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1.

Aanleiding
1.1
Problematiek en voorgeschiedenis
Staatsbosbeheer heeft inmiddels meer dan 2000 ha natuurgebied in de Gelderse Poort in eigendom.
In de meeste van deze terreinen spelen natuurlijke processen en spontane ontwikkeling een
belangrijke rol in het beheer. Door consequent beheer en het steeds verder verwerven van
uiterwaardgebieden heeft de Gelderse Poort zich in amper 25 jaar tijd ontwikkeld tot een
natuurgebied van internationale allure, met ook voor Europese begrippen, een enorme
soortenrijkdom.
In het dagelijks beheer heeft Staatsbosbeheer echter niet alleen te maken met ecologische
doelstellingen, maar heeft ze ook de verantwoordelijkheid om – samen met Rijkswaterstaat – te
zorgen voor een goede waterafvoer door de gebieden. Een toename van ruwe vegetatie in de vorm
van ooibos, struwelen of ruigtes, heeft met name in stroomvoerende delen van de uiterwaarden,
een opstuwend effect op hoogwaterstanden. Daarom moet de vegetatieruwheid in deze delen
beperkt blijven, dan wel moeten er alternatieve maatregelen elders genomen worden die de
gemiddelde hoogwaterstand op peil houden.
Rijkswaterstaat werkt sinds enkele jaren met een vegetatielegger, waarop specifiek staat
aangegeven waar welke vegetatie is toegestaan. Nadeel van deze methode is dat het gebaseerd is op
een statisch landschapsbeeld, waarin weinig veranderd. De uiterwaardgebieden zijn echter
dynamische landschappen waarin verandering een constante is. Deze ruimtelijke dynamiek en
veranderingen in vegetatie en morfologie zijn cruciaal voor het behoud van veel soorten op de lange
termijn en eigen aan elk natuurlijk riviersysteem ter wereld. Het is daarmee een belangrijk onderdeel
van de beheerfilosofie. Dit gegeven maakt de vegetatielegger moeilijk werkbaar in dit soort
gebieden, waarbij hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling steeds als schurend belang elkaar
ontmoeten.
1.2
Cyclisch verjonging als oplossingsrichting
In het programma “Dynamisch Uiterwaardenbeheer” werken Staatsbosbeheer, Ark, WNF, Bureau
Stroming en Rijkswaterstaat samen om het beheer van het ecologisch en rivierkundig beheer van de
uiterwaarden beter op elkaar af te stemmen. Dit programma voorziet er in maatregelen in kaart te
brengen die tezamen tot een meer flexibel beheer van natuurgebieden in de uiterwaarden kunnen
leiden, zonder dat hoogwaterdoelen in het geding komen.
Een belangrijk concept hierbij is dat van “Cyclische Verjonging” (zie kader). Dit principe gaat er vanuit
dat het periodiek terugzetten van de natuurlijke successie een belangrijk onderdeel is van natuurlijke
riviersystemen. Omdat het langs onze vastgelegde rivieren niet meer vanzelf optreedt, kan het alleen
door actief menselijk ingrijpen tot stand komen. Daarmee is het een bruikbaar instrument om zowel
de ecologie als hoogwaterveiligheid van terreinen te verbeteren (zie Handboek Cyclisch Beheer,
Peters e.a., 2006).
Ark en Staatsbosbeheer hebben Bureau Drift gevraagd om een uitwerking te maken van potentiele
maatregelen voor Cyclische Verjonging in de Gelderse Poort. Uitgangspunt hierbij is dat het om
ecologisch geïnspireerde maatregelen gaat die positief zijn voor de natuur, maar ook leiden tot
waterstandsdalingen. Deze dalingen kunnen vervolgens elders in het gebied ingezet worden om
vegetatie te laten groeien.
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Definitie van ‘Cyclische Verjonging’
Het is belangrijk om het principe van cyclische verjonging duidelijk te definiëren. Vaak wordt
simpelweg het verwijderen van begroeiing al aangeduid als cyclische verjonging. Dit is echter niet
hetzelfde. Bij het verwijderen van enkel de vegetatie wordt hoge begroeiing omgezet in ruigte of
grasland. Er is dan alleen sprake van een andere successierichting, niet zozeer van het terugzetten
van de successie.
Bij Cyclische verjonging wordt de successie van uiterwaardsystemen teruggeworpen naar open
pioniersituaties en water, net zoals dat langs morfologisch vrij bewegende rivieren spontaan
plaatsvindt. Een natuurlijke rivier ruimt immers periodiek delen van haar overstromingsvlakte
volledig op. Met de vegetatie worden ook stukken van de overstomingsvlakte weggeslagen of
weggeërodeerd, waarbij uiteindelijk nieuwe geulen en pioniersituaties ontstaan.
Niet alleen de vegetatieontwikkeling maar ook de hele morfologische ontwikkeling begint dus van
vooraf aan. Juist een dergelijke, volledige ‘reset’ zorgt voor een duurzame ecologische rijkdom. In
de praktijk van ons Nederlandse rivierengebied, waarbij het zomerbed volledig is vastgelegd,
betekent dit meestal dat cyclische verjonging plaats vindt door actief graafwerk. In deze
planexercitie is deze definitie van cyclische verjonging gehanteerd. Voor meer achtergronden
hierover wordt verwezen naar het Handboek Cyclisch Beheer (Peters e.a., 2006).

Figuur 1 Cyclische Verjonging op de Ewijkse Plaat in 2011 (foto Bart Peters).
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2.

