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Werkgroep Gelderse Poort

Tekst: Gijs Kurstjens

Het werd hoog tijd om een vervolg te
geven aan de twee eerdere overzichten
(2008-2009 en 2010-2011) van de
natuurontwikkelingen in de Gelderse
Poort. De afgelopen vijf jaar is er namelijk een hoop gebeurd in dit bijzondere
stukje rivierengebied. Een kleine greep
uit de vele gebeurtenissen:
• de grootschalige herinrichting van
de Millingerwaard, gestart in 2013;
• de inrichting van de Buiten Ooij
(2013/2014) tot laagdynamisch
moeras;
• de terugkeer van de otter in 2014;
• de omvorming van de geul in de
Klompenwaard tot meestromende
nevengeul (2016);
• eindelijk een dynamischer
waterpeil voor het rietmoeras
in de Rijnstrangen (2016).
Minder heuglijk is dat het project
Stroomlijn zijn eerste sporen heeft
achtergelaten. In menige uiterwaard
zijn stroken dwars door het aanwezige
ooibos kaalgekapt, elders worden
ruigtes nu jaarlijks gemaaid. Daarnaast
heeft Rijkswaterstaat de meeste bomen
(waaronder veel zwarte populieren)
en struiken van de rivierstranden verwijderd in het kader van ‘achterstallig
vegetatiebeheer’. Zo wordt de onstuimige en spontane riviernatuur die zich
sinds de jaren ’90 ontwikkeld had,
langzaamaan weer beteugeld.

Als u denkt dat de Gelderse Poort nu
af is, heeft u het mis. De komende jaren
staan nog grote projecten op stapel in
de Huissense Waarden, de Bijlandse
Waard en de Lobberdense Waard.
Ook in de Bemmelse Polder wordt nog
hard gewerkt aan de verdere inrichting.
In aansluiting op het Ruimte voor de
Rivierproject in de Millingerwaard wordt
de zandwinplas van de Kaliwaal ver
ondiept. Wie weet lukt het om de geul
van de Millingerwaard daarna helemaal
door te trekken tot aan Erlecom. En wat
te denken van de Gendtse Polder waar
nog plannen voor de aanleg van geulen
zijn? Nu we het toch over de toekomst
hebben: wij hopen dat het eindelijk
gaat lukken om de hydrologie van de
Groenlanden en de Ooijse Graaf te herstellen voor herstel en ontwikkeling van
rietmoeras en de bijbehorende vogels.
En we kijken uit naar de terugkeer van
het edelhert in de uiterwaarden!
Dit meerjarenoverzicht laat zien hoe
de natuur reageert op al deze nieuwe
ontwikkelingen. Verwacht geen com
plete encyclopedie, maar een selectie
van resultaten van veldonderzoek
door de vrijwilligers van de werkgroep.
Zij laten daarbij verschillende soortgroepen de revue passeren; aan bod
komen o.a. de otter, de boommarter,
hooibeestjes en de zeearend.

Veel
leesplezier!
Meerjarenoverzicht 2012-2016
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Maar de grootste ingreep vond plaats
door de aanleg van de nevengeul bij
Veur Lent, inmiddels Spiegelwaal
gedoopt. Weliswaar grotendeels buiten
de Gelderse Poort, maar het begin van
de geul ligt in de Lentse Waard. Dit
grote project vormt een van hoogtepunten van het project ‘Ruimte voor de
Rivier’ en heeft Nijmegen internationaal
op de kaart gezet.

De Gelderse Poort is een dynamisch gebied,
met een al even dynamische flora. Voor wie
goed kijkt, zijn er ieder jaar verrassingen
te ontdekken. We bespreken hieronder de
meest opmerkelijke vondsten en enkele
interessante ontwikkelingen in de flora.
Tekst: Vincent Sanders en Iris Niemeijer

Bosgeelster

I

n het Colenbrandersbos in de
Millingerwaard werd in de vroege
lente van 2014 een bloeiende
Bosgeelster ontdekt, een karakteristieke soort van hardhoutooibos die na
een afwezigheid van ruim 40 jaar weer
is opgedoken. In 1971 is Bosgeelster
ontdekt in het Colenbrandersbos, en na
1973 is ze er – voor zover bekend – niet
meer waargenomen. Destijds bedekte
de soort een oppervlak van 3 m2. Of
Bosgeelster al die tijd niet meer in het
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Colenbrandersbos aanwezig was, valt
te betwijfelen. De plant bloeit zeer vroeg
in het voorjaar – als de meeste floristen
nog niet buiten rondlopen – en bovendien niet ieder jaar. Bosgeelster verspreidt zich tamelijk moeizaam, via het
water (overstromingen) en (het darmkanaal van) dieren; het is geen soort die
snel ergens even opduikt. De kans is vrij
groot dat dit onopvallende bolgewasje
zich al die tijd onder de radar heeft
weten te houden.

Bergandoorn
Fo
t

o

an
Ja

co
bs

Millingerwaard. Het ligt voor de hand
dat de plant afkomstig is uit stroom
opwaarts gelegen gebieden. Het
oorspronkelijke verspreidingsgebied
van de Bergandoorn zijn de kalkrijke
rivierduinen in Zuid- en Midden-Europa.
Midden-Nederland ligt aan de uiterste
noordgrens van zijn areaal.
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en andere zuidelijke soort die in
de afgelopen periode is gezien, is
Bergandoorn. Deze (landelijk)
zeer zeldzame andoorn is slechts
twee keer eerder in de Gelderse Poort
vastgesteld: in 1991 bij Tolkamer en in
1993 op een braakliggende akker in de
Millingerwaard. Bergandoorn is in 2012
aangetroffen op een rivieroever in de

Violette bremraap
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en primeur voor de Gelderse
Poort was de vondst van een
Violette bremraap in de
Bijland. Deze plant groeit op Kruisdistel, waarop deze parasitaire soort
is gespecialiseerd. Ze is waarschijnlijk

afkomstig uit bovenstroomse
gebieden. De plant komt namelijk
voor in rivierdalen in West-Europa
zoals Duitsland en Frankrijk. Het
gaat bovendien om de eerste vondst
in Nederland.

Kleine kaardebol
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e Kleine kaardebol lijkt
langzaam toe te nemen. De
sinds 1987 bekende populatie
in de Millingerwaard groeit met enkele
planten per jaar, in de Gendtse Polder
staan circa 30 exemplaren en recen
telijk zijn langs een sloot in het dorp
Millingen 60 exemplaren gevonden
van waarschijnlijk wilde oorsprong.

Kleine kaardebol is een soort die
van oorsprong alleen in Zuid-Limburg
voorkwam op licht beschaduwde,
matig vochtige, kalkhoudende grond.
Hij groeit in Zuid-Limburg vaak in op
open plekken in bossen, op kapvlakten
en in wegbermen. De afgelopen decennia heeft de plant zich langzaam in
noordelijke richting uitgebreid.

Orchideeën
van het Hondskruid. Deze soort
is zeldzaam in heel Nederland en
leek tot voor kort vrijwel beperkt
tot de duinen in West-Nederland
en kalkgraslanden in Zuid-Limburg.
In de 19e eeuw is het al eens in de
buurt van Nijmegen gevonden, en in
2000 eenmalig in een wegberm in de
Liemers. Waarom Hondskruid nu in
de Gelderse Poort is verschenen, is
nog een raadsel. Om uitgraven te voorkomen geven we van beide soorten
geen details prijs.
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onduit spectaculair zijn de
nieuwe vondsten van twee soorten orchideeën. Op twee plekken
in de Gelderse Poort, waarvan één in het
Nederlandse deel, groeit al een aantal
jaren de Bijenorchis. De Nederlandse
populatie omvat tenminste 51 exemplaren, de Duitse 10. De Bijenorchis breidt
zich de laatste jaren in Nederland opvallend uit als gevolg van een warmer
wordend klimaat, en heeft nu dus ook
de Gelderse Poort bereikt. Nog spannender is de vondst van één exemplaar

Kroosmos en Gewoon bronmos
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e vondst van Kroosmos
en Gewoon bronmos in
een nieuw gegraven plasje bij
Ooij betekent dat de waterkwaliteit
ter plekke in ieder geval vrij goed
is. Beide mossoorten groeien in
schoon, matig voedselrijk water.
In de Gelderse Poort komen beide
soorten op een aantal plaatsen voor.

e rs

gebonden aan plaatsen met een hoge
luchtvochtigheid. Bovendien mogen
de jonge planten niet bedolven raken
door een laag bladstrooisel, hetgeen
de vestigingsmogelijkheden meestal
beperkt tot schuine of verticale oppervlakten, bijvoorbeeld scheefstaande
bomen of (ingestorte) muren. De toe
name van de Gewone eikvaren als
epifyt op oudere wilgen betekent dat
het ooibos langzaam volwassen is
geworden, en er een echt bosklimaat
aan het ontstaan is.
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ver de varens van de Gelderse
Poort zijn twee interessante
zaken te melden. Dat er Tongvarens aanwezig waren in de Gelderse
Poort was al langer bekend, nieuw is
echter de vondst van enkele honderden
exemplaren op de ruïne van een oude
steenfabriek in de Millingerwaard. In
deze uiterwaard is ook een interessante
ontwikkeling gaande bij de Gewone
eikvaren. Meer dan 100 exemplaren
groeien er als epifyt in de oudere wilgen
van een zachthoutooibos. Varens zijn

