 

website van het Ministerie van LNV.

Aanleiding en afbakening
De Provincie Gelderland heeft eind 2007 aan de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 

gevraagd om de recente ontwikkelingen op het gebied van de bijzondere fl ora en fauna in haar 

werkgebied op een rij te zetten, en te analyseren in het kader van het binnenkort op te stellen 

beheerplan voor het Natura 2000-gebied ‘Gelderse Poort’.  

Deze analyse geeft – voor zover mogelijk op basis van de beschikbare informatie – inzicht in 

de samenhang tussen en de huidige kwaliteit van de beschermde habitattypen en leefgebieden 

van bijzondere soorten in de Gelderse Poort. In dit rapport wordt vooral aan de hand van fl ora 

en entomofauna in beeld gebracht hoe de toestand en ontwikkeling zijn van habitattypen en 

leefgebieden van soorten waarvoor Natura 2000-doelen zijn opgesteld.

Ook andere voor de habitattypen karakteristieke en relevante fl ora- en faunagroepen komen 

– zij het minder uitgebreid – aan bod. Daarnaast worden er oplossingsrichtingen geschetst 

voor het realiseren van Natura 2000-doelen door beheermaatregelen, die veelal geënt zijn op 

natuurlijke processen. Speciale aandacht gaat uit naar de zogenaamde prioritaire habitats 

waarvoor de Gelderse Poort is aangewezen als Natura 2000-gebied (o.a. stroomdalgrasland 

en hardhoutooibos). 

In dit kader zijn ook twee actuele achtergronddocumenten opgesteld voor de fl ora (Niemeijer 

et al., 2008) en de fauna (Calle et al., 2008) van de Gelderse Poort, die de ecologische basisinfor-

matie bevatten die gebruikt is voor de analyse. Deze rapportages borduren voort op de in 2004 

opgestelde fl ora- en faunarapporten van de Gelderse Poort (Kurstjens et al., 2004; Peters et al., 

2004). Vooral van de fl ora is nu een completer beeld ontstaan dan in 2004, omdat naast een 

overzicht van beschermde en bedreigde soorten er nu ook een overzicht beschikbaar is van 

nog eens ca. 120 indicatieve plantensoorten. Daarnaast is door SOVON een actueel broed-

vogeloverzicht van de Gelderse Poort opgesteld (Majoor et al., 2008), waaruit een deel van de 

resultaten gebruikt is voor de habitatanalyse in dit rapport. 

In dit rapport worden alle beschermde habitats besproken, waarbij wordt ingegaan op zowel 

de actuele toestand als de kansen en knelpunten die zich voordoen. De ontwikkelingen van 

beschermde soorten zoals Bever en Kamsalamander worden in het faunarapport (Calle et al., 

2008) meer in detail besproken. 

De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort beschikt niet over actuele informatie over het 

voorkomen van vissen in de Gelderse Poort. Om die reden is in dit rapport relatief weinig 

aandacht besteed aan deze groep, ondanks het feit dat de Gelderse Poort voor acht vissoorten 

is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Begrenzing
In deze rapportage is steeds uitgegaan van de offi ciële (voorlopige) begrenzing van het Natura 

2000-gebied Gelderse Poort (fi guur 1). Deze begrenzing omvat grofweg de uiterwaarden van 

Waal en Boven-Rijn ten oosten van Nijmegen, de uiterwaarden van het Pannerdens Kanaal en 

Neder-Rijn tot aan Arnhem, de Rijnstrangen en enkele grote binnendijkse moerasgebieden in 

de Ooijpolder (Groenlanden, Ooijse Graaf). Het werkgebied van de Flora- en Faunawerkgroep 

Gelderse Poort is echter aanzienlijk groter dan het Natura 2000-gebied Gelderse Poort. Naast 

alle bovengenoemde deelgebieden behoren de gehele Ooijpolder (inclusief alle binnendijkse 

deelgebieden), de Driedorpenpolder, de Düffelt (Duitsland) en ook de uiterwaard Meinerswijk 

tot het werkgebied van de Flora- en Faunawerkgroep. Omdat de genoemde binnendijkse 
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Figuur 1. Begrenzing Natura 
2000 gebied Gelderse Poort. 
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gebiedsdelen onlosmakelijk verbonden zijn met het rivierenlandschap van de Gelderse Poort, 

worden in dit rapport regelmatig relaties gelegd met deze gebieden. Het Duitse gebied is in 

principe buiten beschouwing gelaten.

Voor deze rapportage is uitgegaan van de basisinformatie over het Natura 2000-gebied 

Gelderse Poort, die afkomstig is uit de volgende documenten op de website van het 

ministerie van LNV (http://www.minlnv.nl/natura2000):

• Gebiedendocument Gelderse Poort

• Profi eldocumenten van de Habitattypen H3150, H3270, H6120, H6430, H6510, H91E0, 

H91F0

• Knelpunten- en kansenanalyse Gelderse Poort (KIWA/EGG, 2006/2007)

• Natura 2000 Doelendocument.

Naast bovengenoemde analyse is een aantal ideeën en suggesties over specifi eke onder werpen 

opgenomen in prikkelende tekstkaders, die verspreid staan in het rapport. Deze zijn bedoeld om 

beleidsmakers inspiratie te geven bij het opstellen van de beheerplannen en om de discussie te 

stimuleren in het proces om te komen tot het Natura 2000-beheerplan voor de Gelderse Poort. 

Verspreidingskaartjes en legenda
De in hoofdstuk 2 gesignaleerde trends worden geïllustreerd aan de hand van enkele versprei-

dingskaartjes van karakteristieke soorten gedurende verschillende tijdsperioden. De indeling 

van deze perioden betreft in de meeste gevallen de periode 1970-1989 (periode vóór natuur-

ontwikkeling), de periode 1990-2002 (eerste natuurontwikkelingsperiode) en de periode 2003-

2007 (recente natuurontwikkelingsperiode). Bij sommige soorten zijn beide laatste perioden 

samengevoegd. Bij enkele kwelindicatoren is de knip niet bij 1989 maar bij 1995/1996 gelegd 

omdat in deze jaren belangrijke aanpassingen in het peilbeheer zijn doorgevoerd in een deel 

van de Ooijpolder. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden alle habitattypen beschreven, waarvoor de Gelderse Poort is aangemeld 

als Natura 2000-gebied. Achtereenvolgens worden bij elke habitatbeschrijving de huidige situatie, 

het beheer, de verwachte ontwikkelingen op korte en middellange termijn, de conclusies en 

aanbevelingen besproken. Hoofdstuk 3 is de synthese, waarin de belangrijkste bevindingen en 

aandachtspunten uit hoofdstuk 2 voor elk habitattype op een rij zijn gezet. Tevens zijn teksten 

over de toestand van rietmoerassen aan dit hoofdstuk toegevoegd. 

Figuur 2. Werkgebied 
Flora- en Faunawerkgroep 
Gelderse Poort.
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 N ATU U R B E H E E R  E N  G RO E I E N D E  I N Z I C HTE N

Naar de historie van het natuurbeheer in de Gelderse Poort kijkend kun je constateren dat 

de overheid in de jaren vijftig en zestig begonnen is met kleine aankopen ter veiligstelling. 

Laatste resten waardevolle natuur werden voor de poorten van de hel weggesleept en behoed 

voor (her)cultivering. Daarbij lag veel nadruk op botanische en avifaunistische waarden. 

Het beheer mikte in de eerste decennia vooral op planten en vogels, zoals te lezen valt in de 

oude beheerplannen. Dat had hoofdzakelijk te maken met de beschikbare kennis. Van de 

overige soortgroepen was nauwelijks informatie beschikbaar. 

Met de grootschalige natuurontwikkeling na 1990 werd het natuurbeheer offensiever van 

karakter. Ondertussen groeiden ook de legioenen van natuurliefhebbers. Aanvankelijk was 

dat vooral merkbaar aan de sterke toename van verrekijkers op de dijken. Het aantal vogelaars 

rees de pan uit, maar in de slipstream werden ook vaker vlindernetjes en libellengidsen 

gesignaleerd.

De natuurkennis groeide sterk in de breedte. En dankzij die brede inbreng groeide het natuur-

beheer vanzelf mee naar een veel meer geïntegreerde, meer ecologische benadering. Minder 

soortgericht, meer systeemgericht. In de dynamische natuurontwikkelingsgebieden langs de 

rivier werd gekozen voor procesbenadering. Dat wil zeggen dat voortaan de natuurprocessen 

het leidmotief zijn van de beheerder. Niet dat daarmee van de doeltypenbenadering werd 

afgestapt, maar het ging er meer om de procesbenadering bij wijze van experiment een kans 

te geven. En dat kon het beste in terreinen waar de boel ecologisch gezien nabij het nulpunt 

verkeerde (uit productie genomen landbouwgrond en maagdelijke ontkleiingen). De rivier-

dynamiek met z’n hoogwaters kreeg alle ruimte. De extreme hoogwaters van 1993 en 1995 

gaven meteen een geducht visitekaartje af en hadden een krachtige uitwerking op de ont-

luikende habitattypes. Temidden van dat dynamische krachtenspel blies de beheerder de 

herbivorie als natuurproces nieuw leven in. Grote grazers werden in het systeem ingebracht 

om de wisselwerking aan te gaan met de vegetatiegroei en vegetatiesuccessie. Bevers werden 

geherintroduceerd vanwege hun rol als boomknagers en om voor structuur in de ooibossen te 

zorgen. Konikpaarden en gallowayrunderen werden als vervangers van de uitgestorven Tarpan 

en het Oerrund ingezet als grazers van de open terreinen. Gekozen werd voor een natuurlijke 

setting, waarbij de dieren jaarrond en in een natuurlijke geslachts verhouding aanwezig zijn. 

Cruciaal hierbij is een lage begrazingsdruk, zodat de grote grazers het hele jaar kunnen leven 

van wat het terrein biedt aan gewasgroei. De aan tallen grazers worden zodanig beheerd dat 

ze overeenstemmen met de draagkracht van het gebied. Dit type begrazing wordt aan geduid 

met de term natuurlijke begrazing: het uitgangspunt is de natuurlijke situatie te imiteren. 

Al gauw wierp de nieuwe benadering van procesbeheer rijpe vruchten af en de natuurlijke 

begrazing liet verrassend positieve resultaten zien.

Maar met de genoemde dieren is de groep van grote herbivoren nog niet compleet. Voor een 

optimaler functioneren van het begrazingsproces is wenselijk om ook het Edelhert te intro-

duceren in de Gelderse Poort. Die soort is veel beter toegerust voor de bos- en zoomhabitats. 

Het Wild zwijn durven we hier nauwelijks te noemen vanwege het emotionele rumoer. Maar 

ook dat is natuurlijk bij uitstek een uiterwaardensoort die met zijn gewroet een belangrijke 

ecologische rol zou kunnen spelen.

In de hoofdstukken over de diverse habitat typen wordt regelmatig ingegaan op de effecten 

van de begrazing. Natuurlijke begrazing blijkt vooral heel gunstig uit te pakken voor de 

structuurvorming in de vegetatie. Er ontstaan oneindig gevarieerde afwisselingen tussen 

kaalgevreten en ruig begroeid, tussen hoog opschietend en laagblijvend, tussen bloemrijk en 

grazige hoekjes. En de begrazingspatronen en het terreingebruik variëren met de seizoenen. 
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Insecten reageren hier bijzonder positief op. Talrijke soorten vinden in het kielzog van de 

grazers een leefplek. De grote grazers blijken ook belangrijk te zijn als zaadverspreiders. 

Daarover is de afgelopen jaren meer bekend geworden. Via hun vacht en uitwerpselen liften 

veel plantensoorten naar nieuwe groeiplaatsen.

Maar er bestaan ook misverstanden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van begrazing. 

Vooral als begrazing wordt beschouwd als beheerinstrument om bepaalde vegetatiedoeltypes 

te onderhouden of te ontwikkelen. Dat leidt onherroepelijk tot teleurstelling. Grote grazers 

zijn geen maaimachines op poten die ongewenste ruigtes en bosjes wegvreten en beschermde 

planten ontzien. Hun activiteitenpatroon wordt bepaald door de seizoenen, de terreinomstan-

digheden en hun sociale kuddestructuur. In hun menuvoorkeur laten ze zich leiden door de 

energiebehoefte en smaakpapillen en niet door de Rode Lijst. Zou je de aantallen grazers op-

 voeren om de minder lekkere ruigtes en bosjes aan te willen pakken, dan openbaart de hogere 

begrazingsdruk zich allereerst als een ongewenste overbegrazing van de kruidenvegetaties. 

Grote grazers hebben een eigen agenda die ze door de evolutie is mee gegeven en vervullen 

daarmee een essentiële rol in het dynamische krachtenspel van de natuurprocessen. Een 

krachtige rol in het langdurig terugzetten van vegetaties moet je ze niet toedichten. Voor 

die rol zijn de rivierprocessen zoals erosie en overzanding nodig. De rivier bedient de grote 

knoppen van het systeem. Grote grazers zitten vooral aan de knoppen van de fi ne-tuning.
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2  analyse beschermde habitats 

2.1  Inleiding
In dit hoofdstuk worden alle beschermde habitats beschreven waarvoor de Gelderse Poort 

van Europees belang is. De problematiek van het rietmoeras, dat van belang is voor drie 

kwalifi cerende vogelsoorten van de Vogelrichtlijn (Grote karekiet, Roerdomp en Zwarte stern), 

komt in de synthese (hoofdstuk 3) beknopt aan bod en vertoont veel parallellen met het 

habitattype ‘Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden’. 

Bij elk habitat worden achtereenvolgens besproken: 

• doel (volgens Gebiedendocument Gelderse Poort (LNV, 2006)

• huidige verspreiding en oppervlakte 

• huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen

• beheer en natuurlijke processen  

• te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst

• conclusies

• aanbevelingen 

De naamgeving van de habitattypen komt overeen met die in de gebiedendocumenten van 

LNV. In de tekst is de verkorte naam gebruikt. 

2.2  Vochtige alluviale bossen
Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) (H91E0)

2.2.1  Subtype A: Zachthoutooibossen
Doel (kernopgave Habitatrichtlijn): Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zachthout-
ooibossen (subtype A), mede ten behoeve van bever.
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Huidige verspreiding en oppervlakte  
In KIWA & EGG (2006) wordt voor de Gelderse Poort een actueel oppervlak van 50 ha vermeld 

voor dit habitattype. Het voorkomen zou volgens dit rapport beperkt zijn tot de Rijnstrangen, 

de Lobberdense Waard en Tolkamer. Opmerkelijk in bovengenoemde opsomming is het ont-

breken van alle zachthoutooibossen in de Gelderse Poort die aan de zuidzijde van de Waal 

liggen en ook die ten westen van het Pannerdens Kanaal. Het gaat dan om de grote aaneen-

gesloten ooiboscomplexen van de Kekerdomse en Millingerwaard, en de wat kleinere en meer 

verspreide bossen en bosjes in de Erlecomse Waard, bij de Kaliwaal, de Oude Waal/Stadswaard 

en ook die in de Gendtse en Bemmelse Polder en de Klompenwaard. Daarnaast zijn binnen-

dijks (binnen de Natura 2000-begrenzing) ook zachthoutooibossen aanwezig, met name in de 

Groenlanden, maar ook nog in de Ooijse Graaf en de Jonkmanshof. De huidige oppervlakte 

voor de Gelderse Poort moet daardoor aanzienlijk meer zijn dan 50 ha. Naar schatting komt 

momenteel ca. 500 ha zachthoutooibos voor (zie fi guur 3). Hierbij is geen onderscheid gemaakt 

tussen de drie voorkomende typen zachthoutooibos (zie onder).

Recentelijk heeft er afname van het oppervlak zachthoutooibos plaatsgevonden als gevolg van 

veiligheidseisen van Rijkswaterstaat: 8 ha middeloud wilgenbos (uit de jaren ’60 en ’70 van de 

vorige eeuw) is gerooid in de Kekerdomse en Millingerwaard. Hier vindt cyclische verjonging 

plaats. Dit bos zal (deels) niet meer kunnen regenereren, vanwege aanleg van een nevengeul 

door dit gebiedsdeel.

Tevens heeft in de afgelopen jaren in het kader van het Rijkswaterstaat-project Stroomlijn 

nogal rigoureuze kap (onbekend oppervlak) plaatsgevonden van jong wilgen- en populieren-

bosjes (ander type zachthoutooibos, zie onder) op stranden en kribben langs het gehele 

Waaltraject in de Gelderse Poort. Hierbij zijn op sommige trajecten slechts weinig bomen 

gespaard, op andere wat meer. Regeneratie is opmerkelijk genoeg volledig uitgebleven.

Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen
Bij het beschrijven van de kwaliteit is het van belang onderscheid te maken tussen de drie 

typen zachthoutooibos die voorkomen in de Gelderse Poort: 

1.  een type van pioniermilieus op Waalstranden (en soms ook als pionierstadium in tichel-

gaten) dat onder dynamische omstandigheden voorkomt op relatief zandige bodems. 

De boomlaag bestaat uit wilgen en Zwarte populier en de ondergroei bestaat uit allerlei 

planten van voedselrijke bodems (deels ruderale, eenjarige soorten) (Bijvoet-ooibos; zie ook 

Weeda et al., 2005 en Wolf et al., 2001)

2.  een type van minder dynamische delen in de uiterwaarden (alleen winteroverstroming), 

dat voorkomt in oude stroomgeulen, laagten en kleiputten, op voornamelijk kleiige bodem. 

De boomlaag bestaat vooral uit wilgen, en de ondergroei uit soorten van voedselrijk moeras 

en vochtige tot natte (moeras)ruigten (Lissen-ooibos; zie ook Weeda et al., 2005 en Wolf et al., 

2001).

3.  aangeplante bosjes (o.a. populierenbosjes), binnen- en buitendijks. Een deel van deze bosjes 

ligt op potentiële standplaatsen voor natuurlijk zachthoutooibos.

Zowel bij type 1 en 2 kan onderscheid worden gemaakt tussen bossen die opgeschoten zijn met 

en zonder herbivorie. De bossen in de oude kleiputten zijn allemaal opgegroeid in een situatie 

zonder bevers en zonder dat er vee bij kon. Pas vanaf 1993 kiemen in de Millingerwaard (en 

later ook in andere uiterwaarden) de eerste bossen in aanwezigheid van herbivorie. De bossen 

van het oude type zijn vol en dicht, kennen weinig structuurvariatie en leveren ook de meeste 

problemen op vanuit het perspectief van rivierveiligheid. De oude bossen kennen scherpe bos-

randen. De bossen van het nieuwe type zullen een rijkere structuur krijgen; bevers, galloways 

en koniks beïnvloeden groei en ontwikkelingskansen. Bovendien ontwikkelen de nieuwe 

bossen overgangszomen in plaats van scherpe randen, want er staat geen prikkeldraad meer 

die voor harde zonering zorgt. Het beeld van scherp begrensde bossen in een open, agrarisch 

landschap begint nu plaats te maken voor een landschap vol geleidelijke overgangen.
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Figuur 4. Boskortsteel: verspreiding tussen 1990 en 2007. 
Er is duidelijk sprake van een recente vestiging in de 
uiterwaarden.  

Op rivierstranden en lagere delen van oeverwallen komen verspreid en soms aaneengesloten 

over wat grotere trajecten jonge ooibossen voor met wilgen en Zwarte populier (type 1). De 

kwaliteit hiervan is goed te noemen, gezien de gevarieerde en soms soortenrijke ondergroei 

en ook het regelmatige voorkomen van de (landelijk vrij zeldzame) Zwarte populier. Het voor-

komen van de Zwarte populier is overigens pas een recente ontwikkeling. Deze boomsoort is in 

de jaren negentig overal langs de Waal opgeschoten. Kennelijk waren in de periode daarvoor 

geen/onvoldoende zaadbronnen langs de rivier aanwezig. De genetische kenmerken van de in 

de Gelderse Poort gekiemde Zwarte populieren wijzen overigens op een herkomst van buiten 

Nederland. 

De leeftijd van de bosjes van dit type is veelal relatief jong, van het pionierstadium op Waal-

stranden tot enkele 10-tallen jaren oude (wilgen)bosjes. Begin jaren negentig was onder de des-

kundigen nog veel discussie over de vraag of ooibos überhaupt een kans zou krijgen. Men wist 

uit de decennia daarvoor dat de intensieve agrarische begrazing alle ooibos weghield. De pessi-

misten meenden dat zelfs extensieve begrazing de ooibossen geen kans zou geven. De bosjes 

op de diverse oevers markeren als het ware het tijdstip dat de intensieve agrarische begrazing 

gestopt is. 

De huidige bosstructuur is soms nog vrij eenvormig vanwege de jonge leeftijd en het feit dat 

veel bossen ontstaan zijn uit bomen die in hetzelfde jaar zijn gekiemd (onder gunstige omstan-

digheden/bij specifi eke waterstanden). Tegelijkertijd hebben veel van de jongere bossen (vanaf 

1993) zich ontwikkeld onder invloed van begrazing en deels ook beverinvloed. 

De ondergroei kan – met name in de iets oudere bosjes op lagere delen van oeverwallen – al 

behoorlijk gevarieerd zijn. Naast ruigtesoorten als Dauwbraam en Grote brandnetel hebben 

zich in deze bosjes inmiddels ook soorten van vochtige loofbossen op rijke grond gevestigd, 

zoals Boskortsteel (eigenlijk soort van hardhoutooibossen!) (fi guur 4) en Springzaadveldkers. 

Beide soorten breiden zich vrij sterk uit in enkele ooibosjes op de Erlecomse oeverwal. Ook bij-

zondere soorten als Klein en Groot glaskruid komen lokaal voor in dit bostype. Zaadaanvoer 

door de rivier is hier belangrijk voor vestiging van nieuwe soorten. Ook kiemen er hier en daar 

al eikjes. Mogelijk zijn dit aanzetten tot de ontwikkeling van een hardhoutooibostype vanuit 

zachthoutooibos op drogere oeverwallen.

In de Kekerdomse en Millingerwaard liggen vrij uitgestrekte complexen van wat oudere zacht-

houtooibossen (type 2). Deze bossen hebben zich hier ontwikkeld in en rond voormalige klei-

afgravingen. Sommige delen zijn al in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw ontkleid, waarna 

een relatief ongestoorde ontwikkeling tot (wilgen)bos kon plaatsvinden. Hier komen dus tien-

Figuur 3. Actueel voorkomen van zachthoutooibos in 
de Gelderse Poort; hierbij is geen onderscheid gemaakt 
tussen de drie voorkomende typen. 