Cyclische verjonging: aanpak en effecten

2.1
Toolkits uiterwaardenbeheer
De beheerder van uiterwaardgebieden heeft in principe drie manieren (toolkits) om in te grijpen
wanneer de vegetatie in zijn gebied de gewenste of vastgestelde ruwheidswaarde dreigt te
overschrijden:
TOOLKIT I. DAGELIJKS BEHEER
Dit is de meest directe en eenvoudige maatregel, die vaak met beperkte planvorming, regelwerk of
vergunningstrajecten kan worden uitgevoerd. De terreinbeheerder stelt locaties vast waar hij
vegetatie wil rooien, kappen of maaien. Dit doet hij op basis van drie criteria:
• Waar is het verwijderen van vegetatie hydraulisch effectief? Denk hierbij aan ‘proppen’ in
de stroombaan en vegetatie die dwars op de stroomrichting staat.
• Waar leidt verwijderen van vegetatie tot de minste ecologische schade? Denk hierbij aan
bos of jong opschot met (nog) een beperkte natuurwaarde of het verwijderen van struweel
op oeverwallen waar stroomdalgrasland gewenst is.
• Wat is de duurzaamheid van de maatregel? Zo zijn maatregelen die elk jaar opnieuw
moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op locaties die ideaal zijn voor de vestiging van
wilgenbos, relatief arbeids- en kostenintensief.
Er wordt regelmatig gesproken over het terugdringen van vegetatie door het lokaal opschroeven van
begrazingsdichtheden. Dit heeft doorgaans echter niet de voorkeur, omdat het in de praktijk zelden
tot bevredigende resultaten leidt. De begrazingsdruk wordt immers ongericht opgevoerd over
grotere oppervlaktes. Dit leidt tot overbegrazing en ecologische schade, vaak zonder dat de
‘probleemlocaties’ vervolgens werkelijk voldoende aangepakt worden. Deze overbegrazingseffecten
zijn vaak nog jaren zichtbaar in het terrein. Maaien en rooien blijken in de praktijk minder schadelijk
omdat daarmee heel gericht de cruciale locaties aangepakt kunnen worden en het overgrote deel
van het gebied ongemoeid blijft.
TOOLKIT II. HET VERWIJDEREN VAN HYDRAULISCHE OBSTAKELS
Hierbij worden allerhande opstuwende kades, dwarsdammen, (dekgrond)bulten, voormalige
fabrieksterreinen en andere obstakels afgegraven of verlaagd.
Het is cruciaal dat de ruimte die met het verwijderen van obstakels wordt behaald ook vastgelegd
wordt voor toekomstige vegetatieontwikkeling, onder meer door het vastleggen van een nieuw
vegetatiebeeld / interventiekaart in de waterwetvergunning. Zonder deze vastlegging in een nieuwe
vergunning bestaat de kans dat je ruimte aan scheppen bent ‘voor iemand anders’.
In het kader van het project Dynamisch Uiterwaardenbeheer van Ark/WNF/Staatsbosbeheer is voor
de Gelderse Poort door Bureau Stroming een notitie opgesteld, waarin maatregelen die in deze
toolkit passen, zijn uitgewerkt (Maatregelenboek Dynamisch Rivierbeheer”).
TOOLKIT III. CYCLISCHE VERJONGING
Hierbij worden natuurlijke obstakels verlaagd, doorgraven of verwijderd op een manier die past bij
wat de rivier van nature ook zelf doet. Het concept van Cyclische Verjonging is gebaseerd op het
gegeven dat natuurlijke, vrij bewegende rivieren zich steeds opnieuw verplaatsen en daarbij continu
delen van hun eigen overstromingsvlakte wegeroderen en andere delen juist verlaten. Hierbij
ontstaan steeds opnieuw pioniersituaties en wateren die zich vanaf ‘nul’ ontwikkelen. Door dit soort
dynamische processen kunnen veel successiestadia naast elkaar voorkomen, wat voor een belangrijk
deel van de natuurlijke soortenrijkdom van natuurlijke riviersystemen verklaard.
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In de Nederlandse situatie zijn de meeste riviertrajecten vastgelegd in een duidelijk gedefinieerde
hoofdloop, die niet meer van zijn plaats komt. Het terugwerpen van de successie en ontstaan van
nieuwe pioniersituaties kan alleen nog bereikt worden door gericht menselijk ingrijpen. Dit kan
bijvoorbeeld door het graven van nieuwe geulen en maaiveldverlagingen of door het
doorsteken/verlagen van opgezande oeverwallen.
Er zijn twee belangrijke verschillen tussen deze maatregelen en die uit toolkit II
(obstakelverwijdering):
• Er is sprake van een maatregel die in eerste aanleg landschapsecologisch geïnspireerd is.
Naast een positief hydraulisch effect, sorteren Cyclisch-Beheermaatregelen ook positieve
effecten op de natuurwaarden van een gebied, bijvoorbeeld doordat ze vervilte
oeverwalgrasland opnieuw openbreken en processen van zandafzetting en doorstroming
weer te activeren.
• Ze zijn vaak van tijdelijke aard doordat na de ingreep processen als zandafzetting, opslibbing
en vegetatieontwikkeling na verloop van tijd het hydraulisch effect weer wegnemen. Deze
termijnen liggen in ordegrootte van enkele decennia tot enkele eeuwen. Dit betekent ook dat
Cyclische Verjonging een continu proces is, waarbij steeds nieuwe maatregelen op elkaar
volgend, maar verspreid langs de rivier, worden genomen.
Potentiële maatregelen voor deze toolkit zijn uitgewerkt in dit document.
In grote lijnen kunnen maatregelen voor cyclisch beheer ingedeeld worden in 3 typen maatregelen:
1. Het doorsteken of afgraven van oeverwallen en andere morfologische afzettingen op
rivieroevers;
2. Het aanleggen van een nieuwe neven- of hoogwatergeulen;
3. Maaiveld- of weerdverlaging, bijv. in de vorm van reliëfvolgende terreindepressies of droge
geulen.
Hieronder worden deze typen maatregelen verder besproken, inclusief de (potentieel) positieve
ecologische effecten die ze kunnen sorteren langs onze rivieren.
INTEGRAAL BEHEERPAKKET
Belangrijk in het toekomstig beheer van de Gelderse Poort is dat deze drie toolkits in het beheer als
integraal en samenhangend pakket benaderd worden. Maatregelen uit de ene toolkit hebben
invloed op nut en noodzaak van maatregelen uit andere toolkits. Afhankelijk van lokale
omstandigheden en beheerdoelstellingen kunnen maatregelen naast elkaar genomen worden. Ze
vormen tezamen een pakket dat voor de natuur langs de Waal het beste beheer vormt, binnen de
randvoorwaarde van een veilige waterafvoer.

2.2

Ecologische effecten van Cyclische Verjonging

2.2.1

TERUGZETTEN VAN OEVERWALLEN

HERSTEL
Het project Rijn in Beeld (Peters & Kurstjens 2012a,b) en deelonderzoeken daarvan (o.a. het rapport
“Actief Zand”, Peters & Kurstjens uit 2012c) hebben aangetoond dat het opnieuw activeren van
oeverwallen (en andere morfologische processen) één van de belangrijkste oorzaken is geweest van
het ecologisch herstel van het Waalsysteem tussen 1990 en 2012. Met de omzetting van
landbouwgebieden naar natuur, werd het mogelijk om (soms aanzienlijke) zandafzettingen ook weer
te laten liggen op oeverwallen in de uiterwaard, met name langs de Waal. Ze werden niet zoals
daarvoor, na elk hoogwater weggegraven of gladgestreken, en opnieuw ingezaaid en bemest. In
plaats daarvan ontstond nieuw kiembed voor grote aantallen stroomdalplanten die met het zand en
het rivierwater op de oeverwallen werden afgezet.
Soorten als Brede ereprijs, Wilde marjolein, Kleine steentijm, Cipreswolfsmelk, Wilde bieslook en
Kleine ruit namen sterk in aantal toe. Maar ook minder makkelijk verspreidende soorten, als Grote
tijm en Voorjaarsganzerik, hebben laten zien baat te hebben bij het ontstaan van verse
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pioniersituaties als kiembed voor nieuwe standplaatsen. Daarnaast zagen we vanaf de jaren ’90
uitgestorven pioniers als Riempjes en Postelein weer algemene verschijningen worden.
Met de terugkeer van een rijke vegetatie en flora ontstonden ook veel betere kansen voor fauna.
Dagvlinders als Bruin Blauwtje, Groot dikkopje, Koninginnepage en Hooibeestje namen sterk in
aantal toe. Maar ook tal van andere ongewervelden (als Gouden sprinkhaan, Greppelsprinkhaan,
Boomkrekel, Oliekever en veel nachtvlindersoorten) en broedvogels (o.a. Roodborsttapuit,
Veldleeuwerik) namen aanzienlijk toe door herstel van natuurlijke oeverwallen (soms mede
geholpen door warmere klimaatomstandigheden).

Figuur 2 (Voorheen) zeldzame soorten als Brede ereprijs, Stijve steenraket, Riempjes en Rugstreeppad (inzet) hebben sterk
geprofiteerd van de terugkeer van zandige pioniersituaties en het herstel van morfodynamiek op oeverwallen langs onze
rivieren (foto's Bart Peters).

ACTIEF VERLAAGDE OEVERWALLEN
Opvallend was een sterke toename van biodiversiteit op oeverwallen die kort daarvoor ook volledig
afgegraven waren, zoals in de Erlecomse Waard en op de Ewijkse Plaat. Door de verlaging van deze
oeverwallen, trad veel sneller overstroming op en werden veel grotere hoeveelheden zand afgezet
dan op oude, relatief hoge oeverwallen als die van de Millingerwaard of de Vreugderijkerwaard.
Deze laatste oeverwallen liggen lokaal inmiddels buiten het bereik van veel gemiddelde hoogwaters
(tot ca. 9000 m3/s bij Lobith). De Erlecomse Waard ontwikkelde zich in 20 jaar tijd tot de meeste
soortenrijke oeverwal/stroomdalvegetatie van Nederland (Peters & Kurstjens, 2012a).
Een deel van de snelle toename in soortenrijkdom kon verklaard worden doordat met het rivierzand
ook veel plantenzaden aangevoerd werden. Anderzijds ontwikkelen relatief hoge oeverwallen, die
zonder afgraving direct vanuit landbouwkundig gebruik in natuurgebied worden omgezet, zich vaak
veel minder voorspoedig. Een voorbeeld hiervan is de Stadswaard, die sinds de in beheername in
2005 nauwelijks nieuwe zandafzettingen heeft gekend, en ook een relatief lage ecologische
ontwikkelingssnelheid in termen van terugkerende soorten.
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OEVERWALVERLAGING ALS CYCLISCH BEHEER
Deze ontwikkeling heeft aangetoond dat zelfs waardevolle stroomdalvegetaties op oeverwallen
gebaat zijn bij periodiek (lokaal) terugzetten van de successie. Met andere woorden door af en toe
oeverwallen plaatselijk af of door te graven blijven cruciale processen actief en kunnen veel
stroomdalsoorten en aanverwante fauna duurzaam voorkomen (in feite de kern van de gedachte
achter cyclisch beheer). Dit maakt het in feite en belangrijke natuurbeheermaatregel, zowel als een
maatregel die gunstig kan zijn voor het hydraulisch beheer.
Er zijn inmiddels naast eerdere (hydraulisch geïnspireerde) verlagingen zoals in de Erlecomse waard
en Ewijkse Plaat, ook projecten gestart die dit als natuurmaatregel beogen. Zo zijn de oevers van de
Buitenpolder Heerewaarden en de Zandmeren (Getijdenmaas) verlaagd, en staat een project op
stapel in de Koornwaard bij Empel. Helaas is er van deze projecten nog weinig data beschikbaar over
de ecologische resultaten.
NATURA 2000
Oeverwalgraslanden in de Gelderse Poort zijn allemaal Natura 2000 beschermd als habitattype
H6120 “Stroomdalgraslanden (kalkminnend grasland op dorre zandbodem)”. Voor dit habitattype is
in het provinciale N2000-beheerplan (Provincie Gelderland, 2017) een instandhoudingsdoel gericht
op zowel uitbreiding van het areaal als verbetering van de kwaliteit (tabel 1).
Het doorsteken van oeverwallen lijkt in eerste instantie tegenstrijdig met het behoud van bestaande
waarden, omdat bestaande vegetaties immers lokaal worden vergraven. Voor een duurzame
kwaliteit van deze oeverwalsystemen is het periodiek terugzetten van de successie echter cruciaal,
omdat hiermee soorten en vegetatietypen ook op langere termijn kansrijk blijven en invulling wordt
gegeven aan een belangrijk proces voor deze levensgemeenschappen.