Varens

Meerjarenoverzicht 2012-2016
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Effecten van het uitstrooien
van Tolkamerdijkhooi op
twee hoogwatervrije locaties
in de Ooijpolder
In de uiterwaarden van de Gelderse Poort zijn rond 2001 en in 2010
twee locaties vrijgekomen voor natuurontwikkeling. Deze locaties
waren vrij zandig, hetgeen ze bij uitstek geschikt maakte voor stroomdalvegetaties. Omdat de locaties ook vrij hoog lagen, buiten bereik van
het hoogwater, bestond er gerede twijfel of een aantal zich minder
gemakkelijk verspreidende stroomdalsoorten (zoals Kleine pimpernel,
Grote tijm en Veldsalie) deze plekken zouden kunnen bereiken. Veel van
deze soorten worden namelijk door water verspreid. Staatsbosbeheer
is toen overgegaan tot het eenmalig uitstrooien van hooi van de soortenrijke Tolkamerdijk. Met deze maatregel hoopte Staatsbosbeheer de
stroomdalflora lokaal een impuls te geven. Op het terrein van de voormalige proefboerderij ‘Waiboerhoeve’ in de Millingerwaard is rond
2001/2002 hooi uitgestrooid en op het terrein van de vroegere steenfabriek ‘de Vlietberg’ in de Buiten-Ooij is dat in 2010 gedaan.
Tekst: Iris Niemeijer en Gijs Kurstjens

De vraag is nu welke stroomdalplanten
zich dankzij het uitstrooien van hooi
duurzaam hebben gevestigd op beide
hoogwatervrije locaties. Daartoe zijn
veldgegevens gebruikt die zijn verzameld in de jaren 2007/2008, 2012/2013
en 2014/2015 (Waiboerhoeve) en 20072010 (0-situatie), 2011, 2012, 2013/2014
en 2015 (Vlietberg). Er is gekozen voor

deze jaren omdat in die perioden de
inventarisatie-inspanning tussen de
jaren goed vergelijkbaar is. Alleen het
beeld van 2015 is voor beide terreinen
niet geheel compleet. Het jaar 2015 is
toch toegevoegd aan de analyse,
omdat er zich in dat jaar enkele nieuwe
soorten hebben gevestigd. De gegevens
zijn afkomstig van gerichte inventarisa-

‘Door het eenmalig uitstrooien van hooi van de
soortenrijke Tolkamerdijk hoopte Staatsbosbeheer
de stroomdalflora lokaal een impuls te geven’
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ties (meerdere bezoeken) van leden van
de Flora- en Faunawerkgroep, aangevuld met losse observaties van derden
afkomstig van Waarneming.nl. Van
stroomdalsoorten zijn alle groei
plaatsen ingemeten met een gps en
de aantallen zijn geschat.

Uitgangssituatie

Op het Waiboerhoeveterrein groeiden
op het moment van uitzaaien geen
indicatieve soorten van zandige oeverwallen; het was kortom een maagde
lijke bodem waar zojuist de vervallen
schuren van de voormalige proef
boerderij waren gesloopt. Op het
terrein van de Vlietberg, waar in 2009
oude fabriekshallen waren verwijderd
en in 2010 het hooi was uitgestrooid,
waren voor 2010 al zeven soorten
bekend die ook in het hooi van de
bronpopulatie aanwezig konden zijn.
Over de bodemsamenstelling van beide
terreinen is ons niet veel bekend. Bij de
Waiboerhoeve was de uitgangssituatie
na herinrichting een kale, vlak geschoven zandige bodem. Op de Vlietberg is
sprake van een grofzandige tot soms
kleiige bodem, met resten van puin en
asbest uit het industriële verleden. Op
het terrein van de voormalige Waiboerhoeve is met een mestverspreider hooi
van de eerste snede in een dun laagje
over vrijwel het hele terrein verspreid.
Op de Vlietberg is hooi wat meer ge
concentreerd op een aantal verspreid
liggende plekken aangebracht.

Foto: Ben Koenders
Foto: Vincent Sanders

Terrein van Waiboerhoeve tijdens sloop in 2000 (boven) en nu (onder).
Meerjarenoverzicht 2012-2016
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Bronpopulatie

‘Op de Vlietberg hebben zich vijf jaar na het
aanbrengen van het hooi ongeveer
15 stroomdalsoorten nieuw gevestigd’

Op het dijkje en het Helikopterveld bij
Tolkamer groeien ongeveer 30 á 35
stroomdalsoorten. Soorten die uit de
directe omgeving van het Tolkamerdijkje
bekend zijn, onder meer van de stenige
taluds van de overnachtingshaven en
van kribben, zijn in deze analyse buiten
beschouwing gelaten.
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Op het Waiboerhoeveterrein hebben
zich anno 2015 ongeveer 20 soorten die
met grote waarschijnlijkheid afkomstig
zijn vanuit het Tolkamerhooi duurzaam
gevestigd. De abundantie van de nieuw
gevestigde stroomdalsoorten verschilt
onderling wel flink. Grote centaurie,
Kleine ratelaar en Sikkelklaver zijn het
meest talrijk. Geoorde zuring, Kattendoorn, Kleine ruit zijn daarentegen met
slechts één of enkele exemplaren ver
tegenwoordigd. Gulden sleutelbloem,
Klavervreter en Slanke mantelanjer
hebben zich niet duurzaam gevestigd:
ze zijn eenmalig aangetroffen in
2007/2008 en daarna niet meer.
Op de Vlietberg hebben zich vijf jaar na
het aanbrengen van het hooi ongeveer
15 stroomdalsoorten nieuw gevestigd.
Brede ereprijs, Geoorde zuring, Grote
centaurie, Kleine ratelaar, Veldsalie en
Walstrobremraap groeien er nu in vrij
groot aantal. Beemdkroon, Cipreswolfsmelk, Grote tijm, Ruige weegbree, Sikkelklaver, Wilde hokjespeul en Zachte haver
zijn ook gevonden, maar vooralsnog in
zeer klein aantal. Er zijn tot op heden

Conclusie

Walstrobremraap

nog geen soorten na tijdelijke vestiging
verdwenen, maar de onderzoeksperiode
is veel korter dan die bij de Waiboerhoeve.

Niet succesvolle soorten

Zes soorten uit de bronpopulatie zijn op
geen van beide hooi-uitstrooilocaties
(duurzaam) aangeslagen. Het gaat om
30
Gegroefde veldsla, Kleine pimpernel,
25
Moeslook, Oosterse morgenster,
Rode bremraap en Slanke mantelanjer.
20
Gegroefde veldsla is een voorjaars
15
bloeier, die zijn zaden al heeft uit
10
gestrooid als er gehooid gaat worden.
Van
5 Oosterse morgenster en Kleine
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pimpernel is bekend dat ze alleen in
lage aantallen op de Tolkamerdijk
groeien. Van de andere soorten is het
onbekend waarom ze weer verdwenen
zijn.
Het is verder opvallend dat karakte
ristieke grassoorten als Goudhaver,
Kamgras, Kweekdravik, Smal fakkelgras
en Zachte haver zich op beide locaties
nauwelijks manifesteren.

0

2010

Geconcludeerd kan worden dat de
transplantatie van zaden van stroomdalplanten via het aanbrengen van
soortenrijk hooi uit Tolkamer op beide
locaties (vrij) succesvol is geweest.
Het heeft geleid tot de duurzame
vestiging van 15 á 20 stroomdalsoorten
die zich vermoedelijk anders niet zo
snel op deze plaatsen gevestigd zouden
hebben, onder meer omdat de Vlietberg
en het Waiboerhoeveterrein niet of zeer
zelden door hoogwater overstroomd
worden. Het zorgt voor nieuwe bron
populaties, van waaruit nabijgelegen,
aan de natuur teruggegeven oever
wallen en rivierduinen verder
gekoloniseerd kunnen worden.
De toegepaste methode van hooi uitstrooien lijkt behoorlijk succesvol, maar
er is zeker wat voor te zeggen om op
andere locaties waar voor uitstrooien
wordt gekozen, ook hooi van andere
soortenrijke locaties uit het stroom
gebied van de Rijn of de Waal (bijv.
Perceel 10 Winssen, of dijken met
Gulden sleutelbloem in de Rijnstrangen
etc.) te gebruiken. Hierdoor kan de
genetische variatie binnen de nieuwe
populaties van stroomdalsoorten vergroot worden en kunnen er ook andere
stroomdalsoorten (die bijvoorbeeld
weinig voorkomen in het Tolkamerhooi)
kansen krijgen. Ook kan worden overwogen om hooi uit de nazomer (tweede
snede) te benutten om weer andere,
minder succesvolle soorten een kans
te geven.
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op komst?
Het is de droom van iedere natuurliefhebber in de regio Nijmegen
en de kroon op het werk van de
terreinbeheerders: een broedende
Zeearend in de Gelderse Poort.
Zo ver is het nog niet, maar de
nabije toekomst lijkt veelbelovend.
Tekst: Vincent Sanders

Overzomerend exemplaar

In 2014 bracht voor het eerst een zeearend hier de zomer door. Het was een
tweejarige vogel die vaak te zien was in
het bosje achter de Kaliwaal. De vogel
was in 2013 geringd in het Vogelopvangcentrum Zutphen, waar hij was opge
nomen met vergiftigingsverschijnselen.
Naar de herkomst blijft het gissen,
maar waarschijnlijk was het jong eerder
dat jaar in de Biesbosch uit het ei ge-

Het is niet bij deze ene zwerver gebleven. In 2015 werd een ander geringd
exemplaar gefotografeerd en ook werd
een exemplaar zonder ringen gezien.
Tevens worden op de onlangs opge
richte trektelpost in de Millingerwaard
regelmatig voorbijvliegende Zeearenden
geteld. In hetzelfde jaar werden ook
voor het eerst twee zeearenden tege
lijkertijd waargenomen in de Gelderse
Poort. Deze zaten op een strandje in de
Erlecomse Waard bij een aangespoelde
vis te stoeien. Was dit het begin van
iets moois?