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
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tallen jaren oude wilgenbossen voor, sommige met een redelijk tot goed ontwikkelde struc-

tuur en vrij veel dood hout. Deze bossen zijn opgegroeid zonder invloed van grote grazers en 

bevers, waardoor de meeste relatief dicht en weinig gevarieerd zijn (veel bomen van dezelfde 

leeftijdsklasse). De oude bossen hebben veelal scherpe bosranden. In sommige wilgenbossen 

kun je ook nog herkennen dat in de 2e helft van de 20e eeuw een tijd lang wilgentenen geoogst 

zijn. Vanaf 1993 zijn de ooibossen in de Millinger- en Kekerdomse Waard beïnvloed door de 

aanwezigheid van grote grazers en vanaf 1994 ook door bevers.

Andere delen van het zachthoutooibos in deze uiterwaarden zijn veel jonger, en dateren van 

de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Ook nu nog vindt op verschillende plaatsen in de 

Millingerwaard ontwikkeling plaats van nieuw wilgenooibos vanuit recente klei-afgravingen. 

Door het geleidelijk ouder worden van alle genoemde wilgen- en populierenbossen neemt de 

kwaliteit vrijwel overal toe. Langzamerhand ontwikkelt zich er een echt bosklimaat, en er 

bouwt zich een karakteristiek bosbodemprofi el op.

Het wilgenbos in de kleiputten in de uiterwaarden ondergaat periodieke overstroming. 

Dit bos heeft dus fysiek wat meer te lijden dan de ooibossen in de binnendijkse kleiputten. 

In de Millingerwaard zie je in de oudere wilgenbestanden veel watermerkziekte optreden. 

Deze bomen lijken vroeger te verouderen en te verslijten.

Oranje springzaad, een exoot uit Zuid-Afrika, heeft zich gevestigd in wilgenbossen in de 

Bemmelse polder, nabij Kekerdom en in de Loowaard. Gewone eikvaren komt zeer lokaal 

voor in zachthoutooibos in de Groenlanden en in de Kekerdomse Waard. 

Plaatselijk zijn in de ondergroei van wilgenbossen in de Millinger- en Kekerdomse Waard 

ook struiken als Eenstijlige meidoorn en Wegedoorn aanwezig en lokaal ook de eerste jonge 

Zomereiken; dit wijst op een initiële ontwikkeling richting vochtig hardhoutooibos (Essen-

Iepenbos). 

In de Groenlanden heeft zich in enkele oudere kleiputtencomplexen een opgaand wilgenbos 

gevestigd, waarvan de structuurrijkdom met de leeftijd toeneemt. Delen van deze oudere 

wilgenboscomplexen herbergen bijzondere epifytische mossoorten en houtbewonende padden-

stoelen, vanwege hoge luchtvochtigheid en beschutting en de aanwezigheid van (veel) dood 

hout (Dam & Gorissen, 1994). De variatie aan mossen en paddenstoelen is een indicatie voor 

een goede structuur van het ooibos.

Beveractiviteiten zorgen in de Groenlanden voor extra variatie, vooral aan de randen van de 

zand- en kleiputten.

Bijvoet-ooibos Bevervraat Boskortsteel
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Een ander kwalitatief waardevol zachthoutooibos bevindt zich rond het kleiputtencomplex 

in de Gendtse Polder. De wat oudere zachthoutooibossen in een kleiputtencomplex in de 

Lobberdense Waard zijn waardevol vanwege het voorkomen van een Aalscholver- en Blauwe 

reigerkolonie, de enige in de Gelderse Poort.

De kwaliteit van zachthoutooibos is niet zozeer vast te stellen aan de hand van de ondergroei, 

maar vooral aan de hand van de fauna (o.a. de dichtheid van soorten als bever) en de soorten-

samenstelling en dichtheid van broedvogels zoals diverse soorten roofvogels en uilen (o.a. 

Buizerd, Havik, Sperwer, Ransuil). Andere kenmerkende broedvogels van zachthoutooibos zijn: 

Aalscholver, Blauwe reiger, spechten, Zomertortel, Koekoek, Matkop, Kramsvogel en Wielewaal. 

In wilgenstruwelen broeden onder meer karakteristieke soorten als Nachtegaal, Buidelmees 

en Blauwborst. Het voorkomen van Appelvink, Boomklever, Glanskop, Grauwe vliegenvanger 

en Kleine bonte specht wijst op een ontwikkeling richting oud zachthoutooibos (>40 jaar) en 

hardhout ooibos (fi guur 5). Van ooibossen elders in Europa is bekend dat er ook soorten als 

Kleine zilverreiger, Kwak en Zwarte wouw kunnen nestelen. 

De afgelopen 10 jaar is de Kleine bonte specht, een belangrijke indicator voor de aanwezigheid 

van dood hout in dit bostype, vrij sterk toegenomen, met name in de natte wilgenbossen van 

de Kekerdomse en Millingerwaard (Faunawerkgroep Gelderse Poort, 2002). Het bos is door 

oppervlakte, structuur, dynamiek en leeftijd optimaal voor de Matkop, die in dood en (zacht) 

hout eigen holen maakt. De soort bereikt een markant hoge dichtheid in de wilgenbossen van 

de Kekerdomse- en Millingerwaard (1 paar per 3-4 ha; med. J. van Diermen). Omdat deze soort 

niet vlakdekkend is gekarteerd, ontbreekt ze in kaartbeelden en overzichten, maar ze is 

typisch voor het bostype. 

Kenmerkende insecten voor zachthoutooibossen (wilgen en Zwarte populieren) zijn o.a. 

Muskusboktor, Weverbok, Tweeoogwilgenbok, solitaire bijen, Pauwoogpijlstaart, Rood wees-

kind, Kleine weerschijnvlinder, Horzelvlinder etc.  

Bij recent entomologisch onderzoek zijn drie zeldzame en karakteristieke loopkeversoorten 

aangetroffen in nat wilgenooibos in de Millingerwaard (Verdonschot et al., 2007). De Wilgen-

wespvlinder, kenmerkend voor vochtige wilgenbossen, is in enkele uiterwaardbossen in de 

Gelderse Poort aangetroffen (Millingerwaard, Meinerswijk en Klompenwaard).

Het beeld in de andere zachthoutooiboscomplexen (Rijnstrangen, de Lobberdense Waard, 

Tolkamer, Gendtse en Bemmelse Polder) in de Gelderse Poort is vergelijkbaar met dat van 

de Ooijpolder. Het gebied Steenwaard (Rijnstrangen) verdient echter een speciale vermelding. 

Muskusboktor Pauwoogpijlstaart
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Dit onbekende juweel vindt zijn oorsprong in de reliëfvolgende ontkleiing van de Erfkamer-

lingschap ergens in de jaren vijftig van vorige eeuw. De Erfkamerlingschap is na beëindiging 

van de kleiwinning destijds gehercultiveerd ten behoeve van de landbouw, terwijl de Steen-

waard gespaard bleef als smal strookje ‘onland’ tussen de oostelijke strang en de landsgrens. 

Het ligt zo’n anderhalve meter lager dan de Erfkamerlingschap en wordt gekenmerkt door 

kwelrijke poelen en grindrijke zandopduikingen. Er is na enkele decennia een prachtig, reliëf-

rijk mozaïek ontstaan van gevarieerd wilgenooibos, kwelmoeras (invloed van kwel vanuit 

de Montferlandse stuwwal) en bloemrijke graslandjes, met soorten als Gewone agrimonie, 

Lidsteng, Karwijvarkenskervel, Ruige weegbree en Schildereprijs. Ook het voorkomen van 

bever en – incidenteel – Wild zwijn is vermeldenswaardig. In deze vergeten uithoek heeft de 

natuur zich vrij kunnen ontplooien onder een regime van extensieve begrazing avant-la-lettre. 

De eigenaar van de naburige renbaan liet hier namelijk regelmatig groepjes paarden grazen. 

De Steenwaard werd pas eind jaren tachtig “ontdekt” als natuurgebied. Het is eigendom 

van de steenfabriek, nagenoeg onbeheerd, maar van een bijzondere kwaliteit. De reliëfrijke 

Steenwaard laat zien welke grote potenties verborgen zitten onder de met anderhalve meter 

klei opgehoogde Erfkamerlingschap. 

Beheer en natuurlijke processen
Recentelijk (in de winter van 2006/2007) is een vrij grote oppervlakte (8 ha) aan wilgenbos 

in vooral de Kekerdomse Waard gerooid in het kader van de zogeheten cyclische verjonging 

(zie kader). Hierdoor is het oppervlak aan vochtig wilgenooibos (type 2) afgenomen, en daar-

mee ook de kwaliteit, die mede werd bepaald door de omvang van het bos en het aaneen-

gesloten voorkomen. In de Rijnstrangen wordt plaatselijk zachthoutooibos verwijderd om 

rietmoeras te ontwikkelen, t.b.v. rietvogels als Grote karekiet en Roerdomp.

Rondom de Oude Waal en de Bizonbaai in de Ooijpolder zijn de afgelopen jaren enkele 

Canadese populierenopstanden gerooid, om ruimte te maken voor natuurlijk (zachthout-) 

ooibos. 

Recente ervaring met natuurlijke begrazing leert dat vooral de Gallowayrunderen in de 

winterperiode deze ooibossen bezoeken, mede vanwege de beschutting. Daarbij eten ze jonge 

wilgentakken en uitlopers van door Bevers gevelde bomen, alsook Dauwbraam en kruiden. 

Maar ze kunnen ook metershoge bomen omduwen en strippen. Tijdens deze winteractiviteiten 

zorgen ze voor vertrapping van bodem en begroeiing, zaadverspreiding, het ontstaan van 

looppaadjes, beschadigingen aan de bast van bomen door schuren en structuurontwikkeling. 

Begraasd ooibos Steenwaard Zoete kers in hardhoutooibos (zie 2.3, pagina 24)
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De Konikpaarden houden zich in het najaar meer op in de drogere, jonge zachthoutooibossen 

met een hoog gehalte aan Zwarte populier. De paarden scheuren in koude winters de bast van 

jonge populieren en wilgen tot twee meter hoogte los. Parasitaire paddenstoelen als Fluweel-

pootje geven de beschadigde bomen vervolgens het laatste zetje, waardoor ze sterven en een 

ooibos met een meer open structuur ontstaat.

Tijdens de kiemings- en vestigingsfase van zachthoutooibos kan er plaatselijk sprake zijn van 

fl inke uitdunning, maar op den duur wint het bos. 

Ervaringen in de Klompenwaard en Millingerwaard hebben geleerd dat grote grazers een 

cruciale invloed hebben tijdens de kiemfase van het ooibos. De jonge boomsprieten zijn een 

geliefd voedsel, en worden volop gegeten. Deze begrazingsdruk kan het doorschieten van het 

bos jarenlang tegenhouden, en leidt tot grote structuurvariatie. Plaatselijk worden boompjes 

jarenlang kort gehouden, zodat ze er vaak uit komen te zien als bonsaiboompjes. 

Hieruit is de lering getrokken dat de grote grazers bij voorkeur al tijdens de ontkleiing 

geïn troduceerd moeten worden. Start je 1-2 jaar te laat, dan staat er binnen enkele jaren een 

twee meter hoog woud van dicht opeen staande wilgenstaken. Daar valt dan door de grote 

grazers niet meer tegenop te boksen.

Bevervraat leidt op veel plaatsen (vooral in de Millinger- en Kekerdomse Waard, maar ook in 

de Bemmelse en Gendtse Polder en de Rijnstrangen) tot een sterke toename van de structuur-

variatie over aaneengesloten oppervlakten van honderden vierkante meters, veelal langs oevers 

van kleiputten en strangen. In delen van oudere wilgenbossen vindt hierdoor zeer heterogene 

verjonging plaats. De ontstane open plekken en gevarieerde bosranden en oevers worden 

gewaardeerd door andere fauna (o.a. insecten, bijv. libellen). 

Bevervraat blijkt geen diffuus proces te zijn. Bevers hebben in hun vraatpatroon specifi eke 

locatievoorkeuren, die met de seizoenen en jaren kunnen variëren. Misschien is dit mede een 

afspiegeling van verschuivingen in de populatie. Ook waterstandsverschillen lijken hierbij een 

rol te spelen. Wat de achterliggende oorzaak ook mag zijn, voor de betreffende terreinen leidt 

dit tot interessante situaties, waarbij sommige deelgebieden plotseling intensief door bevers 

onder handen worden genomen, om een tijd later weer met rust te worden gelaten. Dit dyna-

mische beeld van verschuivende vraatinvloeden zou een nadere studie (kartering) waard zijn. 

Het is één van die ongrijpbare natuurprocessen, die steeds weer interessante verrassingen 

oplevert.

Figuur 5. Geclusterde versprei-
ding van Havik, Appelvink, Boom-
klever en Kleine bonte specht in 
de Gelderse Poort tussen 2004 en 
2007. De verspreiding van deze 
soorten geeft een goed beeld 
van de ligging van oudere zacht-
houtooibossen.     
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Van schade door winterse ijsgang 

aan buitendijks gelegen ooibos is de 

afgelopen 10 jaar nauwelijks meer 

sprake geweest. Door overstroming 

vindt wel afzetting van zand- en 

klei pakketten of erosie van bodem-

materiaal en verplaatsing van takken 

in het ooibos plaats, maar over het 

algemeen is de invloed hiervan op 

de bosstructuur gering. 

Te verwachten ontwikkelingen in de 
nabije toekomst
Er bestaan onzekerheden ten aan-

zien van de ontplooiingskansen van 

buitendijkse ooibossen. De eisen die 

Rijkswaterstaat stelt aan de stromings-

weerstand beïnvloeden ontwikkelings perspectieven van beide typen zachthoutooibos in de 

uiterwaarden. Waar mogen nog nieuwe zachthoutooibossen ontstaan en waar worden ze 

geweerd of zal cyclische verjonging plaats vinden? 

De oppervlakte aan zachthoutooibos zal lokaal wellicht nog kunnen toenemen als gevolg 

van verdergaande ontkleiing. Het is in elk geval belangrijk om bij inrichtingsprojecten in de 

uiterwaarden voldoende overruimte te creëren voor de ontwikkeling van begroeiing met een 

hogere stromingsweerstand (ooibos, ruigte). Daarnaast is het aanleggen van eilanden waarop 

bosontwikkeling mag plaatsvinden van belang voor de toekomstige vestiging van verstorings-

gevoelige soorten als Aalscholvers, Blauwe reigers en Lepelaars.

De inrichting van het geulenpatroon door de Millingerwaard en Kekerdomse Waard heeft 

invloed op de hydrologie en ontwikkeling van het ooibos hier. De precieze effecten zijn nog niet 

goed in te schatten. Eén van de factoren die een rol speelt is de keuze voor steile of fl auwe taluds. 

Positieve ontwikkelingen als beverinvloed, bossuccessie en begrazing door paarden en runderen 

zullen doorzetten en zullen leiden tot een gevarieerder en soortenrijker bostype op veel plaatsen. 

De bossen van het nieuwe type zullen een rijkere structuur krijgen; bevers, galloways en koniks 

beïnvloeden groei en ontwikkelingskansen van het bos. Bovendien ontwikkelen de nieuwe bossen 

overgangszomen in plaats van scherpe randen (er staat geen prikkeldraad meer die voor harde 

zonering zorgt). Het beeld van bos versus open (cultuur)landschap (met harde grenzen tussen 

beide) uit de laatste decennia van de afgelopen eeuw, begint nu plaats te maken voor een land-

schap vol zachte overgangen. Hierdoor is het ontwikkelingsperspectief t.a.v. de kwaliteit van het 

zachthoutooibos overwegend positief, mits grote delen zich ongestoord kunnen ontwikkelen.

Conclusies
De aanwezigheid en vaak ook toename van indicatieve en karakteristieke soorten van het zacht-

houtooibos uit allerlei organismengroepen, geven aan dat de structuurrijkdom en daarmee 

ook de variatie in het ooibos in de afgelopen jaren verder is toegenomen, vooral als gevolg van 

natuurlijke successie en (beperkter) de invloeden van bevers en grote grazers. De autonome 

kwaliteitsontwikkeling van de meeste zachthoutooibossen in de Gelderse Poort is daarmee 

zondermeer positief te noemen. Door cyclische verjonging, grootschalige kap van boomopslag 

op Waalstranden en kribben en kap ten behoeve van rietontwikkeling voor moerasvogels is 

recentelijk het oppervlak zachthoutooibos op verschillende plaatsen in de Gelderse Poort vrij 

sterk afgenomen. Deze opoffering is beter te accepteren als elders in de Gelderse Poort een 

ongestoorde ontwikkeling van het habitattype zachthoutooibos gegarandeerd kan worden. 

In jonge kleiafgravingen, vooral in de Millingerwaard, vindt op kleine schaal nieuwe ooibos-

vorming plaats; hier ontwikkelt zich vooral Lissen-ooibos (type 2).

IJsgang in 1997
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Aanbevelingen
• Bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden rekening houden met het creëren van 

eilanden voor broedende kolonievogels als Lepelaar, Aalscholver, Blauwe reiger; zie het 

succes in de Blauwe Kamer 

• Overruimte creëren bij uiterwaardinrichting ten behoeve van de ontwikkelingskans van 

ruwe vegetatie- en bostypen (van belang voor verschillende zachthoutooibostypen, maar 

ook voor andere habitattypen als ruigten en hardhoutooibos)

• Ongestoorde ontwikkeling van oud zachthoutooibos is belangrijk (we weten amper nog 

van de natuurlijke potenties van dit bostype omdat alle ooibos in de Gelderse Poort nog 

van relatief jonge leeftijd is)

• Ook binnendijks zijn goede ontwikkelingskansen voor zachthoutooibos, o.a. in de 

Groenlanden (kansrijker dan rietmoeras/moerasvogels)

• Onderzoek naar paddenstoelen en mossen in zachthoutooibos voortzetten; naast bijv. 

broedvogels zijn deze soortgroepen indicatief voor de ontwikkeling/successie van zacht-

houtooibos. De ondergroei bevat verder weinig indicatieve plantensoorten, zodat die 

groep minder indicatief is.

2.2.2  Subtype B: Vochtige hardhoutooibossen
Vochtige alluviale bossen (Essen-Iepenbossen): Rivierbegeleidende Essen-Iepenbossen 

Doel: Er is geen doel opgenomen in gebiedendocument. 

Huidige verspreiding en oppervlakte 
Voor zover bekend is dit type ooibos dat op zelden overstroomde kleiige in plaats van zandige 

bodem groeit, in de huidige situatie (nog) niet aanwezig in de Gelderse Poort. Wel zijn er op 

een paar plaatsen initiële ontwikkelingen in de richting van dit bostype. Om die reden wordt 

dit type hier wel besproken. Voorbeelden zijn de struweelvlakte ten zuiden en oosten van het 

Millingerduin en delen van de Groenlanden (‘de Zes’ en dammen tussen de kleiputten). 

Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen
Tussen het Millingerduin en de grote zandwinplas in de Millingerwaard vindt de laatste 5-10 

jaar een sterke struweelontwikkeling plaats, een duidelijke aanzet tot de ontwikkeling van 

(vochtig) hardhoutooibos (fi guur 6). Bij recente inventarisaties zijn er 25 verschillende boom- 

en struiksoorten aangetroffen, waaronder vele honderden Eenstijlige meidoorns en Gewone 

vlieren, maar ook soorten als Wegedoorn, Rode kornoelje en Hondsroos (bron: stageonderzoek 

ARK). Opvallend is dat belangrijke boomsoorten uit het hardhoutooibos als Gladde iep en 

Gewone es hier slechts met enkele exemplaren vertegenwoordigd zijn. Vermoedelijk ontbreekt 

het aan geschikte zaadbomen in de nabije omgeving.

Op de dammen tussen de kleiputten in de Groenlanden verschijnen tussen de oudere wilgen 

Eenstijlige meidoorns, Gewone vlieren en Rode kornoeljes. Vogels vervullen een belangrijke 

rol in de verspreiding van deze besdragende struiken. Hier lijkt de successie in het zachthout-

ooibos te leiden tot ontwikkeling naar vochtig hardhoutooibos.

In ‘de Zes’ (oostelijke Groenlanden) ontwikkelt zich ooibos vanuit een graslandsituatie, waar in 

het verleden met pony’s geweid werd. In 2004 heeft Staatsbosbeheer hier de ruigte- en boom-

groei selectief teruggezet (meidoorns en eikjes zijn gespaard) als aanloop naar een beheer van 

natuurlijke begrazing met galloways en koniks. 

Beheer en natuurlijke processen
Natuurlijke begrazing maar ook stormen (windworp) bevorderen de gevarieerde ontwikkeling 

van dit bostype in de Groenlanden en de Millingerwaard.
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Te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst 
Er zijn op kleine schaal nog ontwikkelingsmogelijkheden voor vochtig hardhoutooibos op 

overgangen van droge hardhoutooibossen naar lager gelegen, vochtiger delen van de uiter-

waarden, bijv. rond het Colenbrandersbos of mogelijk op de randen van hoogwatervrije steen-

fabrieksterreinen. De ontwikkeling van dergelijke, potentieel zeer interessante gradiënten 

van droge naar vochtige hardhoutooibossen zou extra gestimuleerd moeten worden, door de 

geschikte terreindelen voor dit doel vrij te maken en in te richten.

Conclusies
Op dit moment is dit type ooibos alleen op kleine schaal in initiële vorm aanwezig in de 

Gelderse Poort, in de Millingerwaard en de Groenlanden. Uitbreidingsmogelijkheden liggen 

vooral op overgangen van hooggelegen terreinen in de uiterwaarden naar lagere delen.

Aanbevelingen
• Overruimte creëren voor ruwe vegetatie- en bostypen (vochtig hardhoutooibos) bij de 

inrichting van uiterwaarden

• Ongestoorde ontwikkeling van oud hardhoutooibos is belangrijk; dit habitattype zoveel 

mogelijk sparen in het kader van cyclische verjonging

• Het inventarisatiewerk van ARK naar de kieming van hardhoutsoorten verdient een 

grondige analyse. In de gegevens zit belangrijke informatie verborgen over soorten-

samenstelling, groeisnelheid, interactie met begrazing, overstromingseffecten, etc.

Figuur 6a. Verspreiding van jonge zomereiken in 
2006 in een deel van de Millingerwaard 

Jonge zomereik in bosrand
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2.3  Droge hardhoutooibossen 
Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior of Fraxinus angustifolia, langs grote rivieren (Ulmenion minoris) (H91F0)

Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Huidige verspreiding en oppervlakte 
Het huidige voorkomen van droog hardhoutooibos is in de Gelderse Poort beperkt tot het 

Colenbrandersbos (8 ha).

Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen
Het Colenbrandersbos is een matig tot vrij goed ontwikkeld hardhoutooibos, met een vrij 

soortenrijke en ruige ondergroei. Bijzondere soorten in de kruidlaag zijn o.a. Bosmuur, Bes-

anjelier, Daslook, Slangenlook, Maarts viooltje en Muskuskruid (fi guur 7). Echter, een aantal 

van de karakteristieke bolgewassen en bossoorten van rijkere, oudere bossen (Gulden boter-

bloem, Gevlekte aronskelk) ontbreekt nog in de huidige situatie. De in de boomlaag aan-

vankelijk dominante Canadese populieren (aanplant uit de jaren vijftig (‘klompentijdperk’) 

van vorige eeuw) worden door Staatsbosbeheer geleidelijk teruggedrongen om de inheemse 

hardhoutooibossoorten als Gewone es, Zomereik en Gladde iep meer ontwikkelingsruimte te 

bieden. Karakteristiek zijn de weelderige zomen met een prachtige sluierbegroeiing van Bosrank. 

De huidige oppervlakte is erg krap voor de ontwikkeling van een gevarieerd, compleet eco-

systeem van hardhoutooibos met bijbehorende overgangen en gradiënten naar andere bostypen. 

Maar nu de agrarische druk van de hoge oeverwallen is verdwenen, kan dit bostype zich gaan 

uitbreiden. Vooral aan de west- en oostzijde zie je het bos de natuurlijke oeverwalgraslanden 

koloniseren.

De karakteristieke fauna van het hardhoutooibos bestaat vooral uit insectengroepen als 

gespecialiseerde nachtvlinders, kevers e.d. 

De Witvlekbosrankspanner, een zeer zeldzame nachtvlindersoort, is in 2007 waargenomen in 

de omgeving van het Colenbrandersbos Dit is een soort van struweel- en zoomvegetaties met 

Bosrank, die vaak in en langs de randen van hardhoutooibossen voorkomen. Deze zomen vormen 

de overgang naar het habitattype ‘ruigten en zomen’ (zie paragraaf 2.4). 

Ook voor verschillende zoogdiersoorten in het rivierengebied vormt het droge hardhoutooibos 

een belangrijk leefgebied. Vleermuizen bijvoorbeeld, gebruiken oude bomen met holtes als 

kraamkolonie en de bosranden als jachtgebied. Vleermuiskolonies in boomholten zijn tot nu 

toe nog niet gevonden in het Colenbrandersbos, waarschijnlijk vanwege het ontbreken van 

geschikte holten. Zoogdieren die aangewezen zijn op grondholen (bijvoorbeeld konijn en das), 

vinden geschikte locaties in de zandige bodem van het hooggelegen hardhoutooibos. Het gaat 

hier immers om de hoogste en droogste plekken in de uiterwaard.

Zomereiken van Colenbranderbos Zandsedimentatie en hoog-
waterkolk nabij Colenbrander-
bos in 1995
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Beheer en natuurlijke processen 
Er is discussie gaande over het al dan niet jaarrond laten begrazen van het Colenbrandersbos 

i.v.m. het voorkomen van enkele bijzondere plantensoorten die zich nog niet buiten het bos 

gevestigd hebben (Besanjelier en Slangenlook). Deze soorten zijn mogelijk gevoelig voor inten-

sieve begrazing en betreding. Momenteel wordt het raster rond het bos alleen in de winter 

geopend; in de zomer wordt het bos dus niet door grote grazers bezocht. In het uitbannen 

van de begrazing schuilt echter het gevaar dat de kruidlaag sterk verruigt (o.a. veel Reuzen-

balsemien) en dat het sleedoornstruweel ongestoord uitdijt. Een ingewikkelde afweging voor 

de beheerder dus. 

Een ander beheerdilemma schuilt in de keuze van het tempo bij de verwijdering van de 

Canadese populieren in het Colenbrandersbos. Om verlost te zijn van de bodemverstikkende 

bladval en de daarmee gepaard gaande verrijking met voedingsstoffen, zou de beheerder ze 

liefst snel kwijt zijn. Maar een dergelijke shocktherapie zou voor kwetsbare planten in de 

ondergroei nadelig kunnen uitpakken (plotselinge blootstelling aan de zon) en tevens kunnen 

leiden tot meer verruiging.

Tijdens het superhoogwater van 1995 werd duidelijk hoe belangrijk de invloed van de rivier is; 

zelfs op een hooggelegen plek als het Colenbrandersbos. Het water stroomde slechts een paar 

dagen door het bos, maar deed dat wel met razende kracht. Vrijwel de hele strooisellaag bleek 

na afl oop van de bosbodem weggespoeld. En in de ‘stroomschaduw’ van de bomen waren dikke 

richels van rivierzand afgezet. Zeer ingrijpende erosie- en sedimentatietaferelen dus. Dit zijn de 

processen die de bossuccessie wezenlijk kunnen beïnvloeden, al treden ze slechts incidenteel op.

Te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst
De verwachting is dat er geleidelijke uitbreiding zal plaatsvinden van hardhoutooibos, deels 

rond het enige bestaande droge hardhoutooibos, en deels op nieuwe plaatsen. Vooral rond het 

Colenbrandersbos liggen – op aansluitende hogere delen van de oeverwal – belangrijke kansen 

voor verdere uitbreiding van dit bijzondere bostype, mede door de aanwezigheid van zaad-

bronnen in het bestaande bos. 

Geschikte nieuwe locaties voor dit habitattype zijn de verschillende andere, hoog gelegen 

zandige oeverwallen (o.a. in de Gendtse Polder en Klompenwaard) en kunstmatige zandige 

terpen (voormalige steenfabrieksterreinen zoals de Vlietberg, Klaverland en De Beijer in de 

Ooijpolder). Op dit moment hebben enkele belangrijke, potentieel geschikte terreinen (de 

Vlietberg, De Beijer) nog een andere functie, maar de Vlietberg wordt eind 2008 weer deels 

voor natuur ingericht. Hardhoutooibosontwikkeling op deze bestaande hooggelegen terreinen 

vormt geen veiligheidsrisico t.a.v. opstuwing van rivierwater, omdat deze terreinen (vrijwel) 

nooit overstromen. 

In het binnendijkse gebied zou zich een hardhoutooibosachtig bostype kunnen ontwikkelen 

op zandige bodem in het oostelijk deel van de Groenlanden (‘de Zes’). De ontwikkeling van 

hardhoutstruwelen in grazige terreindelen is hier al in volle gang, en er vestigden zich al 

honderden Zomereiken (bron: stageonderzoek ARK). 

Verdere ontwikkeling en uitbreiding van zomen langs hardhoutooibossen is naar verwachting 

gunstig voor de insectenfauna, vooral dagvlinders. Hervestiging van enkele verdwenen soorten 

als Grote vos en Keizersmantel behoort op langere termijn tot de mogelijkheden, bij voldoende 

oppervlak aan geschikt biotoop. Ook uitbreiding van het voorkomen van de Sleedoornpage is 

waarschijnlijk bij een toename van het oppervlak Sleedoornstruweel in en rond hardhoutooi-

bossen.

Conclusies
Droog hardhoutooibos is landelijk gezien, maar zeker ook in de Gelderse Poort een zeldzaam 

habitattype, dat dringend uitbreiding behoeft. Ondanks het geringe huidige oppervlak van dit 

habitat (8 ha, Colenbrandersbos) in de Gelderse Poort, zijn hierin toch een aantal kenmerkende 
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en soms zeldzame planten- en diersoorten aanwezig. In de uiterwaarden zijn uitbreidings-

mogelijkheden voor dit habitattype aanwezig op enkele droge oeverwallen en hoogwatervrije, 

voormalige steenfabrieksterreinen. Het relatief hooggelegen hardhoutooibos is voor een goede 

ontwikkeling afhankelijk van incidenteel optredende rivierdynamiek voor de aanvoer van vers 

zand en plantenzaden, bollen en wortelstokken.

Aanbevelingen
• Aanplant van Gewone es, Fladderiep en Gladde iep als zaadbron op hoogwatervrije terreinen 

(bijv. voormalige steenfabrieksterreinen), omdat deze boomsoorten van het hardhoutooibos 

in veel uiterwaarden in de Gelderse Poort weinig voorkomen. De beperkte zaadverspreiding 

lijkt op dit moment een belangrijke belemmering voor uitbreiding van deze soorten. 

Hierbij is gebruik van inheems plantmateriaal aan te bevelen.

• Extra ruimte creëren voor ruwe vegetatie- en bostypen (in dit geval droog hardhoutooibos) 

in de uiterwaarden.

• Ongestoorde ontwikkeling van oud hardhoutooibos is belangrijk, mede gezien het beperkte 

areaal en de lange ontwikkelingstijd; ingrijpen in dit habitattype in het kader van cyclische 

verjonging is ongewenst.

• Ruimte geven aan de ontwikkeling van zomen en gradiënten aan de randen van bestaand 

hardhoutooibos zal leiden tot een toename in soortenrijkdom. Er kunnen zich rond het 

Colenbrandersbos bijvoorbeeld waardevolle gradiënten ontwikkelen naar andere habitat-

typen als vochtig hardhoutooibos, zomen en ruigten en zachthoutooibos.

2.4  Ruigten en zomen
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones 

(H6430).

Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) en ruigten 

en zomen, droge bosranden (subtype C).

Subtypen
Subtype A. Ruigten en zomen (moerasspirea): Natte, soortenrijke ruigte van zoet, laag-

dynamisch milieu (verbond Filipendulion), inclusief overgangsvormen met veenmosrietland 

(Pallavicinio-Sphagnetum; H7140).

Subtype B. Ruigten en zomen (harig wilgenroosje): Natte, soortenrijke ruigte van brakke 

omstandigheden of rivierdalen (verbond Epilobion hirsuti).

Subtype C. Ruigten en zomen (droge bosranden): Droge, nitrofi ele, weinig bemeste zomen 

(verbond Galio-Alliarion).

Huidige verspreiding en oppervlakte 
• Subtype A: dit type komt verspreid door het hele gebied voor, veelal binnendijks maar ook 

op minder dynamische buitendijkse plekken (fi guur 7). Zwaartepunt van het voorkomen 

ligt aan de randen van binnendijkse plassen en moerassen (oude kleiputten, verlandende 

strangen, kolken). Belangrijke binnendijks gelegen deelgebieden voor dit subtype zijn de 

Rijnstrangen, de Groenlanden, de Ooijse Graaf en het Meertje. Buitendijks komt het o.a. 

voor in de Gendtse en Bemmelse Polder, de Kekerdomse en Millingerwaard en rond de 

Oude Waal bij Nijmegen. Ook verruigde delen van rietvelden, met kenmerkende soorten 

als Moeraswolfsmelk en Poelruit (Tiengeboden, Groenlanden) en natte overstromings-

graslanden kunnen behoren tot dit type. 

 Oppervlakteschatting: onbepaald vanwege mozaïekachtige verspreiding. 

• Subtype B: Het huidige voorkomen van dit subtype ligt vooral in het Benedenrivieren-

gebied. Dit subtype komt niet voor in de Gelderse Poort. 
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• Subtype C: dit is vooral langs randen van en op open plekken in droog hardhoutooibos 

aanwezig (Colenbrandersbos) en langs bosranden en tussen struweel op droge oeverwallen 

(Millingerwaard, Erlecomse oeverwal, rond de Bizonbaai) (fi guur 8). Mogelijk komt het ook 

voor op de binnendijkse Paardenwei in de Groenlanden. Op deze laatste plek ontbreekt 

echter de benodigde rivierdynamiek.

 Oppervlakteschatting: onbepaald vanwege mozaïekachtige verspreiding. 

Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen
• Subtype A (vochtige ruigten met Moerasspirea): 

Het oppervlak van dit subtype lijkt de afgelopen 10 jaar vooral buitendijks te zijn toegenomen, 

o.a. door het verdwijnen van het intensieve agrarische gebruik van graslanden rond bijv. de 

Oude Waal bij Nijmegen en in sommige andere uiterwaarden. Hier zijn soortenrijke moeras-

ruigten tot ontwikkeling gekomen, met soorten als Poelruit, Grote kattenstaart en Harig 

wilgenroosje. Over het algemeen lijken deze vochtige ruigten een redelijke kwaliteit te 

bezitten, o.a. op basis van het voorkomen van kenmerkende plantensoorten en vogels als 

Sprinkhaanzanger (fi guur 8).

Figuur 8. Globaal beeld van verspreiding van vochtige ruig-
ten en zomen aan de hand van de geclusterde verspreiding 
van Sprinkhaanzanger-territoria in de periode 2004-2007. 

Figuur 9. Globaal beeld van verspreiding van droge ruigten 
en zomen aan de hand van de geclusterde verspreiding van 
territoria van de Kneu in de periode 2004-2007. 

Figuur 7. Muskuskruid: verspreiding gedurende drie 
perioden in de Gelderse Poort. De groeiplaats in het 
Colenbrandersbos is de enige tussen die op de stuwwallen 
van Nijmegen en Montferland. Er is nog geen sprake van 
uitbreiding van deze kenmerkende hardhoutooibossoort 
langs de rivier.  

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989
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Binnendijks is het areaal van subtype A vermoedelijk min of meer gelijk gebleven, maar hier-

van ontbreekt vooralsnog een duidelijk beeld. Ook de kwaliteit in het binnendijkse gebied is 

niet goed bekend.

Een karakteristieke en vrij zeldzame soort van dit subtype als Moeraswolfsmelk lijkt recent in 

verspreiding te zijn afgenomen (zie ook Dirkse et al., 2007 en Peters et al., 2004a). Deze soort 

komt tegenwoordig voornamelijk voor in binnen- en buitendijks gelegen ruigere rietlanden en 

ook in kolken. Het voorkomen in binnendijks gelegen poldersloten lijkt inmiddels vrijwel tot 

het verleden te behoren. Vestiging van Moeraswolfsmelk op nieuwe locaties heeft vooralsnog 

slechts beperkt plaatsgevonden (alleen in de Ooijse Graaf). 

• Subtype C (nitrofi ele zomen): 

Rond en in het Colenbrandersbos komen over een vrij groot oppervlak soortenrijke droge 

ruigten en zoomvegetaties voor met veel bijzondere en karakteristieke plantensoorten als 

Knolribzaad, Besanjelier, Rivierkruiskruid (fi guur 10), Bosmuur, Veldhondstong (fi guur 11), 

Gevlekte dovenetel, Kruisbladwalstro en Hondstarwegras. Op de zandige oeverwal en basalt-

glooiing tussen Klaverland en het Colenbrandersbos (Millingerwaard) hebben zich ruigte- 

en zoomsoorten als Torenkruid, Stijve steenraket en Borstelkrans gevestigd. Ook een soort 

van zomen op rijke bodem als Kleine kaardenbol heeft zich in ruigten in de Millingerwaard 

gevestigd. Een soort als Veldhondstong -karakteristiek voor zoomgemeenschappen in de 

kustduinen- die het vooral goed doet in de Millingerwaard, lijkt in de Gelderse Poort ook 

een voorkeur te hebben voor dit subtype (fi guur 11). 

De droge ruigten en boszomen op de oeverwal in de Erlecomse waard zijn vooral van belang 

voor Stijve steenraket, Knolribzaad, Stijve wolfsmelk, Torenkruid, Borstelkrans, Wilde marjo-

lein, Stinkende ballote, Pijpbloem (fi guur 12) en Kruisbladwalstro. Rond de Bisonbaai komen 

als bijzonderheden in de nitrofi ele zoomvegetaties en ruigten Donzige klit (fi guur 13), Kleine 

kaardenbol, Gouden ribzaad en Kruisbladwalstro voor. In de Klompenwaard zijn in 2007 

nieuwe groeiplaatsen van Borstelkrans en Pijpbloem ontdekt.

Van recente oorsprong zijn ook de vestiging van de kenmerkende zoomsoorten Gewone 

agrimonie en Welriekende agrimonie op de oeverwal in de Lentse Waard. Ook in Meinerswijk 

(buiten Natura 2000-gebied) doen deze soorten het de laatste tijd goed.

Veel van de bovengenoemde soorten zijn de laatste jaren toegenomen in aantal en verspreiding 

(o.a. Knolribzaad, Stijve steenraket, Wilde marjolein, Gewone en Welriekende agrimonie) of 

hebben zich recent gevestigd op de droge oeverwallen in de Gelderse Poort (o.a. Borstelkrans, 

Stijve wolfsmelk, Pijpbloem). Besanjelier lijkt zich vooralsnog niet uit te breiden in de Gelderse 

Poort. 

De kwaliteit van deze begroeiingen is gezien de soortenrijkdom en de aanwezigheid van 

bovengenoemde karakteristieke en bijzondere plantensoorten zonder twijfel goed te noemen.

Droge ruigte Wilde marjolein Moeraswolfsmelk



beschermde habitats van de gelderse poort29

Figuur 10. Rivierkruiskruid: verspreiding gedurende drie 
perioden in de Gelderse Poort. Er is sprake van een duide-
lijke uitbreiding in de uiterwaarden.

Figuur 11. Veldhondstong: verspreiding gedurende drie 
perioden in de Gelderse Poort. Er is sprake van een sterke 
uitbreiding door zoöchorie in de Millingerwaard 
(transport van zaden door grazers). 

Figuur 12. Pijpbloem: verspreiding gedurende drie 
perioden in de Gelderse Poort. Er is sprake van uitbreiding 
in de uiterwaarden. 

Figuur 13. Donzige klit: verspreiding gedurende drie 
perioden in de Gelderse Poort. Er is sprake van een sterke 
uitbreiding door begrazing in uiterwaarden (zoöchorie). 

Een bijzondere vorm van subtype C is de Kruidvlierruigte, die in de Gelderse Poort uitsluitend 

op enkele locaties rond het dorp Ooij voorkomt. Kruidvlier komt al van oudsher voor in de 

Betuwe en de Ooijpolder, maar is in de afgelopen 20 jaar van een aantal oude groeiplaatsen 

verdwenen, o.a. door dijkverzwaring en mogelijk door een te intensief maaibeheer. Deze vorm is 

buiten de Gelderse Poort verder alleen nog langs de Grensmaas in Limburg te vinden. Nieuwe 

vestiging van deze veeleisende soort zou mogelijk in de uiterwaarden of op dijken kunnen 

plaatsvinden, door verspreiding van wortelstokfragmenten (Weeda et al., 2005). Belangrijk voor 

het behoud van de Kruidvlier is ten eerste een goed (c.q. extensief) maaibeheer van de huidige 

groeiplaatsen. Interessant is ook dat de Kruidvlier van de Jonkmanshof bij Ooij goed gedijt 

onder een regime van winterbegrazing met runderen.

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989
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Een karakteristieke dagvlinder van zomen en bosranden is de Sleedoornpage. Deze soort is in 

2004 en 2005 door gericht onderzoek weer waargenomen op 2 locaties in de Gelderse Poort, 

nadat hij in de jaren ’70 van de vorige eeuw voor het laatst was gezien. Het biotoop van deze 

bijzondere vlinder in de Gelderse Poort bestaat uit oude Sleedoornhagen en begraasde 

Sleedoornstruwelen in de Groenlanden en de Millingerwaard. Potentieel is er meer geschikt 

biotoop voor de Sleedoornpage aanwezig in de Gelderse Poort. Gezien de lage trefkans zou 

deze soort wellicht op nog meer plekken ontdekt kunnen worden.

Binnendijks is de Paardenwei in de Groenlanden een terrein waar zich op grote schaal ruigten 

en zomen ontwikkelen. Hier ontbreekt echter de rivierdynamiek, waardoor geen nieuw kalk-

rijk bodemmateriaal en geen voedselrijke vloedmerken worden afgezet. De zandige bodems die 

hier voorkomen, zullen eerder geleidelijk uitlogen en enigszins verzuren. Het karakter van 

deze ruigtebegroeiingen zal daardoor anders zijn dan dat van de ruigten in de uiterwaarden.

Beheer en natuurlijke processen
Veel van de terreindelen die behoren tot het habitattype ‘ruigten en zomen‘ liggen in extensief 

begraasde terreinen, veelal in de uiterwaarden. Behalve extensieve begrazing vindt er op de 

meeste locaties geen ander gericht beheer plaats.

Essentieel voor een goede ontwikkeling van het habitattype ‘ruigten en zomen’ is het optreden 

van waterstandswisselingen en periodieke overstromingen waardoor vloedmerken worden 

afgezet, die veel gemakkelijk verterend organisch materiaal bevatten. Hiervan profi teren veel 

stikstofminnende ruigtesoorten. Voor de ontwikkeling van zomen langs bos- en struweelranden 

is het belangrijk dat er voldoende geleidelijke overgangen kunnen ontstaan naar open terreinen. 

Extensieve begrazing is een goede manier om de ontwikkeling en uitbreiding van dit habitat-

type te stimuleren. Veel karakteristieke plantensoorten van subtype C hebben aanpassingen 

(stekels, beharing, penetrante smaak) om begrazing te weerstaan. Tevens zijn de grote grazers 

belangrijke verspreidingsvectoren van een groep van ruigteplanten. Hun zaden met weerhaakjes 

blijven in de vacht van de runderen en paarden hangen, en worden naar alle uithoeken van het 

begraasde gebied getransporteerd. Een zeldzame soort als Donzige klit heeft zich bij de Bizon-

baai mede door de aanwezige grazers sterk kunnen uitbreiden.

Te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst
Bij het formuleren van behoud- en ontwikkelingsperspectieven voor dit habitattype, moet 

voldoende rekening worden gehouden met de natuurlijke dynamiek. Geschikte locaties voor 

ruigten en zomen zullen ontstaan en ook weer verdwijnen, door bijvoorbeeld zandafzetting 

of bosontwikkeling. Ze zullen naar verwachting wel langdurig aanwezig zijn in de Gelderse 

Poort, maar niet steeds op dezelfde plaats.

De ontwikkelingskansen voor subtype C liggen in de Gelderse Poort vooral buitendijks op 

droge oeverwallen en dan specifi ek in en rond hardhoutooibos (Colenbrandersbos) en op en 

rond de hoogwatervrije, voormalige steenfabrieksterreinen. Indien hier meer ruimte komt 

voor natuurlijke ontwikkelingen, is het habitattype ruigte en zomen kansrijk. 