Figuur 4 Zandafzettingen op de Ewijkse Plaat na het hoogwater
van december 1993 (foto Rijkswaterstaat Oost-Nederland). Deze
zandafzettingen konden blijven liggen omdat het gebied sinds
1991 natuurgebied was geworden, en vormde een hoofdfactor
voor het herstel van de stroomdalflora in dit gebied.

Figuur 4 Grotere zandafzettingen op oeverwallen langs de waal werden in
agrarisch beheer na hoogwater vaak bijeen geschoven en verkocht. Hier
liggen hopen afgezet zand bijeen gereden in de Oosterhoutse Waard,
klaar om afgevoerd te worden na het hoogwater van 1993 (foto
Rijkswaterstaat Oost-Nederland)
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Figuur 6 De ontwikkeling van enkele stroomdalplanten sinds 1990 op de Ewijkse Plaat.

Figuur 5 Links de Erlecomse Waard in maart
2011 met verse afzettingen van het hoogwater
van januari 2011. Rechts dezelfde locatie in de
zomer van 2011, inmiddels deels
gerekoloniseert met stroomdalplanten en
andere oeverwalsoorten (foto's Bart Peters, uit
'Actief Zand', 2012)
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2.2.2

AANLEG VAN GEULEN

HERSTEL
Ook de aanleg van nieuwe geulen heeft de laatste 25 jaar tot veel ecologisch herstel geleidt langs
onze rivieren. Op verschillende plaatsen heeft productiegrasland plaats gemaakt voor nieuwe
zijwateren en daarbij behorende slikoevermilieus, riviermoeras en ooibos. Dit betekende een
belangrijke stimulans voor riviervissen (bv. Barbeel, Kopvoorn) en macrofauna, waaronder
rivierlibellen als Rivierrombout (in stromende wateren), Vroege glazenmaker en Glassnijder (in nietaangetakte systemen).
Op de oevers ontstond nieuw biotoop voor slikpioniers als Klein vlooienkruid en Bruin cypergras, die
in de jaren ’80 nog met recht op de Nederlandse Rode Lijst stonden, maar inmiddels weer algemeen
zijn. Daarnaast is het (foerageer)areaal voor steltlopers (Kleine plevier, Oeverloper,
Groenpootruiter), IJsvogel en reigerachtigen (Lepelaar, Grote zilverreiger) aanzienlijk toegenomen. In
meer stagnante zijwateren en benedenriviertrajecten met weinig waterstandsfluctuaties, zien we
ook herstel van waterplanten en een rijke oevervegetatie (bv nevengeul Vreugderijkerwaard,
Hemelrijkse waard, de Biesbosch en Blauwe Kamer).
Daarnaast ontstond met het graven van nieuwe geulen volop kans voor begeleidend ooibos, doordat
droogvallende oevers langs de geulen snel bezet kunnen worden door wilgen. Dit vertaald zich in
sommige gebieden inmiddels ook weer in een toename van bosvogels (spechten, Zwartkop,
Boomklevers, Havik) en biedt nieuwe kansen voor toppredatoren als Zwarte Wouw en Zeearend en
koloniebroeders als Aalscholver en Lepelaar.

Figuur 7 Nevengeulen in de Vreugderijkerwaard, Cortenoever en Gameren; Bruin cypergras langs een Waalgeul bij Gameren (foto's
Bart Peters).
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Recent onderzoek laat wel zien dat er voor waterfauna beperkingen optreden in aangetakte
geulsystemen zolang de zuigwerking van de scheepvaart een belangrijke rol speelt, met name
doordat dit tot permanente vertroebeling van de waterkolom leidt (mond. med. A. Klink). Nietaangetakte geulsystemen (zoals de rivierkwelgevoede geulen aan de noordkant van de
Millingerwaard) laten vaak een voorspoediger ecologisch herstel zien onder waterplanten en
vermoedelijk ook visfauna.
GEULAANLEG ALS CYCLISCH BEHEER
Langs natuurlijke rivieren verdwijnen nevengeulen en andere restgeulen na verloop van tijd door
opslibbing en verlanding. Tegelijkertijd maakt de rivier op andere locaties nieuwe geulen doordat ze
met regelmaat haar zomerbed verlegd. Geulen moeten thans actief worden aangelegd om dit
biotoop duurzaam te behouden. Wel is de ‘omlooptijd’ ervan vaak lang en kunnen er soms wel
honderden jaren tussen het ontstaan en het volledig verlanden van een geul zitten.
Geulen zijn met name kansrijk als bij de aanleg zand kan worden aangesneden en zo mogelijk
gebruik kan worden gemaakt van grondwater of rivierkwelwerking. In veel gevallen is het
reliëfvolgend open graven van oude geulen in de ondergrond een goed startpunt.
NATURA 2000 EN KRW
Met de aanleg van geulen kan zowel invulling gegeven worden aan de doelstellingen van Natura
2000 (conform het beheerplan Rijntakken, Provincie Gelderland) als aan de doelen voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW).
In tabel 1 zijn de habitattypen en KRW-doelen gerelateerd aan de verder in dit document beschreven
maatregelen en inrichtingsplannen. Daarnaast zijn er veel N2000-beschermde soorten die zullen
profiteren van de aanleg van nieuwe geulen, zoals Bever, Meervleermuis en verschillende soorten
(broed)vogels en vissen.

Tabel 1 Doelen van N2000 en KRW afgezet tegen de effecten van de in dit document gepresenteerde
plannen en maatregelen (zie H2 t/m H7).
Doelstellingen provinciaal Natura 2000 beheerplan
nr
Habitattype
Areaal
Kwaliteit
Effect projecten uit deze studie
Stroomdalgraslanden (Kalkminnend grasland toename
toename
Alle hier gepresenteerde projecten zorgen
H6120
op dorre zandbodem)
voor een verbetering van kwaliteit.
Klompenwaard (H7) en Stadswaard (H3)
zorgen tevens voor (beperkte) toename van
areaal.
Beken en rivieren met Waterplanten
toename
behoud
Voorgestelde maatregelen voor de
H3260B
(Submontane en laagland rivieren met
Bisonbaai (H4), Erlecomse Waard (H5) en
vegetaties behorend tot het Ranunculion
Millingerwaard (H6) zorgen voor toename
fluitantis en het Callitricho-Batrachion)
van areaal en kwaliteit
Slikkige rivieroevers (Rivieren met slikoevers
toename
toename
Voorgestelde maatregelen voor de
H3270
met vegetaties behorend tot het
Bisonbaai (H4), Erlecomse Waard (H5),
Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.)
Millingerwaard (H6) zorgen voor toename
van areaal en kwaliteit
Vochtige alluviale bossen (wilg) (Bossen op
behoud
toename
Voorgestelde inrichtingsplan voor de
H91E0A
alluviale grond met Alnus glutinosa en
Erlecomse Waard (H5) zorgt voor toename
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
van areaal en kwaliteit; de Bisonbaai (H4)
incanae, Salicion albae)
zorgt mogelijk voor een beperkte afname
van areaal ten faveure van beide
bovengenoemde habitattypen
Kaderrichtlijn-Waterdoelen (KRW)
Toename van:
In de vorm van aangetakte
Met name de projecten Bisonbaai (H4) en
R7
- langzaam stromende nevengeul (o.a. alver,
nevengeulen of niet
Erlecomse waard (H5), en in beperkte mate
barbeel, serpeling),
aangetakte strangen en
het Millingerduin (geultje) (H6) en
- (aangetakt) hoofdzakelijk stilstaand
hoogwatergeulen,
Klompenwaard (H7) zorgen voor een
plantenrijk water (zeelt, winde) of
afhankelijk van wat lokaal
toename van R7-wateren
- Niet aangetakte strangen (alle
passend en kansrijk is.
doelsoorten);
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2.2.3