Voldoende voedsel

De Gelderse Poort lijkt op het eerste
gezicht een prima gebied voor Zee
arenden. Er is voldoende voedsel in de
vorm van vis en watervogels, enkele
ooibossen lijken geschikt als broed
locatie en de kans om een soortgenoot
tegen te komen is relatief groot. Toch
is het nog geen uitgemaakte zaak.
De meeste uiterwaarden zijn jaarrond
opengesteld voor bezoekers en dat

Foto: Vincent Sanders

In het begin van deze eeuw was het
nog bijzonder om ‘de vliegende deur’
over de uiterwaarden te zien scheren.
Het broedgebied van de Zeearend
breidt zich echter vanuit Oost-Europa
langzaam maar zeker uit in onze richting. In 2006 werden de eerste jongen
succesvol grootgebracht in Nederland.
Hierna volgden al snel broedgevallen
op drie andere locaties in rustige,
waterrijke gebieden zoals de Biesbosch,
Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen. Anno 2017 zijn er al 12 territoriale
paren in Nederland. Gelijktijdig is ook
het aantal waarnemingen van de Zeearend in de Gelderse Poort toegenomen.
Het betreft voornamelijk zwervende
juveniele vogels, die nog op zoek zijn
naar geschikt jacht- en broedgebied.
Tot en met 2013 werden de meeste
Zeearenden in de Gelderse Poort in de
wintermaanden waargenomen.

kropen. Dankzij de ring kon het individu
met een goede verrekijker of telescoop
herkend worden. Zo kon gereconstrueerd worden welke zwerftocht het jong
heeft afgelegd na ‘ontslag’ uit het opvangcentrum. Eind 2013 zat de vogel in
Lauwersmeer, begin mei 2014 op Texel
en aan het eind van diezelfde maand
in de Gelderse Poort. De vogel was
nog niet ervaren genoeg om ganzen te
vangen en leefde waarschijnlijk grotendeels van (aangespoelde) vis. Er is zelfs
waargenomen dat er door de zeearend
enkele grote takken werden verplaatst
richting het bosje bij de Kaliwaal. Een
oefening voor later? Dit exemplaar
verbleef tot zeker oktober 2014 in het
werkgebied van de Flora- en Faunawerkgroep.

levert mogelijk te veel verstoring op
voor een jong stel.
Inmiddels is dat deels verbeterd. Met
name in de Millingerwaard zijn rustige,
ontoegankelijke gebiedjes gecreëerd
tussen de nieuwgevormde kwelgeulen.
Hier pleisterde en overnachtte het
afgelopen jaar meerdere keren een
zeearend. Wellicht ontbreekt het nog
aan edelherten en wilde zwijnen in de
uiterwaarden. Zeearenden zijn gek op
kadavers van deze dieren en het valt
niet uit te sluiten dat ook bij deze
vogels de liefde door de maag gaat.
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Nieuws
van het
zoogdierfront

Bescheiden comeback
wild zwijn
Tekst: Bart Beekers

behoorlijk groot zijn, blijven de kadavers van wilde zwijnen
lang liggen. Hierdoor hebben ook de aasetende insecten
voldoende tijd om hun gehele levenscyclus op of in een
kadaver door te maken.

In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland duiken wilde
zwijnen in steeds meer gebieden op. Vaak halen de dieren
de krant en gaat het over de schade aan gewassen die
wilde zwijnen zouden veroorzaken. Over de nuttige rol
van zwijnen wordt minder gerept.

Vooral dankzij het gewroet heeft het wild zwijn een unieke
rol in de natuur. De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort
stond dan ook te juichen toen in de zomer van 2015 een wild
zwijn in de Millingerwaard opdook. Dit dier werd voor het eerst
gezien op 10 juni 2015, toen twee inwoners van Kekerdom
het de winterdijk over zagen steken. De aangetroffen sporen
en registraties met cameravallen geven aanwijzingen voor
slechts één dier, een nog niet geslachtsrijp vrouwtje. Dit zwijn
is tot 10 oktober meermaals waargenomen.
Het dier heeft zich dus zeker vier maanden in de Millingerwaard
opgehouden. Overdag in rustige en moeilijk bereikbare delen,
maar ’s nachts in een groter gebied, daarbij de nodige sporen
achterlatend.

Zwijnen brengen leven in de brouwerij. Met hun neus
ploegen ze door de bodem op zoek naar voedsel, en zo
maken ze open plekken waar zaden kiemen en insecten en
reptielen zich kunnen opwarmen. Plekken waar zwijnen in
de modder rollen (de zogenaamde zoelen) zijn geschikt als
(voortplantings)biotoop voor amfibieën. Via hun vacht en
met hun mest verspreiden ze plantenzaden.
Zwijnen zijn ook belangrijke opruimers in onze natuur.
Als alleseters weten ze wel raad met dode vissen of een
kadaver van een ree, edelhert of rund. Een dood wild zwijn
levert op zijn beurt weer voedsel voor aaseters. Omdat ze
Foto: Bart Beekers

Het is niet de eerste keer dat een wild zwijn de Millingerwaard
bezoekt. Tussen 2000 en 2013 werden ook herhaaldelijk
wilde zwijnen waargenomen in de wijde omgeving van de
Millingerwaard.

Ruimte voor het wild zwijn

Wild zwijn
in de
Millingerwaard
(cameraval)
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Het vrouwtje uit 2015 zal ook niet het laatste dier zijn dat
de weg naar de natuurgebieden in de uiterwaarden weet
te vinden. De Flora- en Faunwerkgroep Gelderse Poort pleit
ervoor om deze dieren te accepteren. In de Gelderse Poort
ligt namelijk de focus op procesnatuur en zoals hierboven al
duidelijk is gemaakt, vervult deze soort een belangrijke rol
in de vegetatiedynamiek en afbraakprocessen. Die rol komt
beter uit de verf bij natuurlijke dichtheden, dus wel wat meer
dan één exemplaar in de Millingerwaard.
Maar op aangrenzend boerenland kunnen ze door hun
gewroet flinke schade veroorzaken. Er is dus nog wel wat
afstemming nodig met alle belanghebbende partijen, voordat
het wild zwijn de plek kan innemen die hem van nature toe
behoort. Het is echter niet onmogelijk. Bij onze oosterburen
bestaan mooie voorbeelden (o.a. het Dammerwald) van een
harmonieus nabuurschap tussen natuur met wilde zwijnen,
edelherten en landbouw.

Foto: Harvey van Diek

Boommart
er
bij het
Wylerberg
meer,
april 2016

Boommarter gespot
Tekst: Iris Niemeijer

Het moet een steenmarter zijn, dacht
de fotograaf nog toen hij zijn lens
richtte op een marter in een boom
bij het Wylerbergmeer. Maar de
Zoogdiervereniging bevestigde wat
hij niet had durven dromen: hij had
een haarscherpe foto gemaakt van
een boommarter. De eerste in de
Gelderse Poort na bijna een eeuw!

ze gezien. Boommarters zijn mobiele
dieren, die ’s nachts ongezien grote
afstanden kunnen afleggen. De laatste
jaren worden ze – meestal met cameravallen – op steeds meer plaatsen (her-)
ontdekt. Vaak zijn dit oude populaties
waarvan gedacht werd dat ze waren
verdwenen, soms zijn het zwervers of
nieuwe vestigingen.

Boommarters zijn schuwe dieren die
vooral in bossen leven. Dat kan oud
loofbos zijn, maar ook in jonge bosaanplanten in de Flevopolder en moerasbossen in de Nieuwkoopse Plassen zijn

De oudste meldingen van boommarters
op de Nijmeegse stuwwal stammen uit
het einde van de 19e eeuw. Tot ongeveer
1915 werden boommarters in het gehele

oudste meldingen

bos op de stuwwal gezien, daarna
alleen nog in de bossen rondom Malden
en Mook, aan de zuidwestzijde van de
stuwwal. Rondom Mook zijn sinds 2005
geen waarnemingen meer bekend van
boommarters; bij Malden zouden ze nog
steeds aanwezig zijn. Meer naar het
noordoosten, rondom Beek en Berg en
Dal, zijn sinds 1920 geen boommarters
meer waargenomen (bron: NDFF). De
recente waarneming is precies in die
hoek van de Gelderse Poort gedaan en
daarmee is ons werkgebied, na de otter
en het wild zwijn, weer een spectaculair
zoogdier rijker.