Conclusies 
Het areaal van subtype A is recentelijk toegenomen en de kwaliteit lijkt redelijk te zijn. 

Een karakteristieke soort voor de vochtige ruigten als Moeraswolfsmelk is echter achter-

uitgegaan in de afgelopen 10 jaar.

Subtype C is op veel plaatsen soortenrijk en goed ontwikkeld. Er zijn goede kansen voor 

uitbreiding en verdere ontwikkeling en daarmee ook voor fauna, bijvoorbeeld uitbreiding 

van Sleedoornstruwelen t.b.v. Sleedoornpage, vleermuizen, broedvogels etc. 
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Aanbevelingen 
• Overstromingsdynamiek toelaten en bevorderen: dit zorgt voor aanvoer van kalkrijk zand 

en klei en verspreiding van plantenzaden en -wortelstokken. De afzetting van aanspoelsel 

na hoogwaters bevordert de ontwikkeling van stikstofminnende ruigte- en zoomvegetaties.

• Extensieve begrazing is een goede beheersvorm voor dit habitattype: dit leidt tot gevarieerde 

gradiëntontwikkeling in ruigten en zomen en uitbreiding van struweel in open terrein en 

daarmee tot ontwikkelingskansen voor veel planten- en diersoorten. De grazers zijn boven-

dien effi ciënte zaadverspreiders.

• Extensief maaibeheer voor Kruidvlier op dijken en in bermen. 

2.5  Slikkige rivieroevers
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri en Bidention 

(H3270)

Doel: Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.

Huidige verspreiding en oppervlakte 
Pionierbiotopen van slikkige, maar ook zandige en grindrijke bodems zijn verspreid aanwezig 

langs de Waal en de Rijn. Ze liggen veelal direct langs de rivier in de vorm van vochtige delen van 

strandjes, of in laaggelegen, onbekade uiterwaarden. Daarnaast komt dit habitattype voor in 

maagdelijke kleiafgravingen en op droogvallende oevers en bodems van kleiputten en oevers van 

zandwinplassen. De oppervlakte van dit habitattype kan jaarlijks variëren, afhankelijk van de 

variaties in neerslaghoeveelheden, die op hun beurt de rivierstanden beïnvloeden. Het zwaarte-

punt van de verspreiding van dit habitattype ligt langs de Waal, met een geschat huidig opper-

vlak van 10-20 ha in de gehele Gelderse Poort (fi guur 14). Het grootste aaneengesloten opper-

vlak ligt in de Erlecomse Waard, een onbekade uiterwaard. Andere belangrijke locaties voor 

dit habitattype zijn de Millingerwaard (klei- en zandwinputten), de Gendtse Polder (Vossengat; 

zandwinplas), de Klompenwaard en de Lentse Waard (nevengeulen) en de Oude Waal bij 

Nijmegen. In de Rijnstrangen is het areaal aan slikkige (rivier)oevers beperkt: het gaat vooral 

om locaties waar klei wordt gewonnen (zoals de Kleine Gelderse Waard) en hier en daar langs 

open strangen (Jezuïetenwaai, Oude Waal bij de Bijland). 

Slikkige rivieroever (Erlecomse Waard) Recent ontstaan pionierhabitat in Millingerwaard 
dankzij kleiwinning
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Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen
Het habitattype slikkige (rivier)oevers komt in de Gelderse Poort in soortenrijke en vaak goed 

ontwikkelde vormen voor, maar de precieze verhouding in areaal tussen goede en minder goed 

ontwikkelde vormen is niet duidelijk. Deze pionierbegroeiingen hebben zich in de afgelopen 

20 jaar vooral kunnen uitbreiden door het vele graafwerk in de uiterwaarden in de vorm van 

zand- en kleiwinningen. Hierbij zijn uitgestrekte oppervlakten aan geschikt pionierbiotoop 

ontstaan, waar -althans tijdelijk- het habitattype voorkomt. Ook het toelaten van meer rivier-

dynamiek (sedimentatie- en erosieprocessen) heeft bijgedragen tot een uitbreiding van aantal 

en oppervlak van geschikte locaties voor dit habitattype. Karakteristieke soorten die in de 

vorige eeuw sterk achteruit gegaan waren, maar nu weer vrij veel voorkomen in de Gelderse 

Figuur 14. Actueel areaal slikkige rivieroevers als indirecte 
afgeleide van de gecumuleerde verspreiding van Bruin 
cypergras, Fraai duizendguldenkruid, Slijkgroen in de 
periode 2003-2007. 

Figuur 15. Slijkgroen: verspreiding gedurende twee 
perioden in de Gelderse Poort. Er is sprake van een 
sterke uitbreiding door graafwerkzaamheden in de 
uiterwaarden.

Figuur 16. Bruin cypergras: verspreiding gedurende twee 
perioden in de Gelderse Poort. Er is sprake van een sterke 
uitbreiding door klei- en zandwinning en de aanleg van 
geulen in de uiterwaarden. 

Figuur 17. Geclusterde verspreiding van territoria van Kluut, 
Kleine plevier, Oeverloper, Bergeend en Visdief in de Gelderse 
Poort tussen 2004 en 2007. Deze kaart geeft een aardig
beeld van de ligging van slikkige rivier- en plasoevers. 

✱ periode 1990-2007
° periode 1970-1989

✱ periode 1990-2007
° periode 1970-1989
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Poort zijn Klein vlooienkruid en Slijkgroen (fi guur 15). Ook bijzondere pioniersoorten als 

Bruin cypergras (fi guur 16), Polei, Postelein en Riempjes hebben zich recentelijk uitgebreid 

respectievelijk opnieuw gevestigd op verschillende plaatsen in uiterwaarden langs de Waal. 

Bij de toename van Riempjes en Postelein kan naast toename van het oppervlak aan geschikt 

biotoop ook het optreden van warmere jaren (‘klimaateffect’) een rol spelen (Peters et al., 

2004b). In drogere jaren met lage waterstanden (bijvoorbeeld 2003) is het oppervlak aan slikkige 

rivieroevers aanzienlijk groter dan in jaren met relatief natte zomers (zoals 2007).

Pionierbiotopen als slikkige (rivier)oevers zijn van groot belang voor broedvogels als Kleine 

plevier, Oeverloper, Bergeend en Kluut (fi guur 16), en voor vele soorten pleisterende steltlopers. 

Kale, zandige (rivier)oevers in bijvoorbeeld de Millingerwaard herbergen verscheidene karakte-

ristieke loopkeversoorten (Verdonschot et al., 2007) en ook een soort als de Grindwolfspin 

(fi guur 18). De Rugstreeppad komt in de ondiepe, jonge kleiafgravingen in de Millingerwaard 

al jarenlang met een grote populatie voor.

  

Beheer en natuurlijke processen
De ontstaanswijze (klei- en zandwinning) van veel van de pioniersituaties die behoren tot dit 

habitattype, is tegenwoordig sterk antropogeen bepaald. Er vindt na afgraving beperkt actief 

beheer plaats in dit habitattype. Grote delen van de Waaluiterwaarden waarin slikkige 

(rivier)oevers voorkomen worden extensief begraasd. Door begrazing en vertrapping door grote 

grazers kunnen pioniersituaties mede in stand blijven. Kleine grazers als ganzen en eenden 

dragen ook bij aan het openhouden van oeverzones langs plassen in de uiterwaarden. Plaatse-

lijk, bijvoorbeeld in de Lentse Waard, heeft vraat door Grauwe ganzen grote invloed op de 

oevervegetaties. 

Wisselingen in waterstand, sedimentatie en erosie door rivierwater hebben echter veel meer 

invloed op de toestand en ontwikkeling van het habitattype. In onbekade uiterwaarden als de 

Erlecomse Waard en de Klompenwaard is de waterstandsdynamiek als gevolg van het wisselende 

rivierpeil zeer groot (de jaarlijkse fl uctuatie van het rivierpeil op dit Waaltraject kan tot 9 meter 

bedragen). Tevens is er in deze uiterwaarden veel invloed van golfslag door het scheepvaart-

verkeer op de Waal. Bosvorming zal in dergelijke situaties momenteel niet gemakkelijk van de 

grond komen, als gevolg van de dynamische omstandigheden, maar op langere termijn – bij 

verdere opslibbing – kan het pionierkarakter wel verdwijnen. 

Broedvogels hebben soms te lijden van sterk wisselende waterstanden gedurende het broed-

seizoen zoals in 2007. Hun nesten spoelen dan weg of hun jongen verdrinken. Opschalen van 

de dimensionering van pionierhabitat vergroot ook de buffercapaciteit ervan, en kan hier 

gunstig effect sorteren.

In de kleiafgravingen in bekade uiterwaarden als de Millingerwaard is de waterstandsdynamiek 

echter veel meer gedempt. De waterstanden van deze plassen volgen de fl uctuaties in het rivier-

peil via het grondwaterpeil. In droge jaren kan op de slikkige oevers van jonge kleiputten in 

korte tijd massale kieming van wilgen plaatsvinden, waarna onder gunstige omstandigheden 

binnen 10 jaar een fl ink wilgenooibos (habitattype zachthoutooibos) kan ontstaan. De pionier-

fase van de slikkige oevers duurt op sommige plaatsen door deze snelle successie slechts één 

of enkele jaren. Een sprekend voorbeeld hiervan is de strang voor de Kaliwaal, waar in de 

droge zomer van 1989 massaal wilgen kiemden, en waar nu een hoog opgaand (>15 m hoog) 

zachthoutooibos staat. 

Het omgekeerde vindt ook plaats: Rijkswaterstaat verwijdert de laatste jaren in het kader van het 

project ‘Stroomlijn’ regelmatig zachthoutooibos op de rivieroevers, waardoor tijdelijke nieuwe 

pioniersituaties ontstaan, die geschikt kunnen zijn voor de verschillende vegetatie typen die 

behoren tot het habitattype ‘slikkige (rivier)oevers’.

Te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst
De eerstkomende jaren is nog een behoorlijke uitbreiding van het oppervlak te verwachten, 

door het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier en de 
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Landinrichting Ooijpolder (aanleg van nevengeulen in o.a. de Millingerwaard, Gendtse Waard 

en Lobberdense Waard) en door de winning van klei en zand in het winterbed van de rivieren. 

Binnenkort wordt bijvoorbeeld de Erfkamerlingschap in de Rijnstrangen aangepakt. Echter 

veel van deze slikkige milieus zullen van tijdelijke aard zijn.

De plantengemeenschappen van slikkige oevers zullen door hun pionierkarakter snel tot 

ontwikkeling komen in nieuwe ontkleiingen en afgravingen. Zaden worden door wind, water 

en dieren gemakkelijk aangevoerd, eventueel ook over grotere afstanden. Bestaande slikoevers 

en pioniervlakten in dynamische uiterwaarden (zoals de Erlecomse Waard/Kaliwaal) zullen door 

hun lage ligging regelmatig blijven overstromen, en hun pionierkarakter naar verwachting 

nog een aantal jaren behouden. Pas bij aanzienlijke opslibbing of grootschalige verandering 

van stromingspatronen in de rivier zullen deze habitats verdwijnen. Laagdynamische delen 

van nevengeulen en kleiafgravingen, waar deze pionierhabitats aanwezig zijn, zullen sneller 

verlanden en dichtgroeien met hoger opgaande moerasvegetaties en wilgenooibos. Voor de 

lange termijn zijn de vooruitzichten voor dit habitattype echter niet zo rooskleurig, gezien 

de relatief beperkte ruimte in het winterbed van de rivieren voor het ontstaan van nieuwe 

pioniermilieus.

Een duurzamere oplossing voor dit habitattype zou kunnen liggen in het toestaan van meer 

rivierdynamiek in de uiterwaarden, bijv. door de aanleg van nevengeulen. De geringe opper-

vlakte aan pioniermilieus langs onze huidige rivier illustreert immers in welke mate de 

dynamische krachten aan banden gelegd zijn. Natuurlijke rivieren laten ons zien hoe krachtige 

dynamische processen en fl inke oppervlaktes aan pioniermilieu hand in hand gaan. Maar de 

rivierbeheerder zal daar hooguit mondjesmaat in mee kunnen gaan. Als second best biedt het 

beheerinstrument cyclische verjonging aanknopingspunten om lokaal sterke erosiekrachten 

na te bootsen en de successie in vegetatie en de sedimentaanwas terug te zetten naar een 

pionierstadium.

Nevengeulen zijn overigens ook erg belangrijke biotopen voor beschermde soorten rheofi ele 

vissen en libellen (o.a. Rivierrombout). 

Onzekerheid bestaat nog over het mogelijk frequentere optreden van zomerhoogwaters, die 

de ontwikkeling van karakteristieke pionierbegroeiingen kunnen verhinderen en het broed-

succes van de kenmerkende broedvogelsoorten van de pionierhabitats kunnen decimeren.

Conclusies 
Het perspectief voor het habitattype ‘slikkige rivieroevers’ is op korte en middellange termijn 

redelijk gunstig. Voortgaande ontkleiing en herinrichting van uiterwaarden ten behoeve van 

Ruimte voor de Rivier leiden in ieder geval tijdelijk tot het ontstaan van substantiële opper-

vlakten aan geschikt biotoop voor dit habitattype. Maar de constatering “redelijk gunstig” moet 

wel in 21e eeuws perspectief worden gezien. In het verleden zijn de rivier grote oppervlaktes 

aan slikkige oevers ontnomen door bekading, en de recent ontstane en nieuw te ontwikkelen 

pionierhabitats zijn qua omvang nog niet te vergelijken met de uitgestrekte slikken in de 

vroegere rivieroverstromingsvlakten. Het in ruimere mate toestaan van rivierdynamiek is 

noodzakelijk voor het voortbestaan van dit habitattype in de Gelderse Poort op de lange 

termijn. 

Aanbevelingen 
• Recreatie zoneren: de grootschalige en belangrijkste slikgebieden herbergen vaak grote 

concentraties steltlopers en watervogels (o.a. Oude Waal bij Nijmegen, Jezuïetenwaai, 

Erlecomse Waard/Kaliwaal, Vossengat/Gendtse Waard). Deze verstoringsgevoelige dieren 

hebben weinig alternatieven en zijn volledig aangewezen op zulke locaties. Dit geldt voor 

alle seizoenen in het jaar. Alle belangrijke rust- en foerageergebieden van deze kenmerkende 

vogelgroepen moeten gevrijwaard blijven van verstoring door recreanten. Gelukkig zijn 

in de Gelderse Poort de meeste van deze terreinen omgeven door hoge dijken, vanwaar 

recreanten een prachtig ‘ tribune-uitzicht’ hebben, zonder iets te hoeven verstoren. 
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• Bij de herinrichting van uiterwaarden steeds voldoende ruimte scheppen voor rivier-

dynamiek (aanleg nevengeulen, overbodige steenoevers en kades verwijderen, zodat 

grotere delen van de uiterwaarden vrij kunnen overstromen).

• Indien verwijdering van ooibos noodzakelijk is uit oogpunt van rivierveiligheid, kan dit 

het beste gecombineerd worden met sedimentwinning op deze plekken om hernieuwde 

kieming van bos te voorkomen (cyclisch beheer).

• Voldoende ruimte creëren voor pionierhabitats in de uiterwaarden, waardoor er voor 

broedvogels en fl ora ruimtelijke uitwijkmogelijkheden zijn bij extreme waterstanden.

2.6  Stroomdalgraslanden
Kalkminnend grasland op dorre zandbodem (H6120)

Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Huidige verspreiding en oppervlakte 
Droge stroomdalgraslanden komen verspreid voor in de Gelderse Poort. Ze liggen voor een 

groot deel buitendijks, op oeverwallen en rivierduinen in het winterbed van Waal en Rijn 

(fi guur 19). Ook op enkele oude dijken zijn vegetaties aanwezig die behoren tot de droge 

stroomdalgraslanden. Belangrijke deelgebieden met wat grotere aaneengesloten oppervlakten 

droog stroomdalgrasland zijn: dijken en percelen in de omgeving van Tolkamer (Bijlanddijk, 

Helikopterveldje en talud van haven), de Millingerwaard (oeverwallen en rivierduinen), de 

Klompenwaard (Fort Pannerden en oeverwal), de Erlecomse Waard (oeverwal) en de Bizonbaai 

(oeverwal). Kleinere stukjes stroomdalgrasland liggen in de Gendtse Polder, de Bemmelse 

Polder en de Lentse Waard. Binnendijks gelegen oude dijken als de Kerkdijk bij Ooij, de 

Kapitteldijk en de dijk langs de Rijnstrangen herbergen relicten van stroomdalgrasland-

vegetaties. Vrijwel alle stroomdalgraslanden in de uiterwaarden zijn in eigendom van en 

beheer bij Staatsbosbeheer. 

Het totale oppervlak van dit habitattype in de Gelderse Poort wordt geschat op 25-50 ha. 

Het habitattype komt op de oeverwallen en rivierduinen veelal voor in mozaïek met andere 

habitattypen als ruigten en zomen, zachthoutooibos en hardhoutstruweel (aanzet tot hard-

houtooibos). Op de bovengenoemde dijken komt het samen met andere graslandtypen (zoals 

Glanshaverhooiland) voor.

Figuur 18. Grindwolfspin: 
verspreiding in Gelderse Poort. 
Deze soort is indicatief voor 
zandige pioniersituaties langs 
de rivier. 

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
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Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen

• Nieuwe natuur/natuurontwikkeling

Sinds 1990 zijn in de Gelderse Poort op grote schaal landbouwgebieden in de uiterwaarden 

verworven ten behoeve van waterberging en natuurontwikkeling. Het grootste aaneengesloten 

oppervlak nieuwe natuur ligt in de uiterwaarden van de Waal (Ooijpolder en Klompenwaard). 

Andere uiterwaarden moeten deels nog worden verworven en ingericht (o.a. Gendtse en 

Bemmelse Polder). In de Gelderse Poort zijn op verscheidene plaatsen oeverwallen en rivier-

duinen tot leven gekomen door overstuiving of zandafzetting door de rivier. Dankzij een 

minder rigide oeverbeheer van Rijkswaterstaat en het grotendeels verdwijnen van het inten-

sieve agrarische gebruik van veel uiterwaarden, hebben morfologische processen weer de 

ruimte gekregen. In het agrarische tijdperk werd deze natuurlijke dynamiek tegengewerkt 

door verwijdering van het zand, bemesting en inzaaien met een agrarisch grasmengsel. 

De huidige spontane rivierdynamiek heeft -in combinatie met extensieve begrazing door 

paarden en runderen- geleid tot de uitbreiding en ook terugkeer van tientallen bedreigde 

stroomdalplanten op de oeverwallen en nieuw gevormde rivierduinen (Peters et al., 2004a 

en b). 

Voorbeelden van (her)vestiging van in de Gelderse Poort tot voor kort uitgestorven planten-

soorten van stroomdalgraslanden zijn Zandwolfsmelk, Kleine steentijm en Varkenskervel. 

Soorten van droge stroomdalgraslanden die zich in de afgelopen jaren opvallend hebben 

uitgebreid in de Gelderse Poort zijn Bieslook (fi guur 20), Kleine ratelaar, Brede ereprijs, 

Kleine ruit, verschillende vetkruidsoorten en Wilde marjolein. Interessant is ook de recente 

vestiging (2007) van zeldzaamheden als Rode bremraap en Walstrobremraap op nieuwe 

locaties in de Millingerwaard. Enkele vrij karakteristieke soorten van dit habitattype lijken 

vooralsnog niet of nauwelijks te profi teren van de uitbreiding van het oppervlak aan geschikt 

biotoop. Het gaat dan o.a. om Ruige weegbree, Smal fakkelgras (fi guur 21), Grote tijm en 

Echte karwij. Ook Veldsalie breidt zich nog nauwelijks uit naar nieuwe locaties, terwijl zij 

op de bestaande groeiplaatsen wel geleidelijk in aantal toeneemt. In 2006 verschenen in de 

Millingerwaard plotseling wel veel nieuwe kiemplanten van deze soort. De precieze oorzaken 

achter de tempoverschillen in uitbreiding en kolonisatie van nieuwe gebieden tussen de 

stroomdalsoorten zijn nog lang niet allemaal opgehelderd, dit vraagt om nader onderzoek 

en voortzetting van de monitoring.

Figuur 19. Actuele verspreiding van stroomdalgrasland 
in de Gelderse Poort, weergegeven als de gecumuleerde 
verspreiding van Brede ereprijs en Veldsalie in de 
periode 2003-2007. 

Rivierduin met o.a. Cipreswolfsmelk
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Het voorkomen van een breed scala aan bijzondere plantensoorten, de recente toename van 

veel kenmerkende soorten en de vestiging van een aantal nieuwe soorten, in combinatie met 

de uitbreiding van het oppervlak van zandige oeverwallen en rivierduinen (geschikt habitat 

voor droge stroomdalgraslanden) geven aan dat er sprake is van een goede kwaliteit van het 

habitattype stroomdalgraslanden op de oeverwallen en rivierduinen in de Gelderse Poort.

Niet alleen de fl ora heeft geprofi teerd van de toegenomen ruimte voor natuurlijke processen 

in de Gelderse Poort, maar ook op het gebied van de insectenfauna zijn diverse positieve ont-

wikkelingen te melden. Het Bruin blauwtje, een karakteristieke vlindersoort van droge, schrale 

graslanden in het rivierengebied is sinds 1992 fl ink toegenomen in aantal en verspreiding, met 

name in de uiterwaarden ten zuiden van de Waal (fi guur 22). Vooral in de Millingerwaard is de 

soort nu plaatselijk talrijk, door de toename van schrale, zandige biotopen die zijn ontstaan 

na ontkleiing tot op het zand en door het ontbreken van langdurige winterse overstromingen 

in de afgelopen vijf jaar. De Koninginnenpage is de laatste jaren duidelijk talrijker geworden 

in de Gelderse Poort, en is vaak te vinden in de stroomdalgraslanden, vanwege het voorkomen 

van allerlei schermbloemigen (fi guur 23). Andere belangwekkende vlindersoorten die afhanke-

lijk zijn van goed ontwikkelde droge (stroomdal)graslanden zijn de nachtvlinders Duinwortel-

uil en Wolfsmelkpijlstaart, die beide voorkomen op de rivierduinen in de Millingerwaard.

Andere vlindersoorten van bloemrijke graslanden hebben het moeilijker in de Gelderse Poort: 

de Argusvlinder (fi guur 23) wordt weinig meer waargenomen, en het Hooibeestje is uitgestorven 

in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Ook het Geelsprietdikkopje lijkt op dit moment vrijwel 

verdwenen te zijn. De meeste van deze soorten gaan ook landelijk achteruit (Bos et al., 2006), 

maar waren in het verleden veel minder zeldzaam in de Gelderse Poort. 