MAAIVELDVERLAGING / WEERDVERLAGING

HERSTEL
Ook maaiveldverlaging (of weerdverlaging) kan tot nieuwe pioniermilieus in de overstromingsvlakte
zorgen. In tegenstelling tot bij de aanleg van watervoerende geulen, blijft bij deze maatregel de
afgraving beperkt tot boven het niveau van de gemiddelde grondwaterstand (GHG). In de
Nederlandse situatie zijn ze vaak onderdeel van geulaanleg (Weerden van Ooijen en Wanssum,
Hemelrijkse Waard), afticheling door kleiwinning en dijkaanleg (Millingerwaard, Gebrande Kamp) of
als een lokale maatregel om de waterafvoer te bevorderen (droge hoogwatergeul van Roosteren,
Kerkeweerd).
In de Millingerwaard is door maaiveldverlaging op grote schaal zandig terrein ontstaan, waardoor
nieuwe vestigingskansen voor stroomdalflora, dagvlinders, Rugstreeppad en Zwarte populier
ontstonden. Andere voorbeelden van gebieden waar weerverlaging heeft plaatsgevonden zijn
Cortenoever (hogere terras), de Hemelrijkse waard, de geulen van het project Ooijen-Wanssum en
de Rug van Roosteren. Veel van deze terrein kennen nog maar een beperkte ontwikkelingstijd, maar
De Rug bij Roosteren (Grensmaas) laat vergelijkbare ontwikkelingen zien als de Millingerwaard. Hier
zagen we een snelle vesting/uitbreiding van soorten als Gulden sleutelbloem, IJzerhard,
Rapunzel/Grasklokje, Knolsteenbreek, verschillende dagvlindersoorten en Gouden sprinkhaan.

Figuur 9a Maaiveldverlaging in de Millingerwaard (foto Bart Peters).

Figuur 9bGulden sleutelbloem in de droge hoogwatergeul van
Roosteren (foto Bart Peters).

Een belangrijk onderdeel van deze maatregel is het verdwijnen van de vaak sterk bemeste toplaag
van productiegraslanden. Hierdoor komen schralere substraten bloot te liggen. Deze zijn in de regel
veel kansrijker voor een rijke ecologische ontwikkeling dan de voedselrijke grasmat van voormalige
landbouwgrond.
MAAIVELDVERLAGING ALS CYCLISCH BEHEER
Langs natuurlijke riviersystemen vinden we biotopen die bij maaiveldverlaging ontstaan vaak in de
vorm van ‘droge’ restgeulen en periodiek natte overstromingsvlakten, die alleen bij wat hogere
afvoeren gaan meestromen. De afweging om maaiveldverlaging of juist geulaanleg uit te voeren in
een gebied, hangt nauw samen met de aard van het gebied. In feite lijken de ontwerpoverwegingen
voor beide maatregelen op elkaar (zie hiervoor), en vaak worden ze in combinatie aangelegd.
Wel zijn bepaalde riviertrajecten (zoals de Terrassenmaas, Grensmaas, hogere delen van de
Kronkelwaardijssel) vanuit hun aard wellicht wat geschikter voor weerdverlagingen, omdat het beter
aansluit bij het landschapsecologisch ‘DNA’ van deze trajecten.
Doorgaans zijn de meeste geslaagde maaiveldverlagingen ook reliëfvolgend aangelegd, waarbij
indien mogelijk ook de klei van oude zandige geulen en onderlagen wordt afgegraven. Dit betekent
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ook dat het doorgaans gunstig is om ook bij de aanleg van nieuwe geulen in de uiterwaard, zoveel
mogelijk van de omliggende gronden mee te verlagen.
NATURA 2000 EN KRW
Er zijn verschillende N2000-habitattypen en soorten die profiteren van maaiveldverlaging (Tabel 1).
Met name type H3270 (slikkige (en zandige) rivieroevers) kan op grote schaal terugkeren of
verbeteren in kwaliteit. Hieruit volgt ook dat alluviale bossen met wilgen (H91E0A) kans krijgt om op
nieuwe locaties te vestigen en uit te breiden (kieming op periodiek droogvallende terreinen). Ook
beschermde pioniersoorten als Rugstreeppad en Bergeend, alsmede soorten van tijdelijk onder
water gelopen gebied (o.a. N2000-beschermde steltlopers) kunnen profiteren.
Maaiveldverlaging zorgt vaak niet voor invulling van KRW-doelen, omdat maaiveldhoogtes meestal
boven de gemiddelde waterhoogte blijven. In sommige gevallen kan door toename van het areaal
aan tijdelijk plas-drasmilieu ook nieuw paaigebied voor limnofiele vissen ontstaan.

Figuur 10 Klein Dwergviltkruid, Fraai duizendguldenkruid en Koninginnepage op een
weerdverlaging in de Hemelrijkse waard (foto's Bart Peters).
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2.3

Locaties en aanpak

In overleg met Ark en Staatsbosbeheer zijn een aantal locaties in de Gelderse Poort gedefinieerd die
kansrijk zijn voor Cyclische-verjongingsmaatregelen. Hierbij zijn twee criteria gehanteerd
• Maatregelen moeten ecologische meerwaarde vertegenwoordigen, conform het principe
van Cyclische Verjonging.
• De locatie is (grotendeels) in eigendom bij Staatsbosbeheer, zodat geen (belangrijke)
aanvullende grondverwerving nodig is.
Hieruit zijn de volgende plangebieden naar voor gekomen:
1. De Stadswaard: verlaging oeverwal, doortrekken nevengeultje en aanleg droge geul
2. De Bisonbaai (benedenstrooms): hoogwatergeul met uiterwaardverlaging
3. Erlecomse Waard: Aanleg geulen en lokale verlaging van de oeverwal
4. Klompenwaard: Doorsteken van de oeverwal en reliëfvolgend afgraven kleilaag erachter
5. Millingerduin e.o.: verlagen / doorsteken van verschillende locaties op de oeverwal.
Van alle bovenstaande gebieden is een gebiedsanalyse gemaakt, waarbij o.a. gekeken is naar een
stuk ontstaansgeschiedenis (historisch kaartmateriaal), hoogtekaarten (reliëf), luchtfoto’s,
geomorfologie, zandbanenkaarten en eigendomssituaties.
In een aantal terreinbezoeken is bovendien gekeken naar de actuele situatie van de terreinen. Alle
terreinen zijn goed bekend uit het verleden, waardoor ook een goed beeld bestaat van de
historische ontwikkeling, relevante processen die optreden en bestaande natuurwaarden. Waar
nodig is bij collega-ontwerpers en beheerders navraag gedaan naar de actuele stand van zaken met
betrekking tot recente inrichtingsprojecten (bv. Millingerwaard, Stadswaard en Kaliwaalplas).
De uiteindelijke ontwerpen zijn uitgewerkt op VO-niveau, met hoogtelijnen die als QGIS-bestanden
beschikbaar zijn.
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3.

Stadswaard

3.1

Gebiedsanalyse

3.1.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De Stadswaard is één van de meer recente natuurgebieden in de Gelderse Poort. Het is de laatste
uiterwaard voordat de Waal stroomafwaarts langs Nijmegen stroomt. De ligging dicht bij de stad
maakt dat het een geliefd wandel- en recreatiegebied is, waarbij bezoekers tegenwoordig via een
nieuwe boogbrug over de uitstroom van het Meertje (afwatering van de Ooijpolder) rechtstreeks
vanaf de Waalkade het gebied in kunnen lopen.
In 2013 is in het gebied een hoogwatergeul aangelegd, conform een oude geul die in het gebied lag.
Deze geul is enkel benedenstrooms aangetakt op de Waal. Langs de rivieroever ligt een lange
zandige oeverwal, met vermoedelijk deels met restanten van een harde constructie (versterking
werkpad?) eronder.

Figuur 11 Historische prenten van de Stadswaard van eind 18e eeuw, met zichtbaar enkele grote zandplaten en omlijstende
nevengeultjes.