Meerjarenoverzicht 2012-2016

11

Nieuws
van het
zoogdierfront

Komen er edelherten
naar de uiterwaarden?
Van nature komen edelherten in bijna alle Nederlandse biotopen voor, ook in de
moerassen en ooibossen van wat nu de Gelderse Poort is. De vrouwtjes (hindes) en
mannetjes (herten) leven in aparte roedels. In de bronsttijd (late herfst) verandert
dat en proberen de herten de hinden in een groep bijeen te drijven en als harem te
behouden. Met vertoon van gewei, gewicht en stemvolume (het beroemde ‘burlen’)
trachten de herten de concurrentie te imponeren en te verdrijven. Jaarlijks bezoeken
duizenden mensen de Veluwe om dit fenomeen te aanschouwen.
Tekst: Iris Niemeijer en Bart Beekers

Wij zien het edelhert ook graag weer
terug in de Gelderse Poort. Niet alleen
vanwege zijn indrukwekkende paringsrituelen, maar ook omdat deze grote
herbivoor het landschap vormgeeft.
Edelherten hebben een ander (graas)
gedrag dan runderen en paarden. Ze
eten behalve gras ook boombast, en
loof van struiken en bomen. Ze maken
kuilen om een modderbad in te nemen
(zoelen) en vegen met hun nieuwe

Foto: Karsten Reiniers / Ark Natuurontwikkeling
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gewei jonge boompjes. Doordat edelherten zich bij voorkeur ophouden in
de overgangszones van bos naar open
gebied, worden deze gebieden onder
invloed van hun begrazing structuur
rijker, en daarmee ook soortenrijker.

draagvlakverkenning

In de winter van 2015-2016 hebben de
gemeente Berg en Dal en Staatsbos
beheer in opdracht van de Provincie

Gelderland een draagvlakverkenning
gehouden om te zien of er onder de
inwoners van het gebied draagvlak is
voor herintroductie van het edelhert
in de Gelderse Poort. Dit leverde twee
scenario’s op:
In het Millingerwaardscenario is het
gebied waar edelherten voorkomen
volledig gescheiden (met raster) van de
landbouwgebieden. Terugkeer van het
edelhert gebeurt via herintroductie in
de uiterwaarden van de Gelderse Poort,
in eerste instantie alleen in de Millingerwaard.
In het Ketelwaldscenario zullen de
dieren geleidelijk en op eigen kracht
kunnen migreren vanuit het Duitse
Reichswald naar de gehele Gelderse
Poort. Hiertoe wordt op een aantal

Foto: Jochem Kühnen

plaatsen het raster rondom het
Reichswald verlaagd.
Voor beide scenario’s is het essentieel
dat agrariërs duidelijk verteld wordt
hoe edelhertenpopulaties beheerd
worden en dat er een ruimhartige en
snelle schadevergoeding mogelijk is.
Een raster om de Millingerwaard betekent dat de edelherten in natuurlijke
(relatief hoge) dichtheden kunnen voorkomen, maar ook dat de dieren moeten
worden afgeschoten als het er teveel
worden. Een omheinde populatie maakt
uitwisseling met edelherten op de
Veluwe en in het Ketelwald onmogelijk.
Genetische variatie in de Millingerwaard
populatie wordt zo op den duur steeds
minder en bovendien ontbreken de
seizoensfluctuaties in begrazingsdruk,
omdat dieren niet meer tussen uiterwaard en achterland kunnen pendelen.
Op de Veluwe worden hekken daarom
juist verwijderd en worden ecoducten
en wildpassages aangelegd, om het
hele gebied tussen stuwwallen en uiterwaarden weer toegankelijk te maken
voor het edelhert, zij het in lage dichtheden. Dit doel staat ook centraal in het
Ketelwaldscenario, maar voor herstel
van begrazing op landschapsschaal zijn
alleen meer edelherten nodig dan de
homeopathische dichtheden (1 dier
per 50 ha) die worden voorzien in dit
scenario.
In het uiteindelijke advies naar de
Provincie Gelderland is de voorkeur
uitgegaan naar het Ketelwaldscenario.
De provincie zal als gevolg van de
nieuwe Wet Natuurbescherming
opnieuw haar standpunt gaan bepalen
rond de leefgebieden van edelherten.
Wordt vervolgd.

Meer weten?

Wasbeer
in de
Gelderse Poort

Ongewenste
Amerikaan
Tekst: Iris Niemeijer

Het is geen hele scherpe foto, maar wel een spectaculaire:
het eerste bewijs van een wasbeer in de Gelderse Poort.
Bovenstaande foto werd in 2012 door Jochem Kühnen gemaakt.
Wasberen zijn in de jaren ’30 uit Noord-Amerika naar Europa
gehaald voor de pelsdierfokkerij. De dieren die hieruit ont
snapten of bewust werden uitgezet voor de jacht, hebben zich
succesvol voortgeplant. Wasberen komen inmiddels verspreid
voor over grote delen van Europa, vaak in lage dichtheden en
bij voorkeur in afwisselende loofbossen met water, of in de
nabijheid van dorpen, campings en parken met voldoende
voedsel. Uit de wijde omgeving van Nijmegen zijn inmiddels
een paar waarnemingen bekend, waaronder een doodgereden
dier bij Malden (oktober 2016).
De wasbeer is een alleseter en een echte opportunist. Hij leeft
voornamelijk ‘s nachts en is van nature vrij schuw. In bewoonde
gebieden passen ze zich snel aan en kunnen ze brutale straatschuimers worden. De wasbeer heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden: de belangrijkste doodsoorzaken zijn geweer
en verkeer. De verwachting is dat hij zich blijvend in Nederland
zal vestigen. Hij wordt beschouwd als potentiële verspreider
van infectieziektes en parasieten, maar naar de ernst van deze
dreiging is (nog) weinig onderzoek gedaan. Of hij ook zo schadelijk zal zijn voor inheemse natuur (met name zangvogels) als
wordt gevreesd, moet ook nog blijken. Vooralsnog zullen we
hem met belangstelling volgen.

Op de blog van Staatsbosbeheer
Rivierengebied staat een persbericht
met link naar de draagvlakverkenning:
www.boswachtersblog.nl/rivierengebied/2016/12/14/edelhertengelderse-poort
Meerjarenoverzicht 2012-2016
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Otters terug
in de Gelderse Poort
Tekst: Bart Beekers

Groot was de verrassing toen in januari
2014 een otter opdook in de Ooijpolder.
Dit was de eerste otter na een afwezigheid van vijftig jaar in dit gebied. In
februari volgde een tweede otter in de
nabijgelegen Rijnstrangen.
Otters raakten zo’n 30 jaar geleden
uitgestorven in Nederland. Vanaf 2002
kregen ze een herkansing dankzij een
herintroductieproject. De nieuw ont

stane kernpopulatie zit in de moeras
gebieden van de Weerribben-Wieden
en Zuid-Friesland. Het aantal otters
groeit, en de dieren breiden zich in
middels uit naar aangrenzende regio’s
in Flevoland, Drenthe en Overijssel.
De Nederlandse otterpopulatie werd
in 2016 geschat op circa 186 dieren.
Met het toenemend aantal otters neemt
helaas ook het aantal dode otters als
gevolg van aanrijdingen toe. Bovendien

laat de populatie een smalle genetische
basis zien, waardoor inteelt dreigt.
ARK Natuurontwikkeling en het
Wereld Natuur Fonds werken samen
met de Provincie Gelderland, enkele
waterschappen en andere organisaties
aan de terugkeer van de otter in het
rivierengebied. Speerpunten zijn het
veilig maken van kruispunten van
watergangen met drukke wegen en

Otters
bijgeplaatst
in de
Rijnstrangen
14
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Foto: Johan Thissen

het uitzetten van otters. Door het
uitzetten van otters ontstaat een
bredere genetische basis voor de
Nederlandse otterpopulatie, zodat
inteelt kan worden voorkomen.

Dode waterspitsmuis in he
t
Kranenburger
Bruch

Om de smalle genetische basis van
otters in Nederland te versterken, zijn
in mei 2014 twee otters bijgeplaatst
in de Rijnstrangen. In de zomer van
2016 zijn in de Gelderse Poort vier
weesotters (2 mannetjes en 2 vrouwtjes) afkomstig uit Hongarije bijgeplaatst. Tenslotte is begin april 2017
nog een vrouwtje uit Oostenrijk in de
Rijnstrangen uitgezet. In totaal houden
zich begin 2017 7-9 otters in ons werkgebied op.