De populaties van dagvlinders in uiterwaarden zijn kwetsbaar voor overstromingen in de 

winter. Na hoogwaters moet regelmatig hervestiging van exemplaren vanuit de binnendijkse 

gebieden plaatsvinden. De verbindingen tussen de weinige binnendijkse “vlindergebieden” 

(en ook de verder af gelegen plaatsen met vlinderpopulaties, o.a. op de stuwwallen) en de 

uiterwaarden zijn door het ontbreken van geschikt leefgebied en stapstenen momenteel 

slecht, waardoor de herkolonisatie moeizaam of niet verloopt. De recent uitgevoerde maat-

regelen in het kader van de Landinrichting Ooijpolder hebben evenmin bijgedragen aan het 

verbeteren van de ‘ vlinderverbindingen’. In dit verband zijn nieuwe initiatieven, zoals het 

project ‘Voedsel-voor-Natuur’, belangrijk. In het kader van dit project wordt in de Ooijpolder 

Figuur 20. Bieslook: verspreiding gedurende drie perioden 
in de Gelderse Poort. Er is sprake van een sterke uitbreiding 
van deze soort door de recente toename van natuurlijke 
processen (zoals zandafzetting) op de oeverwallen. 

Figuur 21. Smal fakkelgras: verspreiding gedurende drie
perioden in de Gelderse Poort. Deze soort slaagt er nog 
niet in om te profi teren van het oeverwalherstel. 

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989
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een netwerk van groenstroken ontwikkeld in het agrarische land tussen de Duivelsberg en de 

Ooijse Graaf. Hier ontstaat ruimte voor wilde fl ora en fauna en kunnen zich migratieroutes 

voor dieren ontwikkelen.

Droog stroomdalgrasland is in de Gelderse Poort van groot belang voor graafbijen en graaf-

wespen, een insectengroep waarvan de soortenrijkdom in dit habitattype zeer hoog is. Naast 

goede foerageermogelijkheden biedt het habitat gevarieerde nestlocaties in zandafzettingen, 

grazerspaadjes, trapkuilen van stieren en erosiewandjes. Recent is ook de Gouden sprinkhaan 

in de droge stroomdalgraslanden opgedoken (fi guur 25). 

Ook enkele zeldzame loopkeversoorten komen voor in droog stroomdalgrasland op de oever-

wallen in de Millingerwaard (Verdonschot et al., 2007). 

• Oude reservaten en (zomer-)dijkjes

De belangrijkste relicten van de voorheen wijd verbreide stroomdalgraslandvegetaties zijn van 

oudsher het oude dijkje bij Tolkamer en het nabijgelegen ‘Helikopterveldje’. Beide zijn zeer 

soortenrijk, en zijn uiterst waardevol als genenbron voor de andere natuurterreinen in de 

Gelderse Poort. Door het constante hooibeheer en het ontbreken van ingrijpende natuurlijke 

processen is er in de afgelopen jaren relatief weinig veranderd in de soortensamenstelling van 

de vegetatie op deze locaties. Eén van de weinige soorten van dijkhellinggraslanden die sterk 

is achteruitgegaan, en geen herstel vertoont, is Duifkruid. Door dijkverzwaring en intensief 

agrarisch beheer, in combinatie met een kortlevende zaadbank, is de soort vrijwel verdwenen 

uit de Gelderse Poort; hetzelfde geldt voor het stroomgebied van de Maas en de IJssel (Weeda 

et al., 1988; Te Linde & Van den Berg, 2003). In 2007 werd in de Gelderse Poort nog slechts één 

bloeiende plant gevonden op een dijk in de buurt van Tolkamer.

Andere oude groeiplaatsen voor stroomdalsoorten, zoals de Kerkdijk bij Ooij en de Kapitteldijk, 

zijn sterk verarmd. Tegenwoordig komen er in de berm en onder de rasters op de bovenrand van 

de Kerkdijk nog soorten voor als Ruige weegbree, Kamgras, Knolboterbloem en Akkerhoorn-

bloem, die schralere omstandigheden indiceren.

De Defensiedijk in de Bemmelse Polder heeft grote populaties van Wit en Zacht vetkruid en 

Muurpeper. Mogelijk zijn schrale begroeiingen op sommige voormalige steenfabrieksterreinen 

ook tot de droge stroomdalgraslanden te rekenen, evenals de zandige delen van de Paardenwei 

in de Groenlanden. Het laatstgenoemde terrein is vermoedelijk al enigszins uitgeloogd, en daar-

door kalkarmer dan de meeste oeverwallen en rivierduinen in de uiterwaarden. Hier vindt dan 

ook geen aanvoer van vers, kalkrijk rivierzand plaats.

Bruin blauwtje heeft sterk geprofi teerd van oeverwalvorming waar 
zich droge, schrale graslanden hebben ontwikkeld.

Koninginnenpage. De soort profi teert van klimaatopwarming 
in combinatie met sterk verbeterd biotoopaanbod (stroomdal-
landschap met allerlei schermbloemigen).
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Een oud, schraal dwarsdijkje nabij de Jezuïetenwaai in de Rijnstrangen herbergt een rijke 

paddenstoelenfl ora, met veel zeldzame soorten (med. E. Brouwer).

Beheer en natuurlijke processen
De rivierdynamiek is in de Gelderse Poort de voornaamste factor voor het ontstaan en de 

ontwikkeling van droge stroomdalgraslanden. Zandafzetting en erosie door wind en water 

vormen nieuwe habitats voor stroomdalplanten en fauna en laten andere weer verdwijnen. 

Voedsel armere zandpakketten die door de rivier worden afgezet, bedekken voormalige bemeste 

land-bouw percelen, waardoor er snel geschikte groeiplaatsen voor stroomdalfl ora ontstaan. 

Aanvoer van kalkrijk zand door de rivier zorgt steeds voor voldoende buffering van de bodem. 

De rivier is tevens een belangrijke aanvoerbron van plantenzaden en wortelstokken uit het 

stroomopwaarts gelegen Duitse Rijnstroomgebied. Als deze na een overstroming achterblijven 

op geschikte plekken, kunnen stroomdalsoorten zich op nieuwe plaatsen vestigen. Dit blijkt 

o.a. uit de vondsten van bijzondere plantensoorten als Varkenskervel en Zandwolfsmelk, die 

recentelijk zijn verschenen op de dynamische oeverwal in de Erlecomse Waard. Door zijn 

Figuur 23. Verspreiding Koninginnenpage in de Gelderse 
Poort in drie perioden. Deze fraai ogende soort komt de 
laatste jaren steeds vaker voor in de Gelderse Poort, vooral 
langs dijken met veel schermbloemigen en in bloemrijke 
graslanden in de uiterwaarden. 

Figuur 24. Verspreiding Argusvlinder in drie perioden. Deze 
voorheen al vrij schaars voorkomende dagvlinder wordt de 
laatste jaren nauwelijks meer waargenomen in de Gelderse 
Poort. Ook landelijk gaat de soort achteruit.

Figuur 22. Verspreiding Bruin blauwtje in de Gelderse 
Poort in drie perioden. Deze kleine dagvlinder van 
droge graslanden is vooral in de Millingerwaard sterk 
toegenomen sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw.

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989



beschermde habitats van de gelderse poort40

geringe hoogteligging overstroomt deze oeverwal al bij middelmatige hoogwaters. De boven-

genoemde dynamische processen zijn hier dus veelvuldig actief waardoor de kans op vestiging 

van nieuwe soorten groot is.

Begrazing is de andere belangrijke factor voor de ontwikkeling van stroomdalgraslanden. 

Veel van de zandige oeverwallen en rivierduinen worden tegenwoordig jaarrond extensief 

begraasd door paarden en runderen. Hierdoor zijn op verschillende plaatsen waardevolle en 

structuurrijke mozaïekvegetaties ontstaan, waarbij stroomdalgrasland, ruigte, struweel en

 bos elkaar afwisselen. Ook de ontwikkeling van begraasde zomen en mantelvegetaties komt 

geleidelijk van de grond. De lage dichtheden van grote grazers zullen de ontwikkeling van bos 

en struwelen op den duur niet verhinderen, maar kunnen de verbossing van open terreinen 

wel afremmen. De jaarrondbegrazing lijkt ook gunstig uit te pakken voor stroomdalvegetaties, 

omdat de ruigere delen ’s winters worden gekortwiekt, waardoor er nieuwe open plekken en 

grazige stukken ontstaan die geschikt zijn voor de vestiging van stroomdalplanten (Peters et 

al., 2004b). Verder bevordert de extensieve begrazing de variatie in vegetatiestructuur, die van 

groot belang is voor de insectenfauna. Een ander positief punt is de rol van de grote grazers 

als zaadverspreiders. Hier is nog niet zo veel over bekend, maar deze zoöchore verspreiding zal 

voor sommige planten zeer belangrijk zijn. Denk maar aan de Rode ogentroost die veelvuldig 

langs de koeienpaadjes kan worden aangetroffen. 

Er is wel discussie over het in één keer toevoegen van grote arealen voedselrijke, voormalige 

agrarische graslanden aan bestaande, extensief begraasde natuurgebieden met goed ont-

wikkelde stroomdalgraslandvegetaties (Millingerwaard). De grote grazers zoeken dan in het 

groeiseizoen bij voorkeur de recent uit productie genomen graslanden op vanwege de goede 

voedselkwaliteit, en laten andere delen met schralere en ruigere begroeiingen links liggen. 

Hierdoor kunnen waardevolle gebiedsdelen (zoals het Millingerduin) tijdelijk (of blijvend) 

ruiger worden of dichtgroeien met struwelen en zouden sommige planten- en diersoorten 

locaal kunnen verdwijnen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat sommige soorten juist 

profi teren van de extensievere begrazing en (tijdelijk) ruigere vegetaties, bijvoorbeeld de 

Roodborsttapuit, de Rivierrombout en mogelijk ook een plantensoort als Veldsalie. 

Bij het uitbreiden van reeds begraasde gebieden met productievere, grazige terreinen moet 

de beheerder van tevoren een goede inschatting maken van het verwachte gedrag van de 

grazers, de effecten van de verlaagde begrazingsdruk op het schrale terrein, de uniciteit van 

dit schrale terrein en de duur van het effect (hoe snel gaat de verschraling van het nieuw 

toegevoegde terrein?). 

Figuur 25. Opmars van de 
bedreigde Gouden sprinkhaan 
langs de Waal. 

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
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Het beheer van het dijkje bij Tolkamer bestaat uit jaarlijks maaien en afvoeren van het hooi 

(verschralingsbeheer). Dit hooi is in het voorjaar van 2002 als proef uitgelegd op het vrijge-

maakte erf van de voormalige Waiboerhoeve in het noordoostelijk deel van de Millingerwaard. 

Het heeft geleid tot de vestiging van diverse bijzondere stroomdalsoorten in dit grasland, zoals 

Brede ereprijs, Grote centaurie, Walstrobremraap, Veldsalie en Grote tijm. Daarmee is dit 

experiment als succesvol te bestempelen.

De hellingen van de Kerkdijk in de Ooijpolder vormen veelal onderdeel van de aangrenzende 

productiegraslanden, en worden meebegraasd en –bemest. Het oostelijke deel van de Kerkdijk 

wordt echter natuurvriendelijk beheerd en is erg bloemrijk. Een fi etstocht in juni over de 

Kerkdijk is een goede manier om de grote verschillen in vegetatie tussen het westelijke en 

oostelijke deel te ontdekken. De Paardenwei in de Groenlanden vormt samen met de Bizon-

baai en andere delen van de Groenlanden een grote begrazingseenheid. Het voordeel hiervan 

is o.a. uitwisseling van plantenzaden tussen de uiterwaarden en binnendijks gelegen natuur-

gebieden via de vacht en uitwerpselen van de runderen en paarden. Een goed voorbeeld van 

een plantensoort die zich hierdoor uitbreidt, is de Gewone agrimonie met zijn stekelige zaden. 

Te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst
Naar verwachting zal het areaal droog stroomdalgrasland in de Gelderse Poort zich nog aan-

zienlijk kunnen uitbreiden, zeker als op nog meer plaatsen de ontwikkeling van oeverwallen 

en rivierduinen wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door het verwijderen van oeververdediging 

en verdere onttrekking aan de landbouw van kansrijke percelen in de uiterwaarden. Geschikte 

locaties hiervoor liggen in o.a. de Gendtse Polder en de Bemmelse Polder. Ook langs het 

Pannerdens Kanaal valt nog wel het een en ander te verbeteren op dit vlak. Daarnaast kan 

de soortenrijkdom van veel stroomdalgraslanden nog toenemen, mits er voldoende rivier-

dynamiek en extensieve begrazing aanwezig blijft.

In de loop van de jaren zullen de oeverwallen geleidelijk steeds verder opzanden. Daardoor 

worden ze hoger en raken de toppen geleidelijk buiten het bereik van de overstromings-

dynamiek. Planten die minder goed tegen overstroming kunnen, zullen daar betere vestigings-

kansen krijgen. Geleidelijk zullen hoge delen van oeverwallen daardoor begroeid raken met 

hardhoutooibos of struwelen, en zullen de open stroomdalgraslandvegetaties hier verdwijnen. 

Dit is op zichzelf een zeer waardevolle natuurlijke ontwikkeling. Zo moet bijvoorbeeld het 

Colenbrandersbos ooit ontstaan zijn. Op de nabij dit bos gelegen zandige oeverwallen is dit 

ontwikkelingsproces opnieuw in gang gezet: in het stroomdalgrasland en de ruigte verschijnen 

steeds meer (hardhout)struwelen, die vermoedelijk de opmaat vormen voor hardhoutooibos. 

In de nabije toekomst zal op veel oeverwallen een mozaïek van habitattypen ontstaan, waarin 

de overstromingsprocessen zorgen voor verschuivingen en het periodiek terugzetten van de 

successie. De natuurlijke begrazing speelt in dit krachtenveld veel meer de rol van fi jnregeling.

De stroomdalvegetaties op dijken in natuurreservaten zullen zich bij een beheer van maaien 

en afvoeren naar verwachting nog heel lang kunnen handhaven, en nog aan kwaliteit kunnen 

winnen door meer beheerdifferentiatie in tijd en ruimte. De dijken die buiten natuurgebieden 

liggen zullen bij een ongewijzigd intensief agrarisch gebruik vrijwel ongeschikt worden voor 

stroomdalvegetaties. Alleen bij een aanzienlijke extensivering in het beheer zijn er hier nog 

kansen voor stroomdalfl ora. Dit geldt vooral voor de dijken langs de Rijnstrangen.

Indien er voldoende kwalitatief goede verbindingen tot stand komen vanuit de hogere gronden 

die grenzen aan het rivierengebied - naar de uiterwaarden, kunnen populaties van verschil-

lende insectensoorten zich (her)vestigen op de hogere delen van de overstromingsvlakten langs 

de rivieren. Zulke ecologische verbindingen zijn natuurlijk ook van groot belang voor de 

migratiemogelijkheden van andere faunagroepen. 
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Conclusies 
De recente vegetatieontwikkelingen op de begraasde oeverwallen en rivierduinen langs de 

Waal zijn ronduit positief te noemen. De soortenrijkdom van en het areaal aan droge stroom-

dalvegetaties is in de afgelopen 10 jaar fl ink toegenomen in de Gelderse Poort, en dan vooral 

langs de Waal. Hier liggen ook de belangrijkste kansen voor uitbreiding van dit habitattype. 

Ook verschillende insectensoorten hebben geprofi teerd van bovengenoemde ontwikkelingen. 

Echter, de herkolonisatie door sommige dagvlinders en sprinkhanen verloopt door het ont-

breken van geschikte verbindingszones met het achterland langzamer en moeizamer dan bij 

de fl ora. De fl ora maakt voor haar verspreiding veelal gebruik van de rivierdynamiek en lift mee 

op de wind en met dieren. De fauna is bij herkolonisatie juist op eigen kracht aangewezen. 

Essentieel voor het herstel van droge stroomdalgraslanden is het toelaten en versterken van 

natuurlijke, dynamische processen (overstromingsdynamiek, winddynamiek, extensieve 

begrazing).

Aanbevelingen 
• De zich herstellende habitats voor droge stroomdalgraslanden (oeverwallen, rivierduinen) 

zoveel mogelijk sparen in het perspectief van cyclische verjonging.. Het habitattype droge 

stroomdalgraslanden verkeert op vrijwel alle locaties nog in een pionierstadium, en kent 

nog een relatief beperkt oppervlak. Het zou alle ruimte moeten krijgen om zich ongestoord 

te kunnen ontwikkelen en uitbreiden. De soortenrijke stroomdalgraslanden in de gelderse 

Poort kunnen dienen als belangrijke zaadbron voor stroomafwaarts langs de Waal en 

Neder-Rijn gelegen natuurterreinen. 

• Zandafzettingen na hoogwaters niet verwijderen; de aanvoer van vers kalkrijk zand is 

belangrijk voor het terugzetten van de successie in dit habitattype en ook voor het 

ontstaan van nieuwe pioniersituaties, waarin vele plantensoorten zich (opnieuw) kunnen 

vestigen.

• Dijkbeheer aanpassen: extensiveren is niet alleen gunstig voor de fl ora, maar ook voor 

(insecten)fauna. Een gefaseerd hooilandbeheer in ruimte en tijd is hierbij steeds het devies, 

eventueel gecombineerd met (extensieve) nabeweiding.

• Het realiseren van voldoende en kwalitatief hoogwaardige verbindingszones tussen 

binnen- en buitendijkse terreinen en van de hogere gronden (stuwwallen) naar de uiter-

waarden (o.a. voor uitwisseling zaden, faunaverbinding voor insecten, amfi bieën en 

reptielen) is dringend gewenst voor (her)kolonisatie van de droge stroomdalgraslanden.

• Het op grotere schaal toelaten van de rivierdynamiek is de sleutel tot uitbreiding en 

kwaliteitsverbetering van het habitattype droge stroomdalgraslanden.

• Extensieve jaarrondbegrazing lijkt een goede manier om – in combinatie met de boven-

genoemde natuurlijke processen – de huidige soortenrijkdom in stand te houden en verder 

te laten groeien. 

• Grootschalig monitoringonderzoek als dat van de Flora en Fauna werkgroep voortzetten. 

Door met een groot aantal vrijwilligers grote oppervlakten te monitoren op een breed 

scala aan fl ora- en faunagroepen, ontstaat een beter beeld van de veranderingen van jaar 

tot jaar. Dit vergroot het inzicht in de verschillende facetten van het systeemherstel.

•  Discussie voeren over de voor- en nadelen van herintroductie van zich moeilijk versprei-

dende plantensoorten van stroomdalgraslanden. De proef met Tolkamerdijkhooi bij de 

Waiboerhoeve (Millingerwaard) was succesvol. Er liggen meer interessante en kansrijke 

locaties te wachten (bijvoorbeeld de Vlietberg in de Ooijpolder en het voormalige 

Gannitacircuit in de Gendtse Polder).

• Onderzoek doen naar de verschillen in verbreidingssnelheid en kolonisatie tussen 

stroomdalplanten; wat zijn de achterliggende oorzaken?
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 H O O GWATE R  E N  R I V I E R DYN A M I E K

 Hun uitwerking op de oeverwallen aan de hand van 
 praktijkvoorbeeld Millingerwaard

Het ene hoogwater is het andere niet. De laatste vijf jaar bleef het rivierpeil steken nabij 

14 meter Lobith (mL). Dat stelt nauwelijks iets voor. Het is zelfs uitzonderlijk dat het water 

gedurende zo’n lange reeks van jaren zo laag blijft. Het kan zelfs een laagterecord heten, 

omdat het in afgelopen eeuw slechts overtroffen is door de laagwaterperiode 1972-1979. 

Tussen maart 2001 en januari 2003 steeg de rivier drie keer boven 15 m Lobith. Maar ook 

die hoogte is bescheiden te noemen in vergelijking met de uitzonderlijke hoogwaters van 

december 1993 en januari 1995. Toen steeg het rivierpeil namelijk boven 16 m Lobith. 

De natuurontwikkeling had geen beter startmoment kunnen wensen. In beide jaren raakten 

bijvoorbeeld alle oeverwallen in de Millingerwaard overstroomd en de rivierdynamiek liet 

imponerende sporen na. 

Het is leerzaam om even in detail naar de hoogteligging van de diverse oeverwallen in de 

Millingerwaard te kijken. Daaruit blijkt namelijk hoe gedifferentieerd de uitwerking van 

de rivierdynamiek is en welke invloed dat heeft op de aanwezige vegetaties.

Bij rivierstanden tussen 12 en 14.50 mL raakt de oeverwal in de Erlecomse Waard over-

stroomd; allereerst aan de Erlecomse zijde waar de oeverwal het laagst is, vervolgens ook 

hogerop achter de Kaliwaal. De Erlecomse Waard is onbekaad en het water sluit de oeverwal 

van weerskanten in. Blijft het rivierpeil beneden 14.40 mL dan blijft de sluis van het bekade 

deel van de Millingerwaard gesloten. Alleen hogere rivierstanden krijgen toegang tot de 

Millingerwaard. Bij een stand van ongeveer 14.50 mL begint het water over de kade van De 

Beijer te lopen, maar eer het zover is heeft men de sluis uiteraard al geopend. De Millinger-

waard heeft ongeveer twee etmalen nodig om vol te lopen via de sluis en stroomt dus achter-

langs in.

Bij rivierstanden tussen 13 en 15.50 mL raakt het Millingerduin overstroomd; allereerst de 

lagere delen achter de Beijer, vervolgens ook de hogere duinen. Als de rivier in de Erlecomse 

Waard al lang en breed over de oeverwal dendert begint het water bij het Millingerduin nog 

maar net over de zomerkade te sijpelen (drempelhoogte 14.80 mL). Zit er nog een extra meter 

was achter dan krijgt het Millingerduin ook fl inke dynamiek te verduren. De rivier moet dus 

al een hoogte van minimaal 15.50 mL bereiken wil het Millingerduin stevig aangepakt worden. 

Het water perst zich tussen de winterdijk bij Hulhuizen en de hoge terp van Klaverland door 

en trekt vervolgens in een brede stroom tussen Klaverland en de Beijer over de duinkam. 

Daarbij worden de duintoppen bij Klaverland afgekalfd en landinwaarts geschoven (de zand-

weg wordt momenteel onderstoven door het duin), terwijl in de lagere kommen van het duin 

grote zandpakketten worden uitgesmeerd. 