3.1.2 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Waar de naastgelegen Buiten Ooij (Oude Waal) al eeuwen een laagdynamische polder met
zomerkades is, heeft rivierdynamiek altijd een cruciale rol in de Stadswaard gespeeld. De Stadswaard
is in feite een overblijfsel van een uitermate dynamische buitenbocht van de Waal, die rond 1800
nog bestond uit een verlaten dubbele nevengeul en een aantal grote zandplaten. Dit is goed
zichtbaar op de prenten van eind 18e eeuw (Figuur 11). De Stadswaard lag ook toen al aan de
benedenstroomse kant van de ‘Buiten Ooij’, net voor de bottleneck van Nijmegen. Hoogwater dat
via de Oude Waal door de Buiten Ooij (en voor de bedijking door de hele Ooij) stroomde kwam hier
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weer samen met de het water uit de hoofdloop. Het water verliest daarbij stroomsnelheid, waarbij
grote hoeveelheden zand in dynamische structuren (zandplaten en oeverwallen) worden afgezet.
Anderzijds kunnen op zo’n punt aanzienlijke wervelingen optreden en ontstaan tijdelijke
uitkolkingen en geultjes. Dit zijn omstandigheden die enigszins vergelijkbaar zijn met de situatie rond
het Millingerduin.
Op de prent uit 1799 is ook zichtbaar dat men al begonnen was om de nevengeul in de Stadswaard
benedenstrooms af te dammen, waarbij het verlandingsproces versneld wordt. Dit is goed zichtbaar
op de rivierkaart van rond 1830 (Figuur 12), waar nog slechts een kleine hoogwatergeul over is. De
meer zuidelijke geul van eind 18e eeuw is inmiddels omgezet in een strakke afwatering voor de het
water uit de polder van de Buiten Ooij (via de Waardsche Sluis).
De noordkant kent in die periode een ruige begroeiing die duidelijk afweek van de weilandjes in de
omkade Buitenooij. Mogelijk vonden bij elk hoogwater aanzienlijke afzettingen van zand (op de
oeverwal) en slib (verder de uiterwaard in) plaats, waardoor de vegetatie een relatief spontaan en
natuurlijk karakter had behouden. De oevers van de rivier waren nog onbeschoeid en zonder
kribben. Het verhoogde fabrieksterrein van de Vlietberg bestond nog niet.
Figuur 12 Historische
rivierkaart van de
Stadswaard uit ca.
1830.

Op de herziene serie rivierkaarten uit de periode 1873-1890 is een serie kleine kribben aangelegd
aan de bovenstroomse kant van de Stadswaard. De rivier is echter nog niet volledig genormaliseerd
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en er ligt nog een grote zandbank in de oever van de Stadswaard. Wel is de oude nevengeul verder
verland. Deze fungeert nu als afwatering van de Waardsche Sluis.
Op de 2e herziening van de rivierkaart uit 1920 is de Waal ter hoogte van he gebied volledig
genormaliseerd. Er is een nieuwe serie grote kribben aangelegd aan de benedenstroomse zijde van
de Stadswaard en voormalige zandplaten zijn wegegraven. De hoogwatergeul is niet langer
watervoerend en voor het eerste verschijnen bovendien (inmiddels verwijderde)
populierenaanplanten in het gebied.
Rond 1930 zijn enkele kribben langs de Stadswaard verbonden via de aanleg van een strekdam in de
oever. De rivieroever werd met (zet)steen bekleed en aangenomen moet worden dat de
zandbeschikbaarheid voor oeverwalvorming sterk afnam. Opvallend genoeg werd deze strekdam
ergens rond 1960 ook weer uit de oever verwijderd. We zien sindsdien weer steeds groter wordende
rivierstrandjes ontstaan en in verschillende fasen zijn de kribben in de oever door de jaren heen
verlengd en versterkt.

Figuur 13 Historische rivierkaarten, 1e herziening (ca. 1870) (links) en de 2e herziening uit ca 1920 (rechts).
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Figuur 14 Hoogtekaart van de Stadswaard en enkele beelden van de zandige oeverwal (foto's Bart Peters)..

Figuur 15 Topografische kaarten van de Stadswaard uit resp. ca 1930, 1955 en 1965.
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3.1.3 MORFOLOGIE EN TERREINKENMERKEN
Tegenwoordig ligt langs de hele oever van de Waal bevindt zich een redelijk hoge oeverwal die in
hoogte varieert tussen de 11,2 en 13,0 m +NAP. In deze oeverwal lijkt een kunstmatige ophoging te
zitten, vermoedelijk een overblijfsel van een oud werkpad of een lage zomerkade, die voor het eerst
op kaarten van rond 1900 verschijnt (zie Figuur 13 rechts). Sinds het gebied als natuurgebied aan de
landbouw is onttrokken mogen processen van zandafzetting vrij hun gang gaan. Hierbij is op kleine
schaal vers zand afgezet, maar mede omdat er sinds die periode geen grote hoogwaters zijn
opgetreden heeft dit slechts geleidt tot kleine veranderingen. Duidelijk is dat deze oever relatief
dynamisch kan zijn met vrij veel zandafzetting. Naast afzettingen door het rivierwater vindt ook
zandverstuiving door de wind plaats.
Achter de oeverwal is de uiterwaard veel kleiiger van karakter met een kleidek van 1 tot 4 meter dik
op het onderliggende zand. De toplaag hiervan is sterk verrijkt door intensieve bemesting uit het
verleden. Mede hierdoor is in het kleiige deel van de uiterwaard sprake van een dichte
ruigtebegroeiing met soorten als Akkerdistel en Grote brandnetel.
De vierkante laagte in het gebied (zie hoogtekaart Figuur 14) is ontstaan door afticheling van een
perceel ergens in de jaren ’50 (zie Figuur 15). Mogelijk kan in dit perceel door de lage ligging achter
de oeverwal tijdens hoogwater extra dynamiek aantrekken, doordat het water achter de oeverwal in
een soort ‘gat’ valt.
Figuur 16 Zandbanenkaart met de dikte van het
bovenliggende kleidek (bron Provincie
Gelderland).
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3.1.4 OVERSTROMINGSKARAKTERISTIEKEN
Bij opkomend hoogwater loopt de Stadswaard via de nieuwe hoogwatergeul vanaf de
benedenstroomse kant vol. Bij een afvoer van ca. 5600 m3/s (bij Lobith) begint het gebied vanaf
bovenstroomse kant mee te stromen, wat overeenkomt met een waterstand van ca 11.10 m +NAP
ter plekke. Deze waterstand heeft een overschrijdingsfrequentie van eens per 2 jaar.
De oeverwal is op de veel plaatsen echter hoger dan 12 m +NAP en overstroomd pas bij een afvoer
vanaf ca. 8000 m3 /s. Sinds dat het gebied halverwege de jaren 2000 in beheer kwam bij
Staatsbosbeheer hebben dergelijk hoogwaterafvoeren zich nauwelijks voorgedaan. Het gevolg is dat
er weinig recente zandafzettingen in het gebied zijn opgetreden en dat de meeste zanddynamiek
vooralsnog door de wind heeft plaatsgevonden.
Dit verklaard mogelijk ook de relatief beperkte toename van bijzondere stroomdalplanten in het
gebied, althans in vergelijking met andere oeverwalgebieden, zoals de Erlecomse Waard en de
Ewijkse Plaat. Deze terreinen hebben vanuit een lager gelegen, afgegraven situatie ontwikkeld,
waardoor als snel grote hoeveelheden zand werden afgezet. Met de zandafzettingen worden met
het rivierzand ook veel plantenzaden aangevoerd, wat een deel van de snelle toename in
soortenrijkdom verklaard (zie o.a. Peters & Kurstjens, 2012a en het rapport `Actief Zand`, Peters &
Kurstjens, 2012b).
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Waterstand Stadswaard tegen de afvoer bij Lobith

waterstand Stadswaard (rkm 882)
Figuur 17 Relatie tussen de afvoer (Lobith) en de waterstand in de Stadswaard.
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3.1.5 EIGENDOMSSITUATIE
Het grootste deel van de
Stadswaard is in eigendom en
beheer bij Staatsbosbeheer. Een
strook langs de rivier is in eigendom
van Rijkswaterstaat, maar wordt
vooralsnog meebeheerd door
Staatsbosbeheer.