Lang verwacht,
toch een verrassing
Tekst: Iris Niemeijer

Foto’s: Karsten Reiniers / Ark Natuurontwikkeling

Het was één van de allereerste soorten
die we zo’n 10 jaar geleden, net na de
oprichting van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, gericht gingen
zoeken: de waterspitsmuis.
De waterspitsmuis was tot in de jaren
’50 van de vorige eeuw een vrij alge
mene soort in de natte gebieden van
Nederland. Tot 1970 leek het voor
komen van deze soort in Nederland
vrij stabiel, maar daarna trad op veel
plaatsen achteruitgang op. In de Ooij
polder is hij waarschijnlijk in de loop
van de jaren ‘70 verdwenen. Van de
Rijnstrangen zijn sinds 2010 geen
waarnemingen meer bekend (bron:
NDFF), hoewel gericht onderzoek
met specifieke lokbuizen is uitge
voerd. De waterspitsmuis is echter
niet gemakkelijk te inventariseren
en komt vaak voor in lage dicht
heden, waardoor hij regelmatig
gemist zal worden bij monitoring
onderzoek.
In januari 2015 was het uiteindelijk
een aloude techniek (fotografie), die
uitsluitsel gaf over het voorkomen
van de waterspitmuis in ons werk
gebied. Dietrich Cerff vond een dode
spitsmuis tijdens een wandeling door
het Kranenburger Bruch in het Duitse
deel van de Gelderse Poort. Johan
Thissen maakte een foto en kon hem
op naam brengen als waterspitsmuis.
Soms moet je gewoon geluk hebben.

Meerjarenoverzicht 2012-2016
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Foto: Twan Teunissen

Nieuw hardhoutooibos
in de Gendtse Waard
Tussen de voormalige zandwinplas ‘het Vossegat’ en de
Waal in het westelijk deel van de Gendtse Waard ligt een
relatief jong rivierduin, waarop zich een waardevol ooibos
aan het ontwikkelen is. Sinds eind jaren ’80 worden hier
zandafzettingen van de rivier niet meer verwijderd.
Tijdens de grote hoogwaters van 1993 en 1995 is in dit
gebied veel nieuw zand afgezet, waardoor een reliëfrijk
rivierduingebied is ontstaan.
Tekst: Peter van Beers

Aanvankelijk was dit gebied vooral
interessant voor pioniersoorten en
stroomdalplanten van grazige milieus.
Muurpeper, Zacht vetkruid, Geoorde
zuring en Wede zijn nu nog stille
getuigen van die beginfase. Door het
ontbreken van begrazing of ander
vegetatiebeheer won ooibos geleidelijk
aan terrein. Inmiddels heeft er zich een
gevarieerd zachthoutooibos ontwikkeld,
met veel open plekken (zie foto 1).
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Door de rivierdynamiek is het gebied
nog steeds aan veranderingen onder
hevig. Bij hoogwater stroomt het Waalwater door een geul naar het Vossegat,
links en rechts van de geul wordt dan
zand afgezet, en lokaal ook slib. Aan de
noordrand van het ooibos, die grenst
aan het open water van het Vossegat,
zorgen bevers voor variatie in het
jonge bos.

Zwarte Populier

Als gevolg van het afwisselende reliëf
is op de hogere delen een droog zachthoutooibos ontstaan en op de lagere
delen (oeverzone van het Vossegat en
de instroomgeul) een vochtig bostype,
met boom- en struiksoorten van voch
tige milieus. Het grootste deel van het
bos bestaat uit een droog zachthout
ooibos (zgn. Bijvoet-ooibos), met één
van de grootste populaties Zwarte
populier in de Gelderse Poort. Zeker
nu veel andere zwarte populierenbosjes op de rivierstranden en lage
delen van de oeverwallen langs de
Waal recentelijk verwijderd zijn door
de rivierbeheerder, is dit bos extra
waardevol.

Diversiteit alom

Samen met Schietwilg is de Zwarte
populier de talrijkste boomsoort in het
ooibos bij het Vossegat. Ook andere
wilgensoorten als Kraakwilg, Grauwe

wilg, Bittere wilg en Amandelwilg zijn
aanwezig, zij het veel minder talrijk.
Opvallend in het nog jonge zachthout
ooibos is het voorkomen van allerlei
bomen en struiken die kenmerkend
zijn voor hardhoutooibos. Er staan
verspreid bijvoorbeeld tientallen jonge
Zomereiken en Gewone essen en verscheidene Rode kornoeljes, Hondsrozen,
Bosrankplanten, Gewone vlieren en
Wilde kardinaalsmutsen. Opvallend
is de aanwezigheid van verschillende
esdoornsoorten: Noordse esdoorn,
Gewone esdoorn en Vederesdoorn
bereiken inmiddels vergelijkbare
aantallen als Zomereik en Gewone es.
Ook de Spaanse aak komt er in klein
aantal voor. Meer bijzondere soorten
die zijn aangetroffen zijn Zomerlinde
(2 jonge exemplaren, zie foto 2),
Wegedoorn (één grote struik), een iep
(soort onbekend), een Acacia en een
Zwarte els.

Ondergroei

Gewone esdoorn, Noordse esdoorn en
Zomerlinde komen vooral in MiddenEuropa voor, en lijken zich steeds meer
in de Nederlandse rivierooibossen te
vestigen. Zij kunnen in de toekomst
mogelijk karakteristieke hardhoutooi-

‘Door de rivierdynamiek is het gebied nog
steeds aan veranderingen onderhevig’
bossoorten als Gewone es en Veldiep,
die het tegenwoordig moeilijk hebben
door schimmelziektes, gaan vervangen.
Voordeel is ook dat deze nieuwkomers
goed verterend bladstrooisel hebben
(positief effect op strooiselkwaliteit),
en een duidelijke schaduwwerking op
de bosbodem. Door meer schaduw kan
de explosieve groei van ruigteplanten
als Reuzenbalsemien en Grote brand
netel worden onderdrukt, waardoor
meer bijzondere bosplanten een kans
kunnen krijgen. Een aantal soorten
heeft die kans inmiddels al gegrepen.
In de kruidlaag groeien inmiddels
Boskortsteel, Springzaadveldkers,
Gevlekte dovenetel, Gewone vogelmelk,
Hondstarwegras, Kleine kaardebol en
Knolribzaad.

Hardhout in wording

Dit bijzondere bos heeft alles in zich
voor ontwikkeling naar een vochtig tot
droog hardhoutooibos, gezien de nu al
veelbelovende soortensamenstelling,
de hoogteligging, het gevarieerde

(micro-)reliëf en de rivierdynamiek.
Het is interessant om te volgen hoe dit
bos zich zonder begrazing ontwikkelt,
want vrijwel alle andere buitendijks
gelegen jonge ooiboscomplexen staan
onder invloed van jaarrondbegrazing
met paarden en runderen. Langs het
Vossegat kan de bever overigens nog
zorgen voor lokale verjonging van het
ooibos, met name aan de randen en
tijdens hoogwaters ook op andere
plekken in het bos.

Stroomlijn gestopt

In het kader van het project Stroomlijn
van Rijkswaterstaat, dreigden aan
vankelijk delen van dit waardevolle bos
gekapt te moeten worden, omdat ze in
de stroombaan zouden liggen. Mede
dankzij bezwaren van de Flora- en
Faunawerkgroep is dit onzalige plan
van de baan. We hopen dat dit ooibos
zich nu voor lange tijd ongestoord mag
gaan ontwikkelen. Zo hebben we een
mooie kans om de bosontwikkeling de
komende jaren te blijven volgen.

Foto’s: Peter van Beers
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De afgelopen jaren is in de Gelderse Poort
weer intensief gezocht naar libellen,
dagvlinders en sprinkhanen. Dat leverde
veel interessante waarnemingen op.
Tekst en foto’s: Peter Hoppenbrouwers

Opvallende libellen
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Gevlekte witsnuitlibel in de Millingerwaard

Naast deze opmerkelijke soorten is de
minder opvallende koraaljuffer in 2012,
2013 en 2016 in het Zwanenbroekje
aangetroffen. In 2013 dook ook een

V
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koraaljuffer en zwervende
geelvlekheidelibel
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zuidelijke heidelibel

In juli 2013 bleek dat de zuidelijke heidelibel zich had weten voort te planten in
ondiep, stilstaand zonbeschenen water
met rijke vegetatie in de Millingerwaard.
Op 7 juli werd een niet uitgekleurd
mannetje waargenomen en in de weken
erna zijn tot tien jonge, niet uitgekleurde
exemplaren waargenomen. Het betrof
de bekende vindplaats uit 2009 en 2010,
maar in 2011 en 2012 is de soort hier
niet meer gezien. Ook op diverse andere
plekken in de Ooijpolder zijn nog enkele
exemplaren gezien. Net als voor de
gevlekte witsnuitlibel was 2013 voor de
zuidelijke heidelibel ook landelijk gezien
een goed jaar met veel nieuwe vindplaatsen. Net buiten de Gelderse Poort
(in de Staartjeswaard bij Weurt) werden
maximaal 32 exemplaren waargenomen,
waaronder veel parende dieren. Hoewel
er ook eitjes zijn afgezet, lijkt ook hier
geen sprake van succesvolle voort
planting.