De hoge oeverwal tussen Klaverland en Colenbrandersbos ligt op een hoogte die correspon-

deert met maar liefst 15.70 mL. Daar wordt de rivierdynamiek pas spectaculair als het rivier-

peil boven de 16 mL stijgt, zoals in 1993 en 1995. De waterstroom die daar dan haaks op de 

stroomrichting de uiterwaard intrekt, is niet hoog maar wel erg krachtig. De heftige erosie 

openbaart zich in het wegrukken van de strooisellaag uit het Colenbrandersbos en diepe 

erosiekuilen in de zandweg oostelijk van dat bos. De sedimentatie dropt indrukwekkende 

zandpakketten achter de kade tussen Klaverland en het Colenbrandersbos. Ook in het 

Colenbrandersbos zelf zijn dan prachtige zandwaaiers te vinden en dikke zandrichels in 

de stroomschaduw van de bomen.

H O O GWATE R  E N  R I V I E R DYN A M I E K
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Na de hoogwaters van 1993 en 1995 waren de oeverwallen in de Millingerwaard onherken-

baar veranderd. De vegetatie was met een indrukwekkende laag zand afgedekt. En zowel in 

de Erlecomse Waard als op het Millingerduin waar de westenwind goed grip heeft op de zand-

vlakten vond fl inke verwaaiing plaats (rivierduinvorming). De zandmassa’s tussen Klaverland 

en het Colenbrandersbos lagen meer in de windluwte en bleken minder onderhevig aan ver-

waaiing. Vanuit natuurontwikkelingsperspectief was het jammer dat het driehoekige grasland-

perceel achter Klaverland destijds nog in particulier eigendom was. De eigenaar heeft de grote 

hoeveelheden zand die door de rivier gedropt waren met een bulldozer verwijderd en afge-

voerd, en vervolgens het perceel opnieuw met gras ingezaaid en bemest. Inmiddels is het 

terrein eigendom van Staatbosbeheer en is het wachten op een volgende overzanding.

In 1993 en 1995 had de Millingsedam, het traject tussen de Waiboerhoeve en de winterdijk bij 

Millingen, nog een hoogte die correspondeerde met 16.75 mL. Die is toen dus niet overstroomd. 

In de jaren 2000-2001 is de Millingsedam verlaagd tot een hoogte overeenstemmend met 

ongeveer 15.25 mL. Hoe de rivierdynamiek daar tijdens toekomstige 16-meter-plus standen zal 

uitwerken moeten we afwachten. Wellicht levert dat indrukwekkende zandsedimentatie op 

achter de dam, vergelijkbaar met de taferelen in 1993 en 1995 tussen Klaverland en Colen-

brandersbos.

Uit bovengeschetste gang van zaken moge duidelijk zijn dat de laagst gelegen oeverwallen 

het frequentst aan de rivierdynamiek zijn blootgesteld. De oeverwal in de Erlecomse Waard 

verdwijnt weliswaar niet jaarlijks helemaal onder water maar zijn hellingen worden soms 

meerder keren per jaar stevig opgewoeld en van nieuw zand voorzien. Daar tref je voortdurende 

verversing van pioniersituaties. Hier vinden de planten van de zeer dynamische milieus dus de 

beste vestigingskansen. Het Millingerduin gaat pas voorzichtig meedoen in de dynamiek als de 

Erlecomse oeverwal al lang stevig op z’n donder krijgt. De laatste opdoffer van het Millinger-

duin stamt alweer van het hoogwater van 2003. Hier raken de pioniersituaties dus regelmatig 

helemaal overgroeid. Alleen de hogere hoogwaters zijn in staat hier de vegetatie te resetten 

met een nieuwe laag zand. De hoogst gelegen oeverwallen krijgen slechts bij hoge uitzonde-

ring de volle laag. Het Colenbrandersbos en de aangrenzende stroomdalgraslanden staan zo 

sporadisch bloot aan dit riviergeweld dat in de lange intervalperiodes ook allerlei dynamiek-

mijdende planten hun kansen grijpen. De condities voor de kieming van hardhoutooibos tussen 

de extreme hoogwaters zijn hier bijvoorbeeld ideaal.

Speciaal voor de jonge generatie ecologen aan wie de hoogwaters van 1993 en 1995 voorbij 

gingen, hierna een serie foto’s die de rivierdynamiek uit die jaren tot leven brengt.

Misschien kunnen deze plaatjes duidelijk maken hoe uiterwaardpopulaties van vlinders als 

Bruin blauwtje plotseling uitgedoofd raken. Misschien ook kunnen ze een bijdrage leveren 

aan de discussies over de effecten van begrazing te midden van de dynamische rivierprocessen. 

De grote klappen worden uitgedeeld door de rivier, dat mag duidelijk zijn. De hoge oeverwallen 

zijn afhankelijk van het volgende mega-hoogwater voor hun natuurlijke cyclische verjonging. 

Liefhebbers van stroomdalgraslanden zullen dan vergenoegd in de handen wrijven, temeer 

omdat dan een kilometer lange, nieuwe zandvlakte zal ontstaan achter de Millingsedam. 

Prachtig op het zuiden geëxponeerd, dus ideaal voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland-

vegetaties.
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Foto links: het Millingerduin bij een rivierpeil van ongeveer 14.50 - 15 m Lobith. De top van de 
zomerkade steekt nog juist boven water uit.
Foto rechts: na een rivierstand van 15 m Lobith ziet de oeverwal in de Erlecomse Waard er reeds 
als een zandvlakte uit.

Boven links: het Millingerduin gaat bij een rivierpeil boven 15 m Lobith fl ink overstromen.
Boven rechts: de hoogwaters van 1993 en 1995 lieten diepe erosiekuilen achter op het Millinger-
duin. Later in het seizoen stoven de kuilen weer dicht.
Onder links: na het hoogwater van 1993 en 1995 was het Millingerduin veranderd in een zandbak. 
Het rivierwater had dikke lagen zand over de vegetatie afgezet.
Onder rechts: de voormalige agrarische akkers achter het Millingerduin raakten bij sterke wind 
overstoven met nieuw afgezet zand.
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Situatie 1995, tussen Klaverland en Colenbrandersbos

Boven links: bij een rivierpeil boven de 16 m Lobith overstroomt de kade tussen Klaverland 
en het Colenbrandersbos.
Boven rechts: hoewel de topstanden maar enkele dagen aanhouden resulteert dat toch in 
grote hoeveelheden nieuw afgezet zand.
Onder links: Staatsbosbeheer had de start van de stroomdalgraslandontwikkeling naast het 
Colenbrandersbos niet beter kunnen plannen. Deze zandbulten zijn de wieg van één der 
mooiste terreintjes in de Millingerwaard tien jaar later.
Rechts onder: de particuliere eigenaar van het perceel ernaast besloot het zand af te voeren. 
Hier een beeld van het bijeen gebulldozerde zand. Later is dit perceel opnieuw met gras 
ingezaaid.
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Situatie 1995, Colenbrandersbos

Boven links: bij een rivierpeil boven 16 m Lobith trekt een krachtige waterstroom door het 
Colenbrandersbos.
Boven rechts: het fi etspad is na afl oop van het hoogwater afgedekt met een laag rivierzand.
Onder links: het rivierwater heeft de strooisellaag uit het Colenbrandersbos geveegd en 
nieuwe lagen zand afgezet.
Onder rechts: de zandwaaiers reikten tot ongeveer halverwege het bos.
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2.7  Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offcinalis) (H6510)

Doel: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden. 

Huidige verspreiding en oppervlakte 
Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden zijn een sterk antropogeen beïnvloed habitattype, 

dat zonder menselijk beheer niet in deze vorm zou voorkomen. Deze graslanden komen in 

de Gelderse Poort voornamelijk voor op hellingen van winterdijken. In de Ooijpolder komt dit 

habitattype voor op grote delen van de bandijk vanaf Nijmegen tot aan Millingen. Op de dijken 

aan de noordzijde van de Waal komt het ook voor, zij het meer fragmentarisch, en niet overal 

is het habitattype hier even goed ontwikkeld. De Bijlanddijk is eveneens een goed voorbeeld 

van dit type. De intensief door schapen begraasde dijkhellingen (gangbaar agrarisch beheer) 

behoren niet tot dit habitattype. Op kleinere schaal en vaak in mozaïek met andere habitat-

typen komt het ook voor in lager gelegen delen van de uiterwaarden en op zomerkades in 

uiterwaarden die agrarisch worden beheerd.

De huidige oppervlakte van dit habitattype in de Gelderse Poort ligt naar schatting tussen de 

25 en 50 ha.

Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen
Vegetaties behorend tot dit habitattype komen zowel voor op de binnen- en buitentaluds van 

de winterdijk. Op verscheidene dijktrajecten in de Ooijpolder heeft dit habitattype een goede 

kwaliteit, o.a. de trajecten ter hoogte van de Oude Waal, bij Tiengeboden, langs de Bizonbaai 

en tussen Erlecom en Kekerdom. De dijktaluds zijn hier nogal bloemrijk: plaatselijk staan er 

massaal Groot streepzaad en Margriet, en komen karakteristieke soorten als Pastinaak, Wilde 

peen, Gele en Oosterse morgenster, Echt bitterkruid en Glad walstro veelvuldig voor. Ook meer 

bijzondere soorten zijn hier en daar aanwezig: Kattendoorn, Goudhaver, Paarse en Bleke 

morgenster, Grote centaurie, Distelbremraap en Beemdkroon.

Na de dijkverzwaring, die in de Ooijpolder in de periode 1988-1997 in het kader van de Delta-

wet Grote Rivieren gefaseerd is uitgevoerd, is de kwaliteit van de dijkvegetaties op veel plaatsen 

vooruit gegaan, vooral omdat de voorheen intensief begraasde dijkhellingen tegenwoordig niet 

meer beweid maar gehooid worden. Bloemrijkere en gevarieerdere vegetaties zijn het resultaat. 

Ook zijn toen op sommige dijken (o.a. de Ooijse Bandijk en Duffeltdijk, die zijn versterkt in de 

periode 1995-1997) zaadmengsels uitgezaaid, waardoor de huidige soortensamenstelling van de 

Glanshaver- en Vossenstaartgraslanden sterk is beïnvloed. Hierdoor hebben zeldzame soorten 

– die er voorheen niet voorkwamen – zoals Harige ratelaar, Grote centaurie en Prachtanjer zich 

op de dijken gevestigd. Ook het voorkomen van bijvoorbeeld Moespimpernel (lijkt sterk op Kleine 

pimpernel) op de dijk bij de Kaliwaal is terug te voeren op uitzaaiing. Op een aantal plaatsen 

zijn overigens ook waardevolle dijkhellingvegetaties verdwenen door de dijkverzwaring.

Een deel van de insectenfauna lijkt al te profi teren van de bloemrijkere en schralere dijk-

begroeiingen: een soort als de Koninginnenpage lijkt zich sinds 2003 permanent te hebben 

gevestigd in de Gelderse Poort; jaarlijks worden hier tientallen exemplaren waargenomen en 

ze planten zich ook voort (fi guur 23). Deze soort is veelvuldig op bloemrijke dijken te vinden, 

zeker als er veel schermbloemigen (zoals Wilde peen, een waardplant voor de rupsen) voor-

komen. Naast een veranderd dijkbeheer speelt bij de Koninginnenpage ook een klimaateffect 

een rol; hij profi teert van warmere zomers. Daarentegen zijn vlinders van bloemrijke, wat 

schralere graslanden als Argusvlinder en Hooibeestje sterk achteruitgegaan respectievelijk 

uitgestorven in de Gelderse Poort.

Tijdens de recente dijkverzwaringen zijn de dijken -zeker aan de rivierzijde- voorzien van 

‘zwaarder’ dekmateriaal dan voorheen; daardoor zijn ze kleiiger geworden. Productievere en 

ruigere graslandtypen zijn hierdoor bevorderd, terwijl plantensoorten van zandige en zavelige 

bodems zijn benadeeld.
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Bloemrijke dijkhelling Tolkamerdijkje Dijkverzwaring medio jaren ‘90

Beheer en natuurlijke processen
Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van maaien of 

begrazing. Natuurlijke processen spelen hier een veel geringere rol dan in de andere habitat-

typen waarvoor de Gelderse Poort is aangewezen. Aan de rivierzijde van de dijken worden de 

graslandvegetaties beïnvloed door hoogwaters, waarbij overstroming met voedselrijk rivier-

water en afzetting van vloedmerken de nutriëntenhuishouding van de bodem beïnvloeden. 

Soms is er sprake van erosie van de buitentaluds (als gevolg van hoog water), maar dit wordt 

altijd snel hersteld door de dijkbeheerder.

Het beheer van de meeste rivierdijken in de Gelderse Poort bestaat uit tweemaal per jaar 

maaien en afvoeren. Sommige dijken worden nabeweid na de eerste maaironde. Andere 

trajecten maken (nog) deel uit van gangbaar beheerde agrarische graslanden (veelal met 

intensieve schapenbegrazing), en zijn daardoor zeer soortenarm. Er loopt nu in de Ooijpolder 

een experiment met periodieke drukbegrazing van dijktaluds door schapen door een agra-

rische natuurvereniging.

Helaas worden in de zomer grote delen van de dijken in een tijdsbestek van enkele dagen 

volledig gemaaid, waardoor bijvoorbeeld insecten in een keer van al hun voedselbronnen 

(o.a. nectar) worden beroofd, en er tevens een structuurarme, kort gemaaide kale ‘vlakte’ 

ontstaat, waar weinig dieren kunnen overleven. Dieren verliezen van het ene moment op 

het andere hun dekking, voedsel en schuilplaatsen.

Denkend in grote lijnen van verbindingsassen en migratieroutes zou het aan te bevelen zijn 

om de onbewoonde dijken (dus de dijktaluds) een plek te geven in de buitendijkse natuur-

ontwikkeling. De natuurontwikkelingsgebieden zouden zich dan op veel plekken uit kunnen 

strekken van de rivier tot het raster onderaan het binnendijkse talud van de winterdijk. Het 

vegetatiebeheer op de taluds zou dan mee kunnen doen in de natuurlijke begrazing. Indien 

nodig zou met additioneel maaibeheer gecorrigeerd kunnen worden. Dat zou rastervrije dijken 

opleveren en ongekende migratiemogelijkheden voor fauna en – in haar kielzog – de fl ora.

Te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst
Bij een ongewijzigd hooilandbeheer zullen de vegetaties van de dijkhellingen op veel plaatsen 

schraler en bloemrijker worden. Indien er op bepaalde trajecten gekozen wordt voor intensieve 

beweiding of hooilandbeheer, in combinatie met nabeweiding, zal dit invloed hebben op de 

soortensamenstelling van de vegetatie (begrazingsbestendige soorten zullen profi teren, begra-
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zingsgevoelige soorten zullen afnemen of verdwijnen). Indien de dijken toegevoegd zouden 

kunnen worden aan de buitendijkse natuurontwikkelingsgebieden, zou dit kunnen leiden tot 

een betere invulling van hun corridorfunctie, en de extensieve natuurlijke begrazing zou een 

positieve uitwerking kunnen hebben op de vegetatieontwikkeling en op de ontwikkelings-

kansen van de insectenfauna.

Conclusies 
Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden komen in de Gelderse Poort als gevolg van een beheer 

van maaien en afvoeren op veel dijken in goed ontwikkelde vorm voor. In de uiterwaarden is 

het voorkomen veel kleinschaliger en fragmentarischer, mede als gevolg van het agrarische 

beheer en de grotere invloed van rivierdynamiek (o.a. sedimentatie en erosie). Het gevoerde 

maaibeheer op de dijken is nog niet optimaal voor de fauna. Er is nog te weinig variatie in 

ruimte en tijd in het beheer. 

Aanbevelingen: 
• Discussie voeren over de keuzes van het toekomstige dijkenbeheer: is er een mogelijkheid 

om de dijken te betrekken in het uiterwaardenbeheer? 

• Een deel van de schapenrasters op de dijken zou verwijderd kunnen worden, zodat ze 

gemakkelijker als migratieroute voor de fauna kunnen dienen.

• Indien voorlopig nog voor maaibeheer gekozen wordt, is het aan te bevelen om de ruimte-

lijke variatie in de dijkbegroeiingen te bevorderen met kleinschalig beheer en deze te 

faseren in ruimte en tijd. Dit creëert meer kansen voor de fauna op dijken.

• Het is aan te bevelen om de intensieve schapenbegrazing en bemesting van alle dijken in de 

Gelderse Poort te staken. 

• Het vrijkomende hooi van de dijken is -naast gebruik als veevoer- mogelijk ook te gebruiken 

voor energieopwekking. Onderzoek naar deze nieuwe toepassing verdient aanbeveling.

 

Figuur 26. Verspreiding van het habitattype ‘Meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden’ aan de hand van de 
verspreiding van Watergentiaan in drie perioden. 

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989

Oude Waal met rijke Nymphaeidenvegetatie
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2.8  Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden 
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of

Hydrocharition (H3150)

Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting (uit gebiedendocument Gelderse Poort): Het habitattype ‘Meren met Krabben-

scheer en Fonteinkruiden’ komt zowel in goed ontwikkelde als in matig ontwikkelde vormen 

voor, in het bijzonder in een aantal oude rivierarmen en in kolken en wielen. De goed ont-

wikkelde vorm (met soorten als Groot blaasjeskruid, Krabbenscheer en Glanzig fonteinkruid) 

wordt alleen lokaal en over kleine oppervlakte aangetroffen, de matige ontwikkelde vorm 

(met grote drijfbladplanten als Gele plomp, Witte waterlelie en Watergentiaan) is wijd ver-

spreid aanwezig en plaatselijk over grote oppervlakten. Verbetering van de kwaliteit van de 

Krabbenscheerbegroeiingen is de belangrijkste opgave voor de Gelderse Poort; goede kansen 

liggen in de Oude Rijnstrangen.

Huidige verspreiding en oppervlakte 
Het habitattype ‘Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden’ komt in veel verschillende 

wateren in de Gelderse Poort voor. In de uiterwaarden gaat het dan om oude, verlandende 

rivierarmen en kleiputten en in de binnendijkse gebieden eveneens om kleiputten en strangen, 

maar ook om zandputten, kolken en wielen. Voorbeelden van deze wateren zijn de Oude Rijn-

strangen, de Oude Waal, kleiputten in de Millingerwaard, de Ooijse Graaf en de Groenlanden. 

De huidige oppervlakte van wateren met Krabbenscheer en fonteinkruiden is aanzienlijk 

(fi guur 26), maar de kwaliteit wisselt sterk, afhankelijk van de invloed van rivierwater en het 

optreden van kwel. Het habitattype zou je kunnen verdelen in twee varianten of subtypen: 

• een algemeen voorkomende variant met weinig kritische soorten (vooral Nymphaeiden) 

(veel in de uiterwaarden, maar ook binnendijks). 

• een bijzondere variant van heldere wateren, met kritische soorten als Krabbenscheer 

en/of fonteinkruiden (alleen in het binnendijkse gebied).

Huidige kwaliteit en recente ontwikkelingen
In veel buitendijks gelegen plassen en strangen, die jaarlijks inunderen met voedselrijk 

rivierwater zijn alleen matig ontwikkelde vormen van dit habitattype aanwezig, met vrijwel 

alleen drijfbladplanten (Nymphaeiden) als Gele plomp of Watergentiaan. Ondergedoken 

waterplanten ontbreken hier veelal als gevolg van het beperkte doorzicht. Dit heeft te maken 

met de grote voedselrijkdom van het water, die vaak een sterke algengroei tot gevolg heeft.

De grootste oppervlakte van dit habitattype bevindt zich in de Rijnstrangen en goed ontwik-

kelde vormen met Krabbenscheer zijn ook hier zeldzaam geworden. Recent zijn nog slechts 

twee groeiplaatsen van deze soort overgebleven in de Rijnstrangen (Te Linde & Van den Berg, 

2003). Er zijn in de afgelopen jaren herhaaldelijk (onoffi ciële) pogingen gedaan om Krabben-

scheer te herintroduceren in de Gelderse Poort, maar steeds zonder enig succes.

In sommige bekade uiterwaarden is incidenteel sprake van uitzonderlijke hydrologische 

omstandigheden, die tot onverwachte ontwikkelingen kunnen leiden. In de Millingerwaard 

kwam bijvoorbeeld in de periode 2003-2008 het rivierpeil niet hoog genoeg om voor over-

stroming te zorgen (fi guur 27 en 28). De toevoer van voedselrijk rivierwater is daardoor al 

geruime tijd uitgebleven. Bovendien is door droogval in droge zomers als 2003 de visstand in 

de ondiepe kleiputten gedecimeerd of zelfs volledig geëlimineerd. In latere seizoenen hebben 

deze wateren zich gevuld met schoon kwelwater (rivierkwel) en regenwater, waardoor de 

waterkwaliteit al jarenlang erg goed is. Deze kleiputten herbergen nu tijdelijk helder water 

met een rijke waterplantenbegroeiing van o.a. Kranswieren en Fonteinkruiden. Zolang over-

stroming met rivierwater uitblijft, kunnen deze plassen zich verder in deze richting ontwik-

kelen. Ze hebben daardoor in ieder geval tijdelijk grote betekenis voor libellen en amfi bieën, 
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Figuur 28. Het verloop van het rivierpeil tussen 1 januari 2000 en 31 december 2007. Ter indicatie: 
de drempelwaarde van de kade van de Millingerwaard ligt omgerekend naar Lobith-peil op ca. 
14,40m + NAP. Na januari 2003 is de Millingerwaard niet meer overstroomd. 

Figuur 27. Hoogtekaart Gelderse Poort (© AHN-www.ahn.nl.). In het traject van Boven-Rijn en Waal zijn de 
kilometerraaien aangegeven. Het verval in dit traject bedraagt ca. 10 cm per strekkende kilometer, zodat de 
waterstand van Lobith kan worden omgerekend naar lokale NAP-standen.  



beschermde habitats van de gelderse poort53

die visloze wateren prefereren. De zeldzame Zuidelijke keizerlibel en andere minder algemene 

libellensoorten (o.a. de Bruine winterjuffer) planten zich in de Millingerwaard in dit soort 

wateren voort (fi guur 29 en 30), en de Rugstreeppad heeft in 2007 volop geprofi teerd van deze 

visarme jonge kleiputten in de Millingerwaard. In de binnendijkse wateren van dit type vindt 

de Kamsalamander (waarvoor de Gelderse Poort is aangewezen als Natura 2000-gebied) een 

geschikt habitat. In de kwelgevoede plassen en kleiputten van de Groenlanden komt deze soort 

bijvoorbeeld massaal voor (Calle et al., 2008).