Figuur 18 Eigendommen van Staatsbosbeheer in de Stadswaard.
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3.2

Inrichtingsplan Cyclisch Beheer

3.2.1 PLAN
Voorgesteld wordt om in de oeverwal en de uiterwaard van de Stadswaard weer een deel van de
oorspronkelijke rivier- en morfodynamiek terug te brengen. Het inrichtingsplan hiertoe staat
uitgewerkt in Figuur 19 en bestaat uit de volgende elementen:
• Op enkele locaties wordt de oeverwal verlaagd tot een niveau waarbij zij jaarlijks gaat
instromen:
• De eerste doorsteek van de oeverwal loopt over bij een afvoer van 4300 m3/s (ca. 60 d/j).
• de tweede, meer benedenstrooms, bij 4000 m3/s.1
• Ook de smalle oeverwal (‘kadestructuur’) ter hoogte van het afgetichelde perceel wordt
doorgestoken en gaat instromen vanaf een afvoer van 5000 m3/s (10,5 m +NAP).
• Bovendien gaat vanuit het nevengeultje van de Vlietberg water het gebied instromen.
Hierbij wordt het geultje lokaal dieper gemaakt tot ca. 3,40 m +NAP. Door deze geul
meestromend te maken. Dit gebeurd dat bij een afvoer van 2700 m3/s (iets boven de
gemiddelde jaarafvoer).
• Het geultje van de Vlietberg wordt weer meestromend gemaakt. Momenteel slibt deze geul
steeds verder dicht en is zij slechts eenzijdig aangetakt.
3.2.2 TOEKOMSTIG BEHEER EN INTERVENTIEKAART
• Voorgesteld wordt om het actuele beheer van extensieve jaarrondbegrazing voort te zetten
(tijdens en) na inrichting.
• Daarnaast wordt voorgesteld om in de vergunningaanvraag een interventiekaart op te nemen
die uitgaat van:
o Een mengklasse-vegetatie van 10/90 in het hele te vergraven terrein.

1

Omdat Rijkswaterstaat de laatste jaren steeds strenger normeert bij het verlagen van oeverwallen langs de rivier (in relatie
tot vaarwegeffecten), is het mogelijk dat deze instroompunten in de praktijk wat hoger zullen moeten worden aangelegd. Dit
is mede afhankelijk van uitkomsten van rivierkundige bepalingen.
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Figuur 19 Inrichtingsplan Cyclische Verjonging voor de Stadswaard. De oeverwal wordt aan de instroomzijde doorstoken en verlaagd,
met een droge geul naar de actuele hoogwatergeul. Het geultje van de Vlietberg wordt meestromend gemaakt.
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Figuur 20 Fotomanipulatie van het toekomstbeeld van
de Stadswaard kort na aanleg van het inrichtingsplan
Cyclisch Beheer. Links: actuele situatie (foto's Bart
Peters).
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4.

Bisonbaai

4.1

Gebiedsanalyse

4.1.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De westelijke Bisonbaai was begin 19e eeuw onderdeel van een dynamische pointbar in de Waal,
met zandige aanwassen zowel op de oever als in de rivier zelf. Kenmerkend voor dit soort aanwassen
in de binnenbocht, was ook de uitslijpgeul aan de binnenzijde, waarlangs het water bij hoge afvoeren
“de binnenbocht afsneed” (Figuur 21). Dit soort restgeulen verzandde na het ontstaan snel aan de
bovenstroomse zijde, maar bleven aan de benedenstroomse kant vaak nog lange tijd in open
verbinding met de rivier (tijdens hoge afvoeren werd het winterbedprofiel hier smaller en de
stroomsnelheden en erosieve krachten hoger). Ondanks de vele vergravingen die door de tijd heen
in de Bisonbaai hebben plaatsgevonden, is deze uitslijpgeul nog altijd herkenbaar in het terrein.
Rond 1890 waren grote delen ervan sterk verland en rond 1950 was de geul alleen nog herkenbaar
als een natte laagte met plas-drassituaties en een afwateringssloot er doorheen (Figuur 22 t/m
Figuur 26). Hoewel in de 19e eeuw al verschillende kribben langs de Waal waren aangelegd, vond pas
rond 1900 een volledige normalisatie van de Waal ter hoogte van de Bisonbaai plaats. De rivier werd
op een vaste breedte aangelegd, waarbij het eiland aan de oostzijde (Figuur 22) definitief werd
weggegraven en onderdeel gemaakt van de nieuwe oever. De jaren daarna verschenen steeds meer
kribben. Op kaarten van rond 1910 is bovendien zichtbaar dat de hele oever in die periode begroeid
was met ooibos of griendwilgen. Eind jaren ’20 werden over de hele lengte van de Waaloever
steenzettingen aangelegd. Hierbij ontstond in de oeverzone ook een kleine plas (aanleiding/functie
onbekend; Figuur 23), die nu nog als laagte in het terrein herkenbaar is.
De steenzettingen werden kort na de Tweede Wereldoorlog echter alweer vervangen door een
nieuwe serie kribben, die nu op vaste breedte van elkaar werden aangelegd. Net als bij de
Stadswaard verschenen daardoor ook weer zandige rivierstrandjes. In de jaren ’50 werd ook een
begin gemaakt met grootschalige zandwinning, die uiteindelijk de grote zandplas opleverde die ook
nu nog de uiterwaard kenmerkt. Waar aanvankelijk de instroom van de plas aan de oostzijde lag,
werd deze later verplaatst naar de noordwesthoek, voordat ze ook hier rond 1980 werd gedicht.
Gedurende die periode werd tevens klei gewonnen in de oude 18e-eeuwse restgeul. Deze werd
hierdoor weer uitgediept en herkenbaarder gemaakt. Inmiddels is dit weer een sterk beboste geul en
is het volledige gebied als natuurgebied in beheer gekomen bij Staatsbosbeheer.
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Figuur 21 De Bisonbaai rond 1830.

Figuur 22 De Bisonbaai rond 1890 (L) en 1920.

Figuur 23 De Bisonbaai rond 1930 (L) en 1955.
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Figuur 25 De Bisonbaai rond 1965 (L) en 1975.

Figuur 26 De Bisonbaai rond 1988.

Figuur 24 Eigendomskaart Bisonbaai-West.

4.1.2 MORFOLOGIE EN TERREINKENMERKEN
Vermoedelijk zijn er weinig delen van het gebied die niet op een één of andere manier vergraven
zijn. De oude restgeul van de Bisonbaai, tegen de Waalbandijk aan, is in de laatste 50 jaar sterk
beïnvloed door kleiwinactiviteiten, maar daardoor morfologisch ook weer herkenbaarder. De droge
delen van het terrein ten westen van de zandplas zijn erg kleiig en voedselrijk van karakter,
vermoedelijk doordat ze na afticheling weer relatief snel zijn opgeslibd en geruime tijd ook bemest
zijn voor agrarisch gebruik. Hierdoor kent het terrein een relatief ruige en soortenarme begroeiing
(in vergelijking met zandige delen van de oeverwal langs de Waal). De kleilaag is echter slechts 1 tot
2 meter dik (zie zandbanenkaart in Figuur 29Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Dit betekent
dat men bij afgraving vrij snel op het onderliggende zand zit.
De oeverwal langs de rivier kent in dit westelijke deel van de Bisonbaai minder zandafzettingen dan
meer naar het oosten, waardoor de laatste decennia ook minder spectaculaire ontwikkelingen in de
flora (en vermoedelijk fauna) zijn opgetreden (zie resultaten project Rijn in Beeld).
Het deel van de Waaloever ten noordwesten van het landweggetje is eigendom van Rijkswaterstaat.
Alles ten zuiden ervan, inclusief de plas, is van Staatsbosbeheer (Figuur 24).
4.1.3 OVERSTROMINGSKARAKTERISTIEKEN
Formeel is via de afwateringssloot aan de westkant, nog sprake van een open verbinding tussen de
wateren van de Bisonbaai en de Waal. In de praktijk is deze sloot echter verzand en verland (tot >
9m +NAP; afvoer 3200 m3/s), waardoor hier gedurende de zomermaanden zeker geen sprake meer
van is. Na hoogwater loopt het terrein nog wel tot een zeker niveau via deze route leeg.
De dam die oostelijk de zandplas flankeert, overstroomt pas bij 13,0 m +NAP. Dit betekent dat het
gebied pas bij afvoeren van 8500 m3/s (eens per 7 jaar) volledig gaat meestromen met de rivier.
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Waterstand Bisonbaai (m +NAP) tegen de afvoer
bij Lobith [m3/s]
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Figuur 27 Relatie afvoer Lobith - waterstand Bisonbaai.