Fo
t

in

Witsnuitlibel

In mei 2012 is voor het eerst een gevlekte witsnuitlibel in de Millingerwaard
waargenomen, een soort die nog niet
eerder was vastgesteld binnen de grenzen van de Gelderse Poort. De dichtstbijzijnde plek in de regio waar de soort
voorkomt zijn de Hatertse Vennen, ten
zuiden van Nijmegen. De soort neemt
de laatste jaren toe in Nederland, en liet
zich in 2012 op veel nieuwe plaatsen
zien. Zo ook in de Millingerwaard waar
in totaal 21 exemplaren zijn waargenomen, waaronder enkele parende dieren.
In het Zwanenbroekje werd zelfs een
eiafzettend vrouwtje gezien. 2012 was
sowieso een goed ‘witsnuitenjaar’: er
zijn toen ook enkele exemplaren van
de noordse witsnuitlibel waargenomen
tussen de gevlekte witsnuiten in de
Millingerwaard. Beide libellensoorten
komen normaal voor in laagveenmoerassen, vennen en hoogveen. Nu waren
ze aanwezig bij ondiepe, snel opwarmende plasjes in de Millingerwaard.
Omdat er eiafzet was waargenomen

en de larven van deze libellensoort
een levenscyclus van twee jaar hebben,
is er in 2014 verwachtingsvol gezocht
op de waarnemingsplekken van 2012.
Dit leverde helaas niets op en de eerste
voortplantingspoging lijkt dus mislukt.
In 2013 is nog wel een larvenhuidje
van een witsnuitlibel gevonden in de
Millingerwaard, maar helaas konden
we niet met zekerheid vaststellen van
welke soort het was.

Zuidelijke heidelibel in de Millingerwaard

zwervende geelvlekheidelibel op in de
Millingerwaard. Deze soort is inmiddels
bijna uit Nederland verdwenen.

beekrombout en
rivierrombout

De zeldzaamste rombout van de
Gelderse Poort, de beekrombout, is in
2013 en 2016 in de uiterwaarden langs
de Waal gezien. De eveneens zeldzame
rivierrombout, die de afgelopen 10 jaar
sterk in aantal lijkt te zijn afgenomen
langs de grote rivieren, wordt de
laatste jaren (2014-2016) door middel
van een simultaantelling gericht ge
monitord. De simultaantelling is een
publieksproject van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort. Via diverse
kanalen zijn waarnemers opgeroepen
om eind juni en begin juli te gaan zoeken naar de rivierrombout. Door de
waarnemers te vragen verschillende
gebieden te monitoren, is getracht
zoveel mogelijk riviertrajecten langs
de Waal te onderzoeken. Zowel waarnemingen van larvenhuidjes als imago’s
zijn meegeteld. Ook is gevraagd nulwaarnemingen door te geven. Met deze

met een rijke vegetatie van waterplanten. Oude rivierarmen zoals Oude Waal,
Ooijse Graaf en Wylerbergmeer hebben
voor een deel ook zulke begroeiingen.
Ondanks gericht zoeken zijn echter
geen vervolgwaarnemingen gedaan.
Het is nu afwachten wat deze soort in
de toekomst gaat doen!

Larvenhuidje rivierrombout langs de Waal

Dagvlinders
Grote Vos

Beekrombout

informatie is het mogelijk om vast te
stellen of de rivierrombout verdwenen
is uit eerder bezette riviertrajecten.

witsnuitlibel

De meest spectaculaire waarneming
op libellengebied werd op 7 juni 2016
gedaan. Langs het Wylerbergmeer
werd een mannetje sierlijke witsnuit
libel gefotografeerd, een soort die in
Nederland alleen een populatie heeft
in de Weerribben. De soort komt voor
bij matig voedselrijke plassen en meren
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In 2012 zijn er op meerdere plekken
waarnemingen van de grote vos
gedaan. Op 22 maart 2012 werd een
eerste grote vos gemeld in de Groen
landen. Waarschijnlijk bleef deze tot
28 maart aanwezig. Op 23 maart werd
er één gezien bij Ubbergen, op 24 maart
één aan de voet van de Duivelsberg bij
Beek en op 27 maart één op de overgang van de Nijmeegse stuwwal naar
de Ooijpolder. Eind maart is de soort
waargenomen aan de rand van de
Duivelsberg en opnieuw in de Groen
landen. Ook elders in de omgeving van
Nijmegen werden verschillende grote
vossen gezien. De grote vos wordt in
Nederland nog steeds aangemerkt als
zeer zeldzame vlinder die met uitsterven
bedreigd wordt; hopelijk zien we nu het
begin van een ommekeer. De Gelderse
Poort lijkt er klaar voor. Grote vossen
houden van halfopen vochtige bossen
met iepen, zoete kersen en schietwilgen
als voedselbomen voor hun rupsen.
Het aantal iepen en zoete kersen in de
uiterwaarden laat nog te wensen over
en wellicht belemmert dit een sterkere
rentree van de grote vos. Uit de gemaakte foto’s bleek dat er meerdere

Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis

Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale
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Sierlijke witsnuitlibel bij het Wylerbergmeer

Grote Vos in de Groenlanden
Rivierrombout - Gomphus flavipes
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exemplaren hebben gevlogen in en
rondom de Groenlanden. In 2013 en
2014 werd slechts een enkel exemplaar
waargenomen in de Groenlanden. 2015
en 2016 bleven helaas zonder waarnemingen. Hopelijk laat de soort zich snel
weer zien in de Gelderse Poort!

Grote weerschijnvlinder

Moerassprinkhaan - Stethophyma grossum

In 2013 werd een foto van een grote
weerschijnvlinder naar de Flora- en
Faunawerkgroep gestuurd. Op de foto,
die was gemaakt in de Millinger Theetuin, was te zien dat de vlinder van het
zweet op iemands arm likte! Het is tot
nu toe de enige recente waarneming
binnen de Gelderse Poort. De soort lijkt
zich uit te breiden in de regio, gezien
ook het toenemend aantal waarnemingen in De Bruuk bij Groesbeek. Hier zijn
al meerdere exemplaren geteld. Het lijkt
een kwestie van tijd alvorens de soort
zich gaat vestigen in de Gelderse Poort,
omdat er voldoende geschikt habitat
(gevarieerde en structuurrijke ooibossen
met wilgen) aanwezig lijkt te zijn.
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Moerassprinkhaan in het Circul

Sprinkhanen
moerassprinkhaan

De moerassprinkhaan breidt zich in
het Circul van de Ooijpolder langzaam
maar gestaag uit. Langs de watergang
tussen de Kouwedijk en Hubertusweg
komt de soort al jaren voor, en hij is nu
ook in een paar zijsloten waargenomen.
In 2012 werd in De Groenlanden een
aantal moerassprinkhanen gehoord,
maar helaas is het daar niet tot voortplanting gekomen. In de jaren erna is de
soort daar niet meer waargenomen.

kalkdoorntje
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Kalkdoorntje - Tetrix tenuicornis

Grote weerschijnvlinder in de Millinger Theetuin

Een inventarisatie van het kalkdoorntje
in 2011-2013 heeft uitgewezen dat deze
kleine sprinkhaan inmiddels een ruime
verspreiding kent binnen de Gelderse
Poort en omgeving. Hoewel meestal in
lage dichtheden, komt het kalkdoorntje
voor in een groot aantal aaneengesloten
kilometerhokken. De biotoopkeuze blijkt
ook ruimer dan voorheen werd aan
genomen: (voormalige) steenfabrieksterreinen, (oude) spoorwegemplacementen, rivierduinen, oevers van

Fo
t

Ee

ke l
der

Kalkdoorntje

20

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort

P

er

Naast deze zeldzaamheden zijn tussen
2012-2016 ook kleine parelmoervlinder,
oranje zandoogje, koevinkje en argusvlinder regelmatig gesignaleerd. Dit zijn
hoogstwaarschijnlijk zwervende exemplaren geweest uit omliggende gebieden.
Aan het hooibeestje is elders in dit jarenoverzicht een apart artikel gewijd.

Blauwvleugelsprinkhaan - Oedipoda caerulescens
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Nachtvlinders
in het Zwanenbroekje
Tekst: Iris Niemeijer
Blauwvleugelsprinkhaan

zandwinplassen, kleiputten en wielen,
maar ook schraal grasland, wegbermen,
akkerranden en slootkanten blijken
geschikt leefgebied te zijn voor kalkdoorntjes. Bovendien zijn de vind
plaatsen soms van geringe omvang.
Dit alles maakt het waarschijnlijk dat
er populaties over het hoofd zijn gezien.
Aangezien de soort lijkt te profiteren
van natuurontwikkeling, ziet de toekomst van het kalkdoorntje er in de
Gelderse Poort en omgeving zonnig uit.

blauwvleugelsprinkhaan

Hopwortelboorder

Foto’s: Martien van Bergen

De blauwvleugelsprinkhaan werd in
2011 in de Gelderse Poort voor het
eerst waargenomen op het Vlietbergterrein, en vervolgens nogmaals in
2016. In dat jaar is de soort ook opgedoken in de Millingerwaard, waar de
soort een populatie lijkt te hebben.
De soort is waargenomen ten zuiden
van het Colenbrandersbos en op het
Millingerduin Er is hier dus al een kleine
populatie aanwezig. Op 19 augustus
werden op de hoogste en minst
begroeide delen van het Millingerduin
drie vrouwtjes en acht mannetjes
gesignaleerd. De vrouwtjes zaten in
een relatief klein gebiedje van enkele
10-tallen m2. Hier zaten ook vijf man
netjes. Eén van de mannetjes wist uiteindelijk ook een foeragerend vrouwtje
aan de haak te slaan, dus aan nakomelingen werd gewerkt. De dichtstbijzijnde
populatie bevindt zich ten zuiden van
Nijmegen op de Mulderskop bij Molenhoek. Voor zover bekend is dit de enige
uiterwaardpopulatie in Nederland.