Ook beschermde vissoorten als Bittervoorn en Grote modderkruiper (waarvoor de Gelderse 

Poort is aangewezen als Natura 2000-gebied) zouden kunnen profi teren van een betere water-

kwaliteit in de meer geïsoleerde wateren in de uiterwaarden.

Door de steeds diepere insnijding van de rivier in zijn eigen bedding (de huidige rivierbodem 

ligt zo’n 2 meter dieper dan vóór de aanleg van kribben aan het einde van de 19e eeuw) is de 

drainerende werking op uiterwaardplassen en binnendijks gelegen wateren in de afgelopen 

decennia steeds groter geworden. De hoeveelheid rivierkwel die naar deze plassen stroomt, 

is daardoor sterk afgenomen. Dit blijkt o.a. goed uit de afgenomen verspreiding van een 

kwelindicator als Waterviolier (fi guur 31). Alleen bij hogere rivierstanden kan tegenwoordig 

het proces van rivierkwel nog optreden.

Ook de kwel vanuit de hogere gronden (stuwwallen) aan de randen van de Gelderse Poort komt 

op nog maar weinig plaatsen in de rivierbegeleidende wateren terecht; dit kwelwater zal eerder 

naar de dieper gelegen rivier en diepe zandwinputten stromen of door de onderbemalen 

polders loten aangetrokken en afgevoerd worden. In de Rijnstrangen (vooral in de Steenwaard 

en de Erfkamerlingschap) komt op een aantal plaatsen nog steeds een combinatie van dieper 

en lokaal grondwater aan de oppervlakte. De poelen in de Steenwaard herbergen veel Groot 

blaasjeskruid; deze soort is een indicator van schoon,helder water, veelal afkomstig van kwel.

In de Ooijpolder zijn de meeste rivierbegeleidende wateren en de binnendijkse plassen als in 

de Groenlanden vooral afhankelijk van het optreden van rivierkwel. Hier komen plaatselijk 

nog goed ontwikkelde fonteinkruid- en kranswiervegetaties voor. Ook in sommige binnendijks 

gelegen kolken is dit het geval.

Beheer en natuurlijke processen
Door de sterke regulatie van het riviersysteem (het vastleggen van de hoofdstroom met 

kribben en harde oeververdediging en de bedijking) en de sterke erosie van de rivierbodem 

is de van nature voorkomende rivierkwel sterk afgenomen en zijn ook kwelstromen vanuit 

de hogere gronden naar de rivierbegeleidende wateren verminderd. Deze ontwikkelingen 

zijn voor een groot deel onomkeerbaar, gezien het grote belang van Waal en Rijn voor de 

scheepvaart en andere economische activiteiten. 

Het peilbeheer in de Rijnstrangen was tot voor enkele jaren vooral gericht op de landbouw 

in de omgeving. Dit leidde tot afname van kwelafhankelijke watervegetaties en verdroging 

en verruiging van de rietmoerassen. In 2005 is het waterpeil hier enigszins verhoogd voor 

de moerasvogels. 

In de Ooijse Graaf is in de jaren ’90 opvallende verdroging opgetreden, die heeft geleid tot 

afname van kwelindicatoren (o.a. Waterviolier; fi guur 31) en tot sterke verruiging en ver-

bossing van de rietmoerassen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de diepe landbouw-

ontwatering in de omgeving.

In de strangen en plassen zelf vindt weinig actief beheer plaats. Verlanding en verondieping 

door slibophoping/slibafzet gaan geleidelijk verder. Lokaal wordt niet gemaaid o.a. in de 

Rijnstangen. Door de aanleg van nieuwe geulen kan de successie weer van voor af aan beginnen.

Te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst
De toekomstige ontwikkelingen van de wateren met Krabbenscheer en fonteinkruiden zijn 

sterk afhankelijk van het binnendijks peilbeheer en eventuele maatregelen met betrekking tot 
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de insnijding van de Waal en de Rijn. Indien het peilbeheer in de binnendijkse gebieden vooral 

afgestemd blijft op de landbouw, zijn de herstelkansen in de meeste wateren gering. Buitendijks 

zijn onder de huidige omstandigheden alleen matig ontwikkelde vormen en pionierstadia van 

dit habitattype te verwachten. 

Conclusies
Voor behoud en ontwikkeling van dit habitattype zijn grote inspanningen nodig. Buitendijks 

is het als gevolg van de huidige rivierdynamiek, waterkwaliteit en insnijding van de rivier 

vrijwel niet meer mogelijk om wateren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden duurzaam te 

Figuur 30. Bruine winterjuffer. Bedreigde soort die zich 
vooral op locaties met rivierkwel en rietmoeras heeft 
gevestigd. 

Figuur 31. Waterviolier. Verspreiding gedurende twee 
perioden in de Gelderse Poort. Er is een duidelijke afname 
zichtbaar in de Ooijpolder (Oude Waal, Circul en Ooijse 
Graaf). 

l periode 2003-2007
▲ periode 1990-2002
° periode 1970-1989

 periode 1996-2007
® periode 1970-1995

Bloeiende waterviolier

Bruine winterjuffer
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ontwikkelen. Onder gunstige omstandigheden kunnen pionierstadia (jonge kleiwinningen) 

in bekade uiterwaarden (bijvoorbeeld de Millingerwaard) wel een aantal jaren bestaan. 

Binnendijks zijn op zich meer kansen voor dit habitattype, vooral aan de randen van de stuw-

wallen, waar nog kwelwater uittreedt. Hier is de hydrologische (c.q. verdrogende) invloed van 

de rivier beperkter. Duurzaam herstel vraagt hier echter om keuzes: de landbouwontwatering 

zou hiervoor ingrijpend moeten worden aangepast, en er zouden hydrologische bufferzones 

rond natuurgebieden moeten worden ingericht. Tevens zou het voedselrijke landbouwwater 

om deze gebieden heen moeten worden geleid. 

Aanbevelingen 
• Duidelijke keuzes maken in het peilbeheer in de Rijnstrangen: optimalisering voor water- 

en moerasvogels en kwelafhankelijke watervegetaties of verlaging van doelen. Met name 

in de oostelijke Rijnstrangen zou het peil omhoog moeten. Ook voor de Ooijse Graaf en de 

Groenlanden is optimalisering van het waterpeil gewenst.

• Herstel van de kwelinvloed in de binnendijkse wateren. Vooral binnendijks liggen kansen 

voor Krabbenscheer- en fonteinkruidvegetaties

• Landbouwontwatering aanpassen in de omgeving van wateren met waardevolle, kwelafhan-

kelijke watervegetaties (Rijnstrangen, Ooijse Graaf en Groenlanden). Aanbevolen wordt om 

een grondige analyse te maken van de historische waterpeilen. 

• Bij de inrichting van uiterwaarden rekening houden met potentiële kwelprocessen (zoals 

in oosten van de Millingerwaard); het graven van ondiepe plassen leidt hier tot aquatische 

hoge natuurwaarden.

• Eutrofi ëring door instroom van voedselrijk water via de aanvoer van oppervlaktewater 

aanpakken (o.a. het riviertje de Wild in de Rijnstrangen).

• Plaatselijk grenzen intensieve gebruikte landbouwpercelen direct aan de Rijnstrangen; 

dit leidt tot het inspoelen van meststoffen via het ondiepe grondwater met eutrofi ëring 

tot gevolg. Een ruime bufferzone is hier zeer wenselijk.

• Discussie voeren over de eventuele bijplaatsing van Krabbenscheer. 

Figuur 29. Zuidelijke keizerlibel. Klimaatsoort die recent 
in grotere rivierkwelplassen is opgedoken. 

Zuidelijke keizerlibel
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 R I V I E R N ATU U R  G LO BA L I S E E RT 

Het lijkt nog steeds dezelfde vertrouwde rivier, maar wie een hengel uitgooit of verrekijker 

en microscoop ter hand neemt komt tot andere conclusies. De Rijn verandert van karakter 

en haar bewoners ook. Nijlgans, Chinese wolhandkrab, Amerikaanse rivierkreeft, Kaspische 

slijkgarnaal, Aziatische korfmossel, Hongaarse raket, Japanse duizendknoop; de lijst van 

allochtone planten en dieren groeit snel. De Rijn en de Gelderse Poort worden steeds 

exotischer en globaliseren mee met de rest van de wereld.  

De economische expansie heeft de nodige gevolgen gehad voor de rivier en haar organismen. 

Zo is door menselijke invloed de watertemperatuur in afgelopen eeuw met drie graden geste-

gen. Qua temperatuur hebben we er haast een Zuid-Europese rivier van gemaakt. En chemisch 

drukten we ook een zwaar stempel op de Rijn, denk maar aan de talloze lozingen van industrie 

en huishoudens. Niet alle oorspronkelijke planten en dieren uit de rivier konden met deze 

complete-makeover uit de voeten. Er is veel uitgestorven of sterk in de verdrukking geraakt. 

Vaak betrof het minuscule beestjes en viel het verdwijnen amper op. In een paar gevallen deed 

het economisch wel pijn, denk aan de zalm en de steur die vroeger de riviervisserij van een 

boterham voorzagen.

Ondertussen bevaren we al eeuwenlang de wereldzeeën en nemen in de vorm van aangroei 

op de scheepswand of zwemmers in het ballastwater, allerlei exotische organismen mee naar 

onze Rijnmonding. Dit proces gaat nog onverminderd voort. Voor deze ontheemde beestjes is 

Europoort letterlijk de poort tot een nieuw continent. De binnenvaart is de volgende schakel 

in dit onnatuurlijke verspreidingsproces. Heel wat exotische zaden worden in de vorm van 

veevoer stroomopwaarts getransporteerd. En er waait heus wel eens wat overboord. Gelukkig 

voor de inheemse fl ora en fauna slaagt maar een klein percentage er in om hier vaste voet te 

krijgen. Maar soms gaat het explosief, zoals bij de Chinese wolhandkrab of de Amerikaanse 

rivierkreeft of met het Zuid-Afrikaanse Bezemkruiskruid. Als je bedenkt hoe aangenaam 

gespreid het bedje soms is (inheemse tegenvoeter uitgestorven), is dat plotselinge succes goed 

te begrijpen. Ze kunnen immers de kant-en-klare, vrijgekomen niche bezetten. Bovendien is 

het hier extra aantrekkelijk omdat de exoot niet geconfronteerd wordt met de parasieten en 

andere ongemakken uit zijn thuisgebied. De explosieve kolonisten hoeven zich geen plek te 

bevechten. 

Een nieuwe doos van Pandora ging in 1992 open met de realisatie van het Main-Donaukanaal. 

Terwijl de staatshoofden en reders de champagnekurken lieten knallen, begon onder de water-

spiegel een biologische oorlog. Organismen uit het Rijn- en Donausysteem kunnen voortaan 

vrij uitwisselen en de eerste tekenen zijn nu al in Nederland waarneembaar. Blije hengelaars 

vangen roofblei en blauwneus. Maar hoe lang overheerst die blijdschap? Niemand kan voor-

spellen wat alle gevolgen zijn van deze kunstmatig in gang gezette evolutie. Nieuwe concur-

renten, nieuwe parasieten, nieuw voedsel, nieuwe mogelijkheden; voor elke soort valt het 

kwartje anders.

Hogere economische machten als nieuwe natuurprocessen? Je zou het bijna gaan denken, 

maar onderschat ook de individuele mens niet. Via de tuincentra en de aquariumwinkels 

haalt men de halve wereld in huiskamers en tuinvijvers. En wat doet men als de Amerikaanse 

roodwangschildpad en Aziatische steur te groot groeien? En wat als de vijver overwoekerd 

raakt met de exotische watervaren? Weg ermee, hup in de dorpsvijver of in de sloot. En 

binnen de kortste keren heeft de Gelderse Poort er weer een nieuwe exoot bij.
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Vanuit het perspectief van vis, kreeft of varen speelt de mens voor god. Hij bedijkt de rivier, 

zit aan de thermostaat, voegt chemicaliën toe, graaft verbindingskanalen en gooit expres of 

zonder het zich te realiseren vreemde planten en dieren in het water. Het lijkt welhaast een 

natuurvariant van de Gouden Kooi. Een permanent live-programma met veel verliezers en 

enkele winnaars. Maar het bizarre is dat we het programma niet af kunnen zetten. Dit is geen 

virtueel experiment, dit is real-live. De Rijn zal nooit meer hetzelfde zijn. Alle natuurherstel 

ten spijt zal nooit meer de natuur uit grootvaders tijd terugkeren. Uit de mix van autochtone 

en allochtone organismen ontwikkelt zich een nieuwe natuur van de 21e eeuw. En de succes-

volle exoten van nu worden over honderd jaar tot de inheemse fl ora en fauna gerekend. Kijk 

maar naar de snoekbaars waarvan de eerste van Nederland een eeuw geleden bij Millingen uit 

de Rijn werd gevist. 

In dit licht gezien is de mores van het natuurbeleid wel erg puriteins. Over exoten doet men 

liever het zwijgen toe. Akkoord, wat valt er ook tegen te doen? Maar over uitgestorven, inheemse 

soorten maakt men zich des te drukker. Die plaatst men hoog op de verlanglijst. Maar actief 

herstel in de zin van terug uitzetten kan op weinig bijval rekenen. En zo gebeurt het dat links 

en rechts de exoten ons riviersysteem binnenzwemmen, terwijl jarenlang tevergeefs gediscus-

sieerd wordt over het al dan niet herintroduceren van inheemse soorten. Je zult maar een 

verdwenen inheemse soort zijn. Bij het uitsterven werd je met vereende krachten weggepest, 

maar bij het terugkeren moet je alles op eigen kracht kunnen. Dan hebben de exoten het een 

stuk makkelijker.
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3  synthese
  

3.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van beschermde 

habitats inclusief de in hoofdstuk 2 nog niet beschreven rietmoerassen, nog eens bondig 

samengevat (tabel 1) en besproken. In paragraaf 3.9 staan de conclusies. 

Tabel 1: overzicht huidige kwaliteit, verwachte ontwikkelingen en huidig areaal van de 7 voorkomende 
habitattypen en van het rietmoeras (i.v.m. broedvogels van de Vogelrichtlijn) in het Natura 2000-gebied 
Gelderse Poort. De habitattypen zijn in de tabel in ruime zin beschouwd: goed, matig en slecht ontwikkelde 
varianten van elk habitattype zijn meegenomen in de beoordeling.

Code  Habitattype Huidige Verwachte Huidig
Habitattype  kwaliteit ontwikkelingen areaal
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden - 0 g
H3270 Slikkige rivieroevers + + k
H6120 Stroomdalgraslanden +  ++ k
H6430 Ruigten en zomen +  ++ k
H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden + + m
H91E0 Vochtige alluviale bossen +  ++ g
H91F0 Droge hardhoutooibossen + + k
 Rietmoerassen - - g
Legenda: 
Huidige kwaliteit: -- : slecht ontwikkeld, - : vrij slecht ontwikkeld, 0: matig ontwikkeld, +: goed ontwikkeld, 
++: zeer goed ontwikkeld
Verwachte ontwikkelingen: -- : sterke achteruitgang, - : achteruitgang, 0: stabiel, +; vooruitgang, ++: sterke vooruitgang
Areaal: g = groot (>50 ha), m = middelgroot (25-50 ha), k =klein (5-25 ha), zk = zeer klein (<5 ha)
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3.2  Ooibos

Zachthoutooibos
Met de zachthoutooibossen in de Gelderse Poort gaat het de goede kant op: de areaaltoename die 

al enige tijd aan de gang is, zet door als gevolg van ontkleiing, de inrichting van uiterwaarden 

voor natuur en ook door successie vanuit andere habitats (vooral slikkige (rivier)oevers, riet-

moerassen, zomen en ruigten en in mindere mate stroomdalgrasland). Tegelijkertijd neemt 

ook de kwaliteit van de zachthoutooibossen toe door het ouder worden van de bossen, bever-

activiteiten en begrazing (meer structuur en dood hout, ontstaan van geleidelijke overgang 

naar open terrein). Dit blijkt o.a. uit de toename van karakteristieke broedvogels van oudere 

loofbossen en de vestiging van bosplanten. Het bovenstaande geldt niet alleen voor de zacht-

houtooibossen in de uiterwaarden, maar ook voor een deel van de binnendijks gelegen ooibos-

complexen. 

De veiligheidseisen die de rivierbeheerder stelt, laten echter niet overal een ongestoorde 

ooibosontwikkeling in de uiterwaarden toe. Recentelijk is om die reden veel ooibos op rivier-

stranden en lagere oeverwallen en een deel van het oudere ooibos in de Millingerwaard 

gerooid. Hierdoor is het ooibosareaal in de Gelderse Poort plaatselijk afgenomen en raakt het 

ooibos versnipperd. Regeneratie van het ooibos wordt hier niet meer toegestaan. Vooral het 

Bijvoet-ooibos (pionierbos op rivierstranden en oeverwallen), dat een aanzienlijk kleiner 

oppervlak inneemt dan het Lissen-ooibos, wordt door dit ‘beheer’ sterk getroffen. Gezien het 

belang van een ongestoorde ontwikkeling van zachthoutooibos in een aaneengesloten areaal, 

en de grote landelijke betekenis van de Gelderse Poort voor dit habitattype, vormen de huidige 

veiligheidseisen van Rijkswaterstaat een bedreiging. Het zou goed zijn om te zoeken naar 

andere mogelijkheden voor verlaging van de stromingsweerstand in het winterbed, en zo min 

mogelijk in te grijpen in de reeds bestaande, waardevolle zachthoutooiboscomplexen in de 

Gelderse Poort.

Hardhoutooibos
Droog hardhoutooibos is in de Gelderse Poort een zeldzaam habitattype, dat ook landelijk 

gezien slechts een klein areaal heeft. Het komt in de Gelderse Poort op één locatie (het Colen-

brandersbos) in redelijk ontwikkelde vorm voor; op enkele andere plaatsen zijn aanzetten tot 

de ontwikkeling van hardhoutooibos aanwezig, in de vorm van struwelen. De ecologische 

kwaliteit van het Colenbrandersbos is nog niet optimaal, maar zal zich naar verwachting zeer 

geleidelijk verder kunnen ontwikkelen. Het huidige bos is echter te beperkt van omvang voor de 

ontwikkeling van een compleet bosecosysteem van hardhoutooibos met bijbehorende waarde-

volle gradiënten. Daardoor is ook het beheer lastig: wel of niet jaarrond begrazen, en hoe om 

te gaan met ongewenste boomsoorten in het bos?

Gezien de landelijke en regionale zeldzaamheid en het beperkte voorkomen van dit habitat-

type wordt aanbevolen om het huidige hardhoutbos zich zoveel mogelijk ongestoord te laten 

ontwikkelen, en op alle potentieel geschikte locaties de hardhoutooibosontwikkeling te 

bevorderen. Beperkingen als gevolg van het ontbreken van zaadbronnen kunnen worden over-

wonnen door gericht ontbrekende boomsoorten aan te planten in de nabijheid van geschikte 

ontwikkelingslocaties. Ingrepen in het kader van cyclische verjonging zijn in dit habitattype 

uit den boze. Er is juist extra ruimte nodig in het winterbed van de rivier, om dit soort ‘ruwere’ 

begroeiingstypen voldoende ontwikkelingskansen te geven, bijvoorbeeld op gesaneerde 

voormalige steenfabrieksterreinen.

3.3  Ruigten en zomen
Binnen het habitattype ruigten en zomen komen alleen de vochtige ruigten met Moerasspirea 

(subtype A) en de nitrofi ele zomen (subtype C) in redelijke omvang voor. Vooral de nitrofi ele 

zomen hebben zich na 1990 kwalitatief en kwantitatief bijzonder goed ontwikkeld, met name 

in de uiterwaarden. Dit is vooral te danken aan de toegenomen ruimte voor rivierdynamische 
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processen. Subtype A lijkt het vooral in de uiterwaarden ook redelijk te doen, maar van het 

binnendijkse gebied is nog geen goed beeld verkregen. 

Belangrijke processen voor de ontwikkeling van ruigten en zomen in brede zin zijn extensieve 

begrazing (structuurvariatie, zaadverspreiding) en overstroming (afzetting vloedmerken, ver-

spreiding plantensoorten). Het op meer plaatsen toelaten en bevorderen van deze processen 

(vooral door het uit gebruik nemen van landbouwpercelen), geeft dit habitattype nieuwe 

kansen in de Gelderse Poort.

3.4  Slikkige rivieroevers 
Het huidige areaal aan pionierhabitats langs rivieroevers en uiterwaardplassen is klein in de 

Gelderse Poort. In het verre verleden (voor normalisatie met kribben) kwam dit habitattype 

vermoedelijk over veel grotere oppervlakten voor langs de Waal (Peters et al., 2007). De kwali-

teit van het habitattype is verbeterd in de afgelopen decennia, en is nu redelijk tot goed, maar 

kan afhankelijk van locatie en rivierwaterstand sterk variëren. Het perspectief op korte termijn 

voor verder herstel en ontwikkeling is gunstig; de voorziene ontkleiing en herinrichting van 

uiterwaarden in het kader van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ draagt hier zeker aan bij. 

Het voortbestaan van deze pionierhabitats is echter wel sterk afhankelijk van het optreden van 

rivierdynamische processen op grote schaal. Er moet voldoende waterstandsdynamiek blijven 

optreden, in combinatie met sedimentatie- en erosieprocessen. Het is niet mogelijk en niet 

gewenst om deze habitats op vaste locaties in stand te houden; als de omstandigheden geschikt 

zijn ontstaan ze in korte tijd, maar ze kunnen ook snel weer verdwijnen door vegetatie-

successie of rivierdynamiek. Slimme zonering van recreatie in de uiterwaarden is noodzakelijk 

om pioniersoorten onder de broedvogels en doortrekkende en overwinterende watervogels 

en steltlopers (die in hoge mate afhankelijk zijn van dit habitattype) voldoende ruimte en rust 

te gunnen. Binnen de huidige beperkte ruimte is de zomerdynamiek vaak te sterk voor het 

optimaal functioneren als broedhabitat voor pioniervogels. Schaalvergroting van pionier-

habitats biedt ruimtelijke uitwijkmogelijkheden voor deze soorten.