4.2

Inrichtingsplan Cyclisch Beheer

4.2.1 PLAN
In Figuur 28 is een inrichtingsplan voor het westelijk deel van de Bisonbaai ingetekend. Dit is een
deelgebied waar relatief veel ecologisch winst te halen valt, omdat het om een voedselrijk, kleiig en
ruig begroeid terrein gaat. Tevens is juist aan deze zijde van de uiterwaard de grootste hydraulische
winst te halen omdat het de uitstroomzijde van het gebied betreft, wat doorgaans hydraulisch de
meest effectieve kant van een uiterwaard is.
Voorgesteld wordt een geul aan te leggen die deels de oude geul langs de winterdijk volgt (zie
zandbanenkaart Figuur 29), maar ook een aftakking richting de zandplas kent. Hierbij worden
bestaande kleiputten aangetakt en verdiept. In de geul komen zowel diepere delen als een ondiepe
zandplaat (die bij extreem lage zomerstanden droogvalt) te liggen.
Er wordt bewust gekozen voor een ontwerp zonder directe verbinding met de Waal. Er blijft sprake
van een geïsoleerde plas en geul, want gunstig is voor de waterkwaliteit in de Bisonbaaiplas en de
nieuwe geul. Er verandert dus niets aan het instroommoment van de plas.
Verder zal het terrein volledig reliëfvolgend afgegraven worden tot op het zand. Hierbij wordt een
niveau van 7,50 tot 11,0 m +NAP aangehouden. Dat betekent dat er ca. 1,5 tot 3,5 meter verlaging
plaatsvindt. Daarmee krijgt het gebied veel meer het karakter van een zandplatenlandschap, dat
kenmerkend is voor de Waal. Volgens de zandbanenkaart (Figuur 29) is sprake van een relatief
dunne kleilaag van 1 tot 2 meter, wat zou betekenen dat naast de kleilaag ook een deel van het
onderliggende zand afgegraven zal worden. Dit is nodig om een meer logisch terreinniveau te
krijgen, waarop vervolgens ook meer morfologische activiteit in de vorm van zandafzettingen kan
plaatsvinden. Het vrijkomende zand kan gebruikt worden om de zandplaat in de geul aan te leggen
en eventueel verondieping van de plas uit te voeren. De zandbanenkaart is echter wel een sterk
generaliserende kaart die in het veld vermoedelijk lokale afwijkingen laat zien. Het feit dat het zand
relatief hoog ligt hang deels samen met insnijding van het zomerbed van de Waal in de laatste eeuw.
Het bestaande uitstroomslootje wordt gehandhaafd, maar wel lokaal wat uitgediept en verbreed. Bij
een afvoer boven de 3200 m3/s begint de Bisonbaai vanaf de benedenstroomse kant in te stromen
(gemid. ca. 50d/j), conform de actuele situatie. Mocht dit vanuit waterkwaliteitswensen
(zwemwater) wenselijk zijn kan deze drempel opgetrokken worden.
4.2.2 TOEKOMSTIG BEHEER EN INTERVENTIEKAART
• Voorgesteld wordt om het actuele beheer van extensieve jaarrondbegrazing voort te zetten
(tijdens en) na inrichting.
Maatregelen Cyclisch Beheer Gelderse Poort

pagina

32

•

Daarnaast wordt voorgesteld om in de vergunningaanvraag een interventiekaart op te nemen
die uitgaat (zie figuur 32):
o Een mengklasse-vegetatie van 50/50 in een smalle strook (c. 10 meter breed) langs de
nieuwe geul (50% bos, 50% open).
o een mengklasse-vegetatie van 10/90 in de rest van het gebied (10%
bos/struweel/ruigte en 90% grasland/open terrein)
o Water in de nieuwe geul.

Figuur 28 Inrichtingsplan Cyclische Verjonging Bisonbaai.

Figuur 29 Zandbanenkaart Bisonbaai-West.
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Figuur 30 Inrichtingsplan Bisonbaai op een hoogtekaart.

Figuur 31 Inrichtingsplan Bisonbaai op een luchtfoto.
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Figuur 32 Interventiekaart (met maximale vegetatieklassen) voor de Bisonbaai.
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5.

Erlecomse Waard
5.1

Gebiedsanalyse

5.1.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De Erlecomse Waard is van oudsher een zeer dynamische buitenbocht van de Waal, die voor een
belangrijk deel uit zandplaten en losse geultjes bestond (Figuur 33). De rivier vormde hier begin 19e
eeuw een scherpe bocht met een aanzienlijke breedte. Aangenomen moet worden dat dit een
situatie was die voor de scheepvaart niet ideaal was, met name door terugkerende aanzandingen in
het zomerbed. Hoewel er rond 1850 al kleine kribben in de Waal aangelegd waren, verdween het
zandplatenkarakter pas definitief rond 1890, toen de Waal werd genormaliseerd met de aanleg van
een serie lange kribben dwars door de Erlecomse waard heen (Figuur 34). De structuur van een
“kribvakkenuiterwaard” is nu nog steeds overal in het terrein zichtbaar.
Begin van de 20e eeuw was een groot deel van de Erlecomse Waard begroeid met bos, mogelijk in de
vorm van griendteelt in de nieuwe kribvakken (Figuur 34b). In de jaren ’20 was het gebied alweer
omgezet in grasland. In die periode breidde de kleiwinactiviteiten van de steenfabriek in de
Millingerwaard zich uit naar de Erlecomse Waard. In Figuur 35 is zichtbaar dat er een werkterrein,
rijpaden en aftichelingen hun intrede doen. Dit verklaard een deel van de terreinverlagingen en
kleine dammetjes/rijpaden die plaatselijk nog in de Erlecomse Waard liggen. Ingrijpender was de
start met diepe zandwinning in de jaren ’50, waarbij het noordelijk deel volledig werd weggegraven.
Hierbij verloor de Oude Waal, die nu nog langs Kekerdom door de Millingerwaard loopt, veel van
haar herkenbaarheid.
Tot in de jaren ’80 had de zandplas (de Kaliwaal) een uitvaart halverwege de plas (Figuur 35). Vanaf
die periode kreeg de plas een nieuwe uitvaart dichter bij het bedrijfsterrein en de aanvoerweg van
de Beijer (oude steenfabrieksterrein). Het oude gat werd gedicht, maar is nog steeds herkenbaar als
een laagte in de oeverwal (Figuur 5). In dezelfde periode werden als rivierkundige maatregel delen
van de oeverwal in de Erlecomse Waard door Rijkswaterstaat verlaagd. Dit zorgde enerzijds voor een
betere waterafvoer, maar het was anderzijds een onbedoelde maatregel voor cyclische verjonging,
die later ecologische waarde bleek te vertegenwoordigen (zie § 2.2.1).
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Figuur 33 De Erlecomse Waard rond 1830 met daaroverheen de topografische contouren van anno 2016.

Figuur 34 Erlecomse Waard rond 1890 (links) en 1910.
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Figuur 35 Erlecomse Waard rond 1830 (links) en 1955.