Tien jaar geleden verscheen de eerste Nederlandstalige
veldgids voor nachtvlinders, en daarmee is meer licht
gekomen op de verspreiding van deze relatief onbekende,
grote groep vlinders. Zo is er in 2016 in ’t Zwanenbroekje
naar nachtvlinders gekeken. Dit gebied bleek een leuke
nachtvlinderplek, met moerassoorten zoals het
Goudvenstertje (Plusia putnami) en de Moeras-grasuil
(Lateroligia ophiogramma). Zowel het Goudvenstertje als de
Moeras-grasuil komen verspreid voor over het hele land,
voornamelijk in vochtige tot natte gebieden (slootkanten,
kanaal- en rivieroevers, moerassen en vochtige bosranden,
heiden en weilanden). De rups van het Goudvenstertje leeft
op gele lis, zeggensoorten, grote egelskop en grote waterweegbree. De rups van de Moeras-grasuil daarentegen,
zit op rietgras en liesgras. In ’t Zwanenbroekje zijn de
waardplanten van deze nachtvlinders ruim aanwezig.
Ook nachtvlindersoorten van iets drogere milieus zijn in
’t Zwanenbroekje gevonden, zoals de Hopwortelboorder
(Hepialus humuli). Dit is een vrij algemene nachtvlinder
van allerlei grazige ruigten en open bossen. De rups leeft
op diverse kruidachtige planten en grassen, waaronder ook
hop. Het leuke aan deze nachtvlinder is dat je hem op de
geur kunt vinden: de mannetjes geven tijden de baltsvlucht
een soort bokkenlucht af, waar de vrouwtjes op af komen.

Moerasgrasuil

De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort beschikt over een
complete nachtvlinderval die door belangstellenden geleend kan
worden voor een nachtje ‘vlinderen’ in je eigen achtertuin.
Wie over de juiste vergunningen beschikt, kan de val ook in een
natuurgebied zetten.
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Foto’s: Vincent Sanders
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Stroomdalplanten van hoge, zandige
oeverwallen en rivierduinen in de
uiterwaarden behoren tot de parels
van het Nederlands rivierengebied.
Veel soorten zijn sinds de jaren ’60
dramatisch achteruitgegaan. Dankzij
natuurontwikkeling gaat het veel
soorten weer voor de wind, maar een
aantal blijft zeldzaam.
Tekst: Iris Niemeijer en John Lenssen

Wij hebben onderzocht of de succes
volle soorten een hogere ruimtelijke
mobiliteit hebben, die maakt dat ze
beter open plekken koloniseren. Die
plekken ontstaan regelmatig nu wind,
water en grote grazers vrij spel hebben
in grote delen van de Gelderse Poort.
In twee periodes, 2004-2007 en 20112013, zijn oeverwallen en rivierduinen
langs de Waal intensief onderzocht
door de vrijwilligers van de Flora- en
Faunawerkgroep Gelderse Poort. Van
64 soorten is iedere standplaats met
GPS ingemeten en is de populatie
grootte bepaald.
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Door per soort de locaties van de
twee perioden te vergelijken konden
we achterhalen of de soorten erg trouw
zijn aan hun standplaats of juist telkens
op nieuwe plekken opduiken. Dat laatste
bleek het geval. De meeste soorten
werden in de tweede periode aangetroffen op nieuwe plekken, niet alleen
de soorten die zich sterk hadden uit
gebreid, maar ook de soorten die per
saldo achteruit waren gegaan.

de soorten met zaad dat goed via water
en dieren verspreid kan worden.

Vooral de soorten die in de eerste
periode (2004-2007) grote populaties
hadden, waren erg succesvol in kolonisatie van nieuwe plekken. Meer individuen betekent namelijk dat er meer
zaad geproduceerd wordt en dat vergroot de kans dat een geschikte plek
gevonden wordt. Die kolonisatie verliep
nog beter als die algemene soorten ook
nog eens lang drijvende zaden produceerden of zaden die makkelijk in de
vacht van dieren blijven steken. Maar
soorten met aanvankelijk kleine popu
laties breidden zich niet uit, ook niet

Hoewel de Gelderse Poort weer geschikt
is voor stroomdalsoorten hebben zeldzame soorten soms nog een extra zetje
nodig, bijvoorbeeld door uitstrooien van
maaisel uit andere gebieden (zie ook
het artikel op pagina 6).

Voldoende zaadproductie is dus een
sleutel tot succes voor stroomdal
planten. Vooral bij kleine populaties
loopt die zaadproductie spaak. Niet
alleen omdat ze met minder zijn, maar
ook omdat inteelt een grote rol gaat
spelen. Hierdoor worden planten minder vruchtbaar of zelfs onvruchtbaar.

M e e r l e z e n:

zie De Levende Natuur, sept. 2016

Hooibeestje uitgezet in
Groenlanden en Millingerwaard
25 jaar natuurontwikkeling in de
Gelderse Poort heeft geleid tot een
spectaculair herstel van libellen,
sprinkhanen en vogels. Dagvlinders
daarentegen laten het nog steeds
afweten, hoewel er voldoende geschikt habitat aanwezig lijkt te zijn.
Tekst: Peter Hoppenbrouwers

Een sprekend voorbeeld is het hooibeestje. Dit is landelijk gezien een vrij
algemene soort, maar sinds de extreme
hoogwaters in 1993 en 1995 ontbreekt

deze vlinder in de Gelderse Poort.
Een incidentele zwerver bereikte het
gebied nog wel eens, maar dat was
blijkbaar onvoldoende om een nieuwe
levensvatbare populatie te starten.
De zwervers tonen wel aan dat incidenteel afstanden van enkele kilometers
worden afgelegd waarbij bermen, dijken
en andere verbindingen worden benut.
Maar de zwervers moeten van ver
komen: een grote bronpopulatie op de
Nijmeegse stuwwal en omgeving ontbreekt namelijk. Het valt ook niet helemaal uit te sluiten dat de Gelderse
Poort toch minder geschikt is geworden

voor vlinders als het hooibeestje.
De Flora- en Faunawerkgroep, De
Vlinderstichting en Staatsbosbeheer
hebben de proef op de som genomen
door te onderzoeken of een levens
vatbare populatie kan ontstaan wanneer grotere aantallen hooibeestjes
de Gelderse Poort weten te bereiken.
Daarom zijn van 2013 t/m 2015 hooibeestjes uitgezet in droge en bloemrijke
graslanden in de Groenlanden en de
Millingerwaard. Het aantal uitgezette
dieren per jaar en locatie lag tussen
de 80 en 110.

Foto: Vincent Sanders

Foto: Kim Huskens

Groene linten cruciaal

Inmiddels lijkt het erop dat dat het hooibeestje
zich prima kan voortplanten in de Gelderse
Poort. Op de uitzetlocaties is het aantal vlinders
sterk tegenomen en de soort heeft zich ook
daarbuiten al verspreid. In 2015, het derde jaar
van bijplaatsing, werd het hooibeestje tot op
twee kilometer van de uitzetlocatie in de
Groenlanden waargenomen. Op de Vlietberg,
ten westen van de Groenlanden, werden in
2016 al 154 individuen geteld! Het hooibeestje
heeft hiermee bewezen binnen drie jaar zelfstandig een nieuwe deelpopulatie te kunnen
opbouwen. De Gelderse Poort lijkt qua habitatkwaliteit dus geschikt voor het hooibeestje en
mogelijk ook voor andere dagvlinders. Het
probleem lijkt vooral in de verbinding met
populaties binnendijks te zitten.

Bloemrijke bermen en dijkhellingen zijn
belangrijke verbindingswegen voor vlinders.
Het beheer van deze groene linten is cruciaal.
Zolang deze meerdere keren per jaar helemaal
kortgemaaid worden, blijft het tobben met
dagvlinders in de uiterwaarden

Hooibeestje wordt tegen de schemer
voorzichtig vanuit het potje op een takje
gezet in een beschutte omgeving.
Foto: Kim Huskens

Uitzetlocatie Groenlanden

Een uitgebreide rapportage over de terugkeer
van het hooibeestje in de Gelderse Poort is
te lezen op www.geldersepoort.net onder
‘publicaties fauna’.