3.5  Stroomdalgraslanden
De sterke achteruitgang in areaal en kwaliteit van stroomdalgraslanden is in de Gelderse 

Poort na 1990 gekeerd, en is nu omgezet in een areaaluitbreiding en sterke kwaliteits-

verbetering. Dit proces heeft vooral plaatsgevonden op de oeverwallen en rivierduinen in 

de uiterwaarden, waar op veel plaatsen langs de Waal natuurlijke rivierprocessen volop de 

ruimte hebben gekregen. Niet alle stroomdalsoorten hebben hier in gelijke mate van kunnen 

profi teren; enkele zich moeilijk verspreidende en/of begrazingsgevoelige soorten zijn niet of 

nauwelijks toegenomen. Een optie is om deze categorie soorten indirect te stimuleren door 

maaisel van soortenrijke bronpopulaties uit te spreiden op gesaneerde steenfabrieksterreinen 

en andere hooggelegen terreinen (bijv. Vlietberg, voormalig circuit Gendtse Polder). Er zijn 

overigens in de afgelopen jaren ook geheel nieuwe (Varkenskervel) of al lang verdwenen 

stroomdalsoorten (Stijve wolfsmelk) opgedoken.  

De stroomdalgraslandbegroeiingen op dijken zijn na 1990 o.a. door dijkverzwaring en 

intensief agrarisch beheer wel nog in kwaliteit en omvang achteruitgegaan, maar inmiddels 

is op veel dijken een positieve ontwikkeling zichtbaar, dankzij natuurtechnisch maaibeheer. 

Aanbevolen wordt om de intensieve (‘klassieke’) schapenbeweiding af te bouwen, en deze te 

vervangen door kleinschalig maaibeheer. Het zou nog mooier zijn om de dijken integraal 

op de nemen in de natuurlijke begrazing van de uiterwaarden. Het binnendijkse raster kan 

dan de nieuwe grens worden van ‘het natuurlint’ langs de rivieren. Dat vergroot de migratie-

mogelijkheden voor plant en dier aanzienlijk, en kan een hoogwatervluchtplaats worden voor 

dieren. Belangrijk is dan wel dat (delen van) de dijken verkeersluw moeten worden gemaakt.

Enkele dagvlindersoorten (Bruin blauwtje, Koninginnepage) zijn door uitbreiding van hun 

biotoop (bloemrijke graslanden) recentelijk sterk toegenomen, maar andere soorten zijn 
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inmiddels verdwenen (Hooibeestje) of hebben zich (nog) niet hersteld (Argusvlinder). Het 

ontbreken van goede landschappelijke verbindingszones van en naar de omliggende gebieden 

zou een van de belangrijke oorzaken van uitblijvend herstel van een deel van de dagvlinder-

fauna kunnen zijn. Op dit punt zijn verbeteringen in de landschapsstructuur dringend gewenst.

In de nabije toekomst zullen de uitbreiding en het herstel van stroomdalgraslanden op de 

oeverwallen en rivierduinen zich naar verwachting voortzetten, doordat op meer plaatsen 

dynamische oeverwallen tot ontwikkeling kunnen komen als gevolg van de herinrichting 

van de uiterwaarden. Het verdwijnen van het landbouwkundig beheer, het toelaten van 

grootschalige rivierdynamiek (overstroming, zandafzetting en erosie) en extensieve jaar-

rondbegrazing zijn noodzakelijke randvoorwaarden hierbij. 

3.6  Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden
Ook op de rivierdijken zullen stroomdalgraslanden zich waarschijnlijk geleidelijk beter gaan 

ontwikkelen bij een voortzetting van het huidige verschralingsbeheer. Voor de graslandfauna 

is het wel noodzakelijk om het dijkbeheer te extensiveren (fasering in ruimte en tijd en com-

bineren van begrazing en maaibeheer); hierdoor ontstaat meer structuurvariatie en kunnen 

gradiënten zich beter ontwikkelen. De dijken zouden veel meer geïntegreerd kunnen worden 

in het natuurlandschap van de rivieren en hun uiterwaarden. De compartimentering van de 

dijkhellingen met prikkeldraadrasters en schapengaas zou opgeheven kunnen worden, ten 

behoeve van de uiterwaardfauna en de recreatie.

3.7  Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden
Ondanks dat dit habitattype (in brede zin) wijd verspreid en met een relatief groot areaal 

voorkomt in de Gelderse Poort, is het areaal met goed ontwikkelde vormen zeer klein. In het 

overgrote deel van de wateren die tot dit type behoren, zijn de watervegetaties matig tot slecht 

ontwikkeld. Alleen de minst kritische waterplanten (de Nymphaeiden) zijn aanwezig; indi-

catoren voor kwel en helder, (matig) voedselrijk water ontbreken veelal. De locaties waar de 

soortenrijkere, goed ontwikkelde variant nog voorkomt, worden nog gevoed door grondwater 

in de vorm van rivierkwel of kwel vanuit de nabijgelegen stuwwalcomplexen. Het gaat dan 

specifi ek om jonge kleiputten in de Millingerwaard, kwelgevoede delen van de Rijnstrangen 

en zand- en kleiputten in de Groenlanden. Hier komen nog soortenrijke waterplanten-

begroeiingen voor met fonteinkruiden, kranswieren en zeer lokaal nog Krabbenscheer.

Belangrijke knelpunten zijn in de huidige situatie:

• voortschrijdende insnijding van de rivierbodem, waardoor binnendijks gelegen plassen 

weinig rivierkwel meer ontvangen en bij lage rivierstanden verdroging optreedt (ook 

buitendijks). 

• de intensieve landbouwontwatering rond de plassen- en moerasgebieden (Groenlanden, 

Rijnstrangen en Ooijse Graaf), die een sterk verdrogend effect heeft op deze gebieden. 

Kwel wordt afgevangen in de diep gelegen watergangen, en komt niet meer in de natuur-

gebieden terecht, en als gevolg van het huidige peilbeheer zakt het waterpeil in voorjaar 

en zomer te diep uit.

• de waterkwaliteit is veelal te eutroof voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten-

vegetaties; nu is er in veel gevallen sprake van troebel water door sterke algenontwikkeling. 

Oorzaken zij o.a. toestroom van voedselrijk oppervlaktewater via aanvoerende waterlopen 

(o.a. de Wild in de Rijnstrangen), frequente overstroming met voedselrijk rivierwater 

(buitendijkse plassen) en de aanwezigheid van dikke, voedselrijke sliblagen op de bodems 

van sommige plassen en strangen.

Door bovengenoemde knelpunten is ontwikkeling van de goed ontwikkelde vormen van het 

habitattype in de uiterwaarden weinig kansrijk en niet passend binnen het huidige systeem 

(smalle uiterwaarden met hoge dynamiek). Slechts bij meerjarige perioden zonder forse hoog-

waters kunnen er in jonge kleiputten in de bekade uiterwaarden tijdelijk rijkere waterplanten-
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begroeiingen ontstaan (pioniervormen van het habitattype), maar deze zullen bij nieuwe over-

stromingen naar verwachting weer verdwijnen. Binnendijks kunnen in principe soortenrijke 

watervegetaties ontwikkeld worden, mits de landbouwontwatering en het peilbeheer in de 

omgeving van de natuurgebieden wordt aangepast, zodanig dat de wateren veel minder snel 

uitdrogen, substantieel meer schoon kwelwater ontvangen en dat er geen voedselrijk land-

bouwwater meer kan instromen. Een verbetering van de kwaliteit van dit habitattype is gunstig 

voor de Habitatrichtlijnsoorten Grote modderkruiper, Bittervoorn en Kamsalamander, die voor 

een groot deel aangewezen zijn op deze wateren. Verbetering van de kwaliteit van dit habitat-

type in het binnendijkse gebied is waarschijnlijk het meest kansrijk, en het vergt zowel aanpak 

van landbouwontwatering (Groenlanden/ Circul, Ooijse Graaf/ Erlecomse Polder) als ook 

aanpak van de waterkwaliteit (vooral het riviertje de Wild in de Rijnstrangen).  

Langs de randen van wateren met Krabbenscheer en fonteinkruiden kan het rietmoeras 

verder worden ontwikkeld.

3.8  Rietmoeras
Het areaal en de kwaliteit van rietmoeras is sterk afgenomen in de Gelderse Poort (fi guur 32). 

In de jaren ‘60 en ‘70 van de 20e eeuw bereikte het areaal aan rietmoeras een hoogtepunt in 

het grote aantal niet gehercultiveerde kleiputten in bekade uiterwaarden (Oude Waal, Keker-

domse waard) en in binnendijkse terreinen (Groenlanden, Ooijse Graaf). Bovendien was de 

watersituatie toen gunstig voor moerasontwikkeling. Het polderpeil was destijds aanzienlijk 

hoger. In die periode is ook de Spijkse Overlaat afgesloten, waardoor de Rijnstrangen tot het 

binnendijkse gebied gingen behoren en hier veel rietmoeras kon ontstaan. 

De afname van oppervlakte en kwaliteit van rietmoeras is het sterkst geweest in de bekade 

uiterwaarden, door een combinatie van sterke rivierinsnijding en voortschrijdende opslibbing 

enerzijds en door een steeds intensievere landbouwkundige ontwatering anderzijds. De binnen-

dijkse gebieden hebben eveneens te kampen met verminderde rivierkwel door de insnijding 

van de rivier, maar hier geldt vooral dat het water in het voorjaar veel te snel wordt afgevoerd 

ten behoeve van de landbouw. 

Door de verdroging zijn vrijwel alle rietmoerassen in de jaren ‘80 maar vooral in de jaren ‘90 

in hoog tempo verland en vervolgens verbost. In de verspreidingskaartjes van de broedvogels 

van het rietmoeras is te zien dat de Ooijpolder, de uiterwaarden en het zuidelijk deel van de 

Oude Rijnstrangen praktisch ‘leeggelopen’. Het noordelijk deel van de Oude Rijnstrangen 

wankelt. Om rietmoeras in de binnendijkse gebieden een serieuze kans te geven, dient de 

rivierkwel veel minder snel te worden afgevoerd; dit vereist een aanpassing van het peilbeheer, 

waarbij hogere waterpeilen tot laat in het voorjaar kunnen worden gehandhaafd. Belangrijk 

is dat de huidige vaste peilen plaats gaan maken voor dynamische peilen, die de natuurlijke 

seizoensfl uctuaties volgen (’s winters een hoger peil dan ’s zomers). Op strategisch gekozen 

locaties kunnen nieuwe vestigingsmilieus voor rietmoeras worden gecreëerd. Door het graven 

van nieuwe kleiputten (= maaiveldverlaging), kan meer rivierkwel aan worden getrokken. 

Verwerving van laaggelegen percelen rondom de bestaande rietmoerassen in de Rijnstrangen 

heeft daarbij grote prioriteit; dit geldt ook voor laaggelegen percelen in de Erlecomse Polder 

en in/nabij de Ooijse Graaf. Om rietmoerasontwikkeling in de Groenlanden nog een serieuze 

kans te geven, dient naast het opstuwen van de huidige A-watergang in het westelijk deel ook 

te worden gekeken naar een waterpeilhoging in het Circul van de Ooij. Indien dit niet moge-

lijk is, kan in de Groenlanden beter worden ingezet op de ongestoorde ontwikkeling van 

(zachthout)ooibossen. 

Onlangs (in februari 2008) is Staatsbosbeheer begonnen met het graven van nieuwe geulen in 

de Erfkamerlingschap (Rijnstrangen) ten behoeve van de ontwikkeling van rietmoeras. In de 

komende 5 jaar zal zo’n 300.000 m3 grond worden afgegraven voor de ontwikkeling van 25 ha 

rietmoeras. Vooral sterk bedreigde soorten als Roerdomp en Grote karekiet zouden hiervan 

moeten gaan profi teren. Eerder uitgevoerde maatregelen t.b.v. rietmoerasontwikkeling in de 

Rijnstrangen lijken positief uit te pakken voor rietvogels (mededeling Staatsbosbeheer).
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Naast bovengenoemde locale problemen speelt op de achtergrond de rivierbodemdaling op. 

In onze regio is de rivierbodem in de afgelopen eeuw al zo’n twee meter lager komen te liggen 

als gevolg van erosie, en bij ongewijzigd beleid zal daar in tachtig jaar nog een meter bijkomen 

(med. H. Havinga, Rijkswaterstaat). Als dit proces doorzet in de komende decennia, ziet het er 

slecht uit voor de moerasgebieden in de Gelderse Poort die afhankelijk zijn van rivierkwel, 

zeker in toekomstige droge zomers. 

Eigenlijk dient de extreme rivierbodemdaling zo snel mogelijk een halt toe te worden geroepen. 

En bij voorkeur dient dit aangepakt te worden met zandsuppletie. Laat Rijkswaterstaat de rivier-

bodem verder dalen, dan heeft inzetten op rietmoeras in de Rijnstangen of de Ooijse Graaf 

nauwelijks zin.

De ontwikkeling van nieuw rietmoeras kan goed gecombineerd worden met de uitbreiding van 

het habitattype ‘Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden’. 

Moeras Kwelplas met Lidsteng

Figuur 32. Actuele verspreiding 
van rietvogels: geclusterde 
territoria van Bruine kiekendief, 
Grote karekiet, Rietzanger, 
Roerdomp en Snor gedurende 
de periode 2004-2007 
(Majoor et al., 2008).
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3.9  Conclusies
Het totaalbeeld en het ontwikkelingsperspectief op korte en middellange termijn is voor 

de meeste habitattypen redelijk positief, wateren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden en 

rietmoerassen uitgezonderd. Vooral in de binnendijks gelegen gebieden, die hydrologisch en 

kwalitatief minder afhankelijk zijn van de diep ingesneden rivieren, liggen de meeste kansen 

voor ontwikkeling en herstel van de kwelafhankelijke water- en moerashabitats. Het is waar-

schijnlijk mogelijk om beide typen gecombineerd te ontwikkelen. Aanpassingen in het peil-

beheer (bevorderen kwel, peilverhogingen, en natuurlijker peilfl uctuaties) en waterkwaliteits-

verbetering in de Ooijpolder (vooral in het Circul van de Ooij) en de Rijnstrangen (eutrofi ëring 

voorkomen) zijn hiervoor noodzakelijk. Dit vraagt om het maken van duidelijke beleidskeuzes 

in de Ooijpolder en de Rijnstrangen; een ‘pappen en nathouden’-beleid leidt hierbij in ieder 

geval niet tot succes. 

De ontwikkeling van ooibossen en ruigten in de uiterwaarden leidt eveneens tot moeilijke 

dilemma’s. Hoe kun je de qua schaal en leeftijd unieke ooibosontwikkeling in de Gelderse 

Poort voldoende ruimte geven en tegelijk de stromingsweerstand beperkt houden? De rivier-

veiligheid staat immers voorop. Hoogwaterstremming dient te worden gecompenseerd, maar 

de vraag is of deze compensatie per sé in het natuurgebied zelf moet plaatsvinden. Het opruimen 

of doorlaatbaar maken van dwarsdammen en andere antropogeen veroorzaakte obstakels in 

het winterbed van de rivieren zou ook in deze afweging moeten worden meegenomen. En het 

is belangrijk dat de unieke natuurwaarden in de Gelderse Poort niet de dupe worden van het 

zoeken naar de ‘goedkoopste’ variant voor het verlagen van de stromingsweerstand.

Glanshaverhooilanden vragen een gedifferentieerd beheer in tijd en ruimte, en kunnen door 

aanpassing van het huidige beheer op de winterdijken op ruimere schaal ontwikkeld worden. 

Ook een kwalitatieve verbeteringsslag is zeker nog mogelijk voor dit habitattype. Het is een 

interessante gedachte om de dijken te ontwikkelen tot integraal onderdeel van de buiten -

dijkse natuur.

Stroomdalgraslanden zijn bezig om hun verloren terrein te herwinnen, zij het in een wat 

andere vorm (geen hooiland maar dynamische natuur) en op andere locaties dan voorheen. 

Niet alle stroomdalsoorten doen het even goed; hier ligt nog terrein braak dat om nader onder-

zoek vraagt (verspreiding, beheer). De ontwikkeling van de droge stroomdalgraslanden is sterk 

afhankelijk van het toelaten van rivierdynamiek op grote schaal. Als de rivierprocessen in de 

Gelderse Poort nog meer de ruimte krijgen dan nu het geval is, o.a. door kaderverlaging 

(Gendtse Polder), gaan de stroomdalgraslanden maar ook de ruigten en ooibossen een gouden 

toekomst tegemoet.

Tenslotte is het van belang te melden dat de 

Gelderse Poort veel meer is dan een optelsom 

van zeven beschermde habitats en een handvol 

beschermde soorten. Juist de subtiele overgangen 

en gradiënten tussen deze habitats, alsook het 

voortdurend veranderende karakter ervan (ver-

schuivingen in soortensamenstelling en ruimte-

lijke rangschikking) en het voorkomen van habitat-

mozaïeken maken het gebied extra bijzonder. Het 

is dus zaak om de ontwikkeling van de beschermde 

habitats niet te strikt en star te beoordelen aan de 

hand van afgebakende instandhoudingsdoelen, 

maar vooral genoeg ruimte te scheppen voor (het 

herstel van) natuurlijke processen en deze vol-

doende tijd te geven. Dan volgen de habitats en 

bijbehorende karakteristieke soorten vanzelf!

 

Rivierdynamiek is de sleutel tot succes
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 OVE R  N ATU U R L I J K E  E N  A RTI F I C I Ë L E  ZA A DV E R S P R E I D I N G

• tijdens de laatste dijkverzwaringsoperaties werden de taluds na afl oop ingezaaid met 

een natuurvriendelijk mengsel (kunst matige ingreep)

• door het verwijderen van de oude prikkeldraadrasters kunnen de grote grazers in de 

natuurontwikkelingsgebieden alle uit-hoeken van een uiterwaard bestrijken en overal 

plantenzaden verspreiden (natuurlijke werkwijze)

• de beheerders verplaatsen af en toe grazers van de ene naar de andere uiterwaard. 

Daarmee verplaatsen ook plantenzaden van de ene naar de andere uiterwaard 

(semi-natuurlijke werkwijze) 

• vastgeklit aan broekspijpen van recreanten en beheerders verplaatsen plantenzaden 

zich van het ene naar het andere gebied (semi-natuurlijke werkwijze)

• in tijden van hoogwater krijgen de grote grazers tijdelijk hooi (+ zaden) van elders 

bijgevoerd (kunstmatige ingreep)

• de prachtige vegetatie van Tolkamerdijk wordt jaarlijks gemaaid en het hooi wordt 

afgevoerd (kunstmatige verwijdering van waardevol plantenzaad)

De vraag dringt zich op waarom temidden van dit natuurlijke en artifi ciële transport van 

plantenzaden zo slordig wordt omgesprongen met het soortenrijkste spul uit de Gelderse 

Poort (i.c. Tolkamerdijkhooi)? Zou juist dát niet in het systeem moeten blijven?
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 R IV I E R B O D E M DA L I N G  E N  G RO N DWATE R P E I L

Door insnijding van de rivier is het grondwaterregiem sterk veranderd in het totale gebied 

van de Gelderse Poort. Het heeft vooral grote invloed op de situatie in het droge zomer-

seizoen. Wat is namelijk het geval?

Sinds de fi xatie van het zomerbed met kribben en stortsteenbeschoeiingen stilt de rivier 

haar zandhonger niet langer zijwaarts (meandering) maar noodgedwongen in de diepte. 

In afgelopen eeuw heeft de rivier in het traject Lobith - Nijmegen het zomerbed ongeveer 

2 meter uitgesleten. Het Pannerdens Kanaal zelfs nog meer. Daar blijft het niet bij, zonder 

ingrijpen zal de rivierbodem de komende tachtig jaar nog een meter dieper uitschuren. 

Die insnijding is een levensgroot probleem in periodes van droogte en een steeds harder 

tikkende tijdbom. Het betekent nu al een grote economische schadepost voor de scheepvaart 

en het draait uit op een ecologische ramp voor de waterrijke natuur. Ook de landbouw gaat 

aanzienlijke droogteproblemen tegemoet. Het grondwaterpeil in de zomermaanden wordt 

gedicteerd door de rivierstand. En naarmate die in periodes van droogte verder daalt is 

duidelijk welke toekomst het zomerse grondwaterpeil wacht. 

Buitendijks verergert sedimentatie de onbalans in het waterregiem. De rivier zakt weg en de 

uiterwaard en uiterwaardplassen slibben op. Binnendijks is de situatie weinig rooskleuriger 

als we door de bril van de natuur kijken. Weliswaar vindt hier geen opslibbing plaats maar 

door de perfectionering van poldersloten en gemalen wordt het water in de landerijen in 

natte periodes op een kunstmatig laag peil gehouden. Optimaal voor de landbouw maar te 

droog voor de natuur. In de binnendijkse Ooijpolder is het polderpeil vandaag de dag bijna 

een meter lager dan vijftig jaar geleden. Dat is niet in één klap gegaan maar stapsgewijs; 

gelijke tred houdend met de agrarische vereisten, telkens een tiental centimeters eraf. 

Ontkleiingen als de Groenlanden stonden in de jaren zestig met de voeten diep in het water. 

Dat waren ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van rietmoeras. Anno nu lijken ze 

bloot te staan aan een verdrogingskuur. Hoewel Staatsbosbeheer alles in het werk stelt om 

de rietvelden te behouden, voert ze een achterhoedegevecht tegen de oprukkende verbossing. 

De huidige grondwateromstandigheden zijn namelijk ideaal voor de ontwikkeling van bos.

De landbouw vraagt steeds vroeger in het jaar lage grondwaterpeilen. Dat trekt natuurlijk 

tegelijk het water weg uit natuurgebieden als de Groenlanden, Ooijsche Graaf en Rijnstrangen. 

Een bijkomend nadelig effect is dat de bemaling ook alle rivierkwel en kwel vanuit de stuw-

wallen afvangt en wegvoert. Soortenrijke kwelnatuur heeft onder zo’n regiem nauwelijks 

nog kans.

De wensen van de natuurbeheerder en van de aangrenzende agrariër lopen tegenwoordig 

ver uiteen. Bij een agrarisch polderpeil drogen de plassen uit, bij een natuurgericht polder-

peil verzuipt het gewas van de boer. En bij een polderpeil tussenin verlanden de plassen in 

snel tempo en verdwijnen de bijzondere habitats en de rodelijst-soorten. Wil de overheid de 

natuurdoelen werkelijk handhaven, dan ontkomt zij niet aan correctief handelen en het 

instellen van bufferzones rond de huidige natuurparels.
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