Structuur- en bloemrijk oeverwalgrasland
in de Millingerwaard: geschikt leefgebied
voor het hooibeestje, dat is gekozen als
één van de uitzetlocaties.
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De afgelopen jaren is in Nederland de aandacht voor slaapplaatsen van vogels
flink toegenomen. Vanaf 2010 worden systematische tellingen door Sovon
Vogelonderzoek georganiseerd. Hier laten we de resultaten daarvan zien voor
aalscholver en grote zilverreiger, twee belangrijke overwinteraars in de Gelderse
Poort. Beide soorten slapen vaak samen en worden op vaste momenten in het
winterhalfjaar geteld, namelijk in oktober, december en februari.
Tekst: Gijs Kurstjens, Olaf Klaassen en Minne Feenstra

Slaapplaatsen van
aalscholvers en
grote zilverreigers

Foto: Jan Versteeg
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Grote zilverreiger

300

Grote zilverreigers verschenen rond de
laatste eeuwwisseling voor het eerst
als jaarlijkse wintergast in de Gelderse
Poort, maar het duurde tot 2005
voordat de eerste slaapplaats werd
gevonden (1 januari 2005, 9 ex.
Jezuïtenwaai). Waarnemingen van
kleine groepjes in eerdere jaren maken
het aannemelijk dat in 1999 de eerste
slaapplaatsen moeten zijn ontstaan.
In dat jaar werden in de Millingerwaard
maximaal 10 ex. en in het Erfkamerlingschap 5 ex. gezien. Inmiddels zijn zo’n
tien vaste slaapplaatsen bekend, maar
ook locaties waar af en toe vogels
slapen. Het beeld is behoorlijk compleet,
al wordt er rond de Erfkamerlingschap
en aan de noordkant van de Waal
minder goed gekeken. Net als bij de
aalscholver is er een duidelijke piek in
het najaar. Dat is opmerkelijk, want
landelijk worden meestal de hoogste
aantallen op de slaapplaatsen aan het
einde van de winter behaald. Opvallend
is dat de grote najaarsgroepen zich altijd
lijken te verzamelen in de Millingerwaard
of de kleiputten bij de Bijland en dat
het verblijf daar altijd van korte duur is.
In december zijn deze plekken niet of
nauwelijks in gebruik. De bezetting op
de andere slaapplaatsen is veel gelijkmatiger over de hele winter. Het is
opvallend hoe trouw de vogels zijn aan
de slaapplaatsen, al zijn er elke winter
accentverschuivingen. Recent lijken
de Leuthse kleiputten de slaapplaatsfunctie van de Millingerwaard geleidelijk over te nemen.
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Figuur 1. Cumulatief aantal zilverreigers op
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van Nederland, waaronder ook het
rivierengebied (o.a. Circul van de Ooij).
In de Gelderse Poort liggen de maxi
male najaarsaantallen -afgezien van de
piek van 2014/2015- gemiddeld rond
de 150 ex. Niet alle vogels foerageren
in de Gelderse Poort zelf. Met name in
de wintermaanden, als veel op muizen

wordt gejaagd, verblijft een deel van
de vogels in de Duitse Duffelt en het
binnendijkse Duivense Broek. Diverse
slaaptrekwaarnemingen bevestigen dat
deze vogels met gemak meer dan 6 km
vliegen naar respectievelijk de slaapplaatsen in de oostelijke Ooijpolder en
de Jezuïtenwaai.

Foto: Vincent Sanders

Piek door muizenplaag

In koude winters met langere vorst
perioden slinkt het aantal op alle
slaapplaatsen, en veel vogels wijken
dan uit naar het zuidwesten van het
land, veelal naar de Biesbosch. Verder
valt de enorme piek in het seizoen
2014/2015 op, met een maximum van
bijna 300 vogels in de Gelderse Poort.
Deze piek valt goed samen met een
landelijke piek, waarbij voor heel
Nederland 8900 vogels zijn geschat,
tegenover 4900 in de winter ervoor.
Deze piek kan goed worden verklaard
door de enorme muizenplaag in delen
Meerjarenoverzicht 2012-2016
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Foto: Nicolet Pennekamp

Aalscholver
Anno 2016 zijn er acht min of meer
vaste slaapplaatsen van deze viseter
in de Gelderse Poort. Het beeld is
behoorlijk compleet, maar een aantal
slaapplaatsen wordt weinig (Erfkamerlingschap) of onregelmatig (Ooijse
Graaf) geteld. Veruit de bekendste en
belangrijkste is de Millingerhof, een
populierenaanplant in een voormalig
kleiputtencomplex in de Millingerwaard.
Sinds 1981 bevindt zich daar een slaapplaats, waar op 20 november 1981
een maximum van 45 ex. werd geteld.
De eerste (en enige) aalscholverbroedkolonie van de Gelderse Poort vestigde
zich overigens een paar jaar later (in
1984) in een reeds bestaande Blauwe
Reigerkolonie in de Lobberdense Waard.
De aalscholverkolonie groeide explosief
naar 195 paar in 1988, bereikte een
maximum van 308 paar in 1996 en
schommelt de laatste jaren rond de
130 paar. Gelijktijdig met de groeiende
kolonie ontwikkelde de slaapplaats in
de Millingerhof zich tot een grote regionale slaapplaats met een maximum

van 2333 vogels (in november 2000).
De kolonie in de Lobberdense Waard
werd al die jaren niet of nauwelijks als
slaapplaats gebruikt. Ook in recente
jaren slapen er slechts kleine aantallen,
vermoedelijk vogels uit de kolonie zelf.
De hoge aantallen (1500-2300) op de
slaapplaats in de Millingerhof worden
momenteel niet meer gehaald. Vanaf
2002/2003 manifesteerde zich een
duidelijke afname, met in het seizoen
2008/2009 nog maar een krappe 1000
vogels. Sterker nog, meer dan 1000
vogels zijn de afgelopen zeven winters
in de hele Gelderse Poort niet meer
geteld (met uitzondering van oktober
2013), ondanks het feit dat er rond
2000 enkele nieuwe slaapplaatsen
bij zijn gekomen.

Najaarspiek

In figuur 2 staan de telgegevens van
de afgelopen zeven winters op een
rij. Daaruit is een aantal opvallende
zaken af te leiden: in vrijwel alle jaren
zijn de aantallen in de herfst (oktober/
november) het grootst en nemen de
aantallen in de loop van de winter af.
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Figuur 2. Cumulatief aantal aalscholvers op
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Wel kunnen de aantallen in de herfst
flink fluctueren, van 510 tot 1132
vogels. In februari zijn er meestal
nog maar weinig aalscholvers op de
slaapplaatsen. Dat is niet verrassend
als je bedenkt dat in zachte winters
aalscholvers al in januari op de eieren
kunnen zitten, zoals bijvoorbeeld in
2015 in de Lobberdense Waard het
geval was. Wat ook opvalt is dat het
aantal kleine slaapplaatsen toeneemt,
met name in het Rijnstrangengebied.
Omdat dit gebied al lange tijd wordt
onderzocht op slaapplaatsen van grote
zilverreigers, kon het exacte moment
van vestiging van nieuwe slaapplaatsen
van aalscholvers worden vastgesteld:
in 2012 in de kleiputten Bijland en in
2014 bij de Jezuïtenwaai. Omdat het
ontstaan van nieuwe slaapplaatsen
niet samenvalt met een algehele toe
name, lijkt het erop dat de vogels zich
tegenwoordig meer verspreiden over
kleinere slaapplaatsen. Dit zou kunnen
betekenen dat sommige vogels dichter
bij hun favoriete foerageergebied
overnachten.

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort

Waarom de aantallen zo fluctueren en
na 2000 zijn afgenomen, is niet bekend.
Een relatie met het visaanbod ligt voor
de hand, maar we weten weinig over
het menu van de aalscholvers in de
Gelderse Poort. Vissende aalscholvers
worden in principe in alle wateren aangetroffen, zowel in de rivier als in sloten,
strangen, kleigaten en zandplassen.
Het gezamenlijk foerageren lijkt zich
te beperken tot enkele grotere plassen
(zandafgravingen). Het is de moeite
waard om dat verschijnsel eens wat
beter in kaart te brengen, in combinatie
met een braakbalanalyse om de menu
samenstelling van de aalscholver in de
Gelderse Poort te weten te komen.

Foto: Harvey van Diek

Samen eten,
samen slapen

Foto: Harvey van Diek

Een opmerkelijk fenomeen is
het gezamenlijk foerageren
van aalscholvers en grote zilverreigers. Dit wordt ook elders in
Nederland waargenomen, maar
in de Gelderse Poort is het
bepaald geen zeldzaamheid om
dit te zien. Als de aalscholvers in
sociale groepen gaan jagen in
plassen met ondiepe oeverzones,
posteren de grote zilverreigers
zich langs de oever om de vluchtende visjes op te wachten. Dit
is vermoedelijk ook de reden
dat de grote zilverreigers vaak
bij aalscholvers slapen, zodat
ze bij het krieken van de dag de
vertrekkende aalscholvers al
kunnen volgen.
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Ogentroostdikpoot
De ogentroostdikpoot is een zeldzame bijensoort die enkel stuifmeel van Rode ogentroost verzameld.
Dikpootbijen zoals ook de kattenstaartdikpoot hebben hun naam te danken aan het sterk verdikte laatste
deel van de voet (tars).