5.1.2 MORFOLOGIE EN TERREINKENMERKEN
Sinds verlaging van de oeverwal van de Erlecomse Waard in de jaren ’80, heeft de oeverwal zich bij
hoogwaters geleidelijk weer opgehoogd met kalkrijk Waalzand. Vooral tijdens de hoogwaters van
1993 en 1995 werden grote hoeveelheden zand afgezet. De oeverwal heeft zich sindsdien relatief
ongestoord kunnen ontwikkelen.
Een klein deel van de oeverwal (het meest westelijke deel van het hier onderzochte gebied) was tot
2006 nog in intensief agrarisch gebruik (vooral weiland met huisvee, deels hooiland). Dit laatste
perceel werd in het kader van de afronding van de landinrichting kort daarna door Staatsbosbeheer
overgenomen. Sindsdien wordt de oeverwal samen met de uiterwaard als eenheid beheerd
(zomerbeweiding met runderen en Konikpaarden).
Met steun van het ministerie van LNV is, als
onderdeel van het project Rijn in Beeld, in 2011
gekeken naar aanzandingspatronen op
verschillende oeverwallen langs onze rivieren. In
Figuur 5 zijn de zandafzettingen ingetekend op de
oeverwal van de Erlecomse Waard die optraden bij
een hoogwater in januari 2011 (rapport ‘Actief
Zand’, Peters & Kurstjens 2012c). Dit geeft een
indicatie van de optredende dynamiek.
2011 was niet een extreem hoogwater (< 9000
m3/s) en het was maar net genoeg om de hoogste
delen van de oeverwal (13,5 tot 14 m + NAP) te
overstromen. De hoeveelheden afgezet zand waren
dus beperkt (max ca. 5 cm). Wel stroomde het
hoogwater in 2011 met volle kracht door de
zandsleuf van de oude uitvaart, die toen op minder
dan 11 m +NAP lag. Hierbij werden zandwaaiers tot
70 cm dik in het terrein afgezet.
De overige delen van de Erlecomse Waard achter de
oeverwal, zijn relatief laaggelegen, mede doordat
veel gebiedsdelen in het verleden zijn afgeticheld.
Hierdoor treedt bij hoogwater relatief veel
slibafzetting op en kennen de uiterwaardgronden
achter de oeverwal een kleiig en voedselrijk
Figuur 36 Eigendomskaart van de Erlecomse Waard en
karakter, met een relatief ruige begroeiing (o.a. veel Millingerwaard-Zuid.
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zilverschoongrasland en distel/brandnetelruigte). Sommige geulrelicten en laagtes zijn de laatste
decennia spontaan begroeid met wilgenbos.
Het grootste deel van de Erlecomse Waard is in eigendom van Staatsbosbeheer, de oeverstrook
langs de Waal is van Rijkswaterstaat (Figuur 36).
5.1.3 OVERSTROMINGSKARAKTERISTIEKEN
Bij opkomend hoogwater loopt de Erlecomse Waard ten westen van de Kaliwaal vanaf de
benedenstroomse kant vol. Dit gebeurd bij een lokale waterstand van ca. 9,0 m +NAP en een afvoer
van ca. 2800 m3/s (bij Lobith). Deze waterstand heeft een overschrijdingsfrequentie van 85 dagen
per jaar.
Bij een afvoer van ongeveer 4.580 m3/s (ca. 11,0 m +NAP) begint het hele gebied vanuit de Kaliwaal
mee te stromen. Dit is grofweg een jaarlijks gebeuren.
De hogere delen van de oeverwal overstromen bij een afvoer van ca. 8100 m3/s tot 9500 m3/s bij
Lobith. Alleen de zandsleuf in de oude uitvaart van de Kaliwaalplas loopt aanzienlijk eerder over
(vanaf ca. 5200 m3/s).

Waterstand Erlecomse Waard (m +NAP)
tegen de afvoer bij Lobith [m3/s]
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Figuur 37 Relatie tussen afvoer (Lobith) en waterstand in de Erlecomse Waard.

5.2

Inrichtingsplan Cyclisch Verjonging

5.2.1 PLAN
In de Erlecomse Waard is gekozen voor een nieuwe geul die zoveel mogelijk reliëfvolgend wordt
aangelegd, tussen de Kaliwaalplas en een bestaande krib aan de uitstroomzijde. Vanaf de oeverwal
wordt bovendien een nieuwe uitslijpgeul aangelegd, die naar het westen toe samenkomt met de
nieuwe nevengeul. Op de hoogtekaart is zichtbaar dat deze geulen zoveel mogelijk het bestaande
reliëf volgen. Overal zijn ondieptes en zandplaten die ecologisch een versterking betekenen van het
bestaande zandplatengebied aan de westkant. Sommige stukken wilgenbos zullen verdwijnen, maar
andere delen kunnen blijven bestaan en oud worden.
Door de lokale verlaging van de oeverwal gaat water hier eerder overheen stromen richting de
achterliggende uitslijpgeul. Dit gebeurd al bij een afvoer van 3200 m2/s bij Lobith (gemiddeld 45
dagen per jaar). Hierdoor zal tijdens hoogwater verhoogde morfodynamiek optreden met verse
aanzandingen, ook in de uitslijpgeul zelf. Dit deel van de oeverwal zal dan ook weer relatief snel
opzanden, maar dat is juist een belangrijk onderdeel van het proces dat we willen herstellen met
deze ingreep.
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Onderdeel van het plan is ook het dichtzetten van de actuele uitvaart van de Kaliwaal. Deze plas zit
in een eindafwerkingsfase en hoeft in de nabije toekomst niet meer voor scheepvaart gebruikt te
worden. Hierdoor wordt de hier voorgestelde geul onderdeel van de (rivierkwel)geul in de
Millingerwaard.
Er is gekozen voor een geul die niet het hele jaar benedenstrooms aangetakt wordt. Zij blijft
gescheiden van de westelijk gelegen ‘kribvakkenplas’ door een drempel van 8 m +NAP (overstroomt
bij 1900 m3/s). Bovendien is deze westelijke plas op haat beurt weer gescheiden van de Waal door
zandplaten die pas bij 9,00 m +NAP (2700 m3/s bij Lobith) overstromen (ongeveer de helft van het
jaar is sprake van een open verbinding.
Hiervoor zijn een aantal argumenten aan te dragen:
• Het verzandingslandschap in deze hoek vertegenwoordigt nu al een belangrijke waarde voor
steltlopers, reigerachtigen en oeverpioniers en past ook bij de aard van deze uiterwaard als
aanzandend kribvakkenlandschap. Het bestaat uit droogvallende zandplaten, die nog in een
relatief jong successiestadium verkeren.
• Op deze manier is er weinig effect van zuigwerking van de scheepvaart in de geul. Dit is een
belangrijke reden van veel troebelheid in andere, wel aangetakte geulen langs onze rivieren,
zoals bij Gameren, de Bakenhof bij Arnhem en de Klompenwaard bij Doornenburg.
• De aantrekkende werking van rivierkwel in de geulen van de Millingerwaard kan door een open
verbinding (en het dichten van de actuele opening van de Kaliwaal) worden vergroot. De
scheiding tussen rivier en geul is echter zo beperkt dat dit effect naar verwachting ook via de
ondergrond zal optreden. Ook met een dichte opening aan de westzijde van de Erlecomse
Waard (met slechts een klein dammetje als scheiding), zal dus naar verwachting een
rivierkwelstroom in westelijke richting optreden. Bovendien is het rivierkweleffect door de
aanleg van een dam in de Millingerwaardgeul nabij het steenfabrieksterrein, (helaas) slechts
zeer beperkt. Hierdoor zal een directe aantakking vermoedelijk niet of nauwelijks tot
meerwaarde leiden.
De oude krib bij de instroom (ter hoogte van rivierkm 874,1) blijft herkenbaar. Er is niets op tegen
om in de verdere toekomst alsnog deze geul een keer te openen aan de benedenstroomse kant,
bijvoorbeeld als een volgende cyclische-beheermaatregel over 20 of 30 jaar.
Bij de verbinding met de plas is een eiland ontworpen, dat mag verbossen. Ecologisch zijn belang
geïsoleerde boselementen in het rivierengebied van belang, onder meer als broedeilanden voor
reigerachtigen en verschillende soorten roofvogels. Hiervoor zal de westzijde van de plas lokaal
verondiept moeten worden. Dit sluit aan bij het plan van de firma K3Delta ter verondieping van de
plas (zie Figuur 42). Voorgesteld wordt om hierover met K3Delta in gesprek te gaan. In feite sluit dit
plan goed al geheel ook goed aan op de lange termijn visie van K3 Delta zoals beschreven in de
brochure “Herinrichting Erlecomse Kaliwaal” uit 2013 van K3Delta.
Onderdeel van het plan is ook het dichten van de uitvaart van de Kaliwaalplas. Met het verdwijnen
van de Beijer en na eindinrichting van de plas is een uitvaart niet meer nodig. De ecologie van de plas
is gebaat bij het loskoppelen van het rivierwater in het zomerbed, en bovendien kan
rivierkwelwerking in de Millingerwaard bij bepaalde standen verbeterd worden. Een ander belangrijk
voordeel is de aaneensluiting van de Millingerwaard met de Erlecomse Waard, zodat de terreinen als
één eenheid beheerd kunnen worden.
Voorgesteld wordt om het gat slechts tot net boven het niveau van de gemiddelde jaarwaterstand te
leggen. De uitvaart zal vanzelf bij elk hoogwater spontaan verder opzanden en steeds minder
geprononceerd in de oeverwal komen te liggen (9,0 m +NAP, afvoer ca. 2800 m3/s).
5.2.2 TOEKOMSTIG BEHEER EN INTERVENTIEKAART
• Voorgesteld wordt om het actuele beheer van extensieve jaarrondbegrazing voort te zetten
(tijdens en) na inrichting.
• Daarnaast wordt voorgesteld om in de vergunningaanvraag een interventiekaart op te nemen
die uitgaat (figuur 41):
o Een mengklasse-vegetatie van 10/90 in het hele te vergraven terrein.
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o

Behalve in enkele stroken van ca. 10 meter breed langs de nieuwe geulen; hier wordt
uit gegaan van een mengklasse-vegetatie van 50/50, zodat lokaal beboste oevers
kunnen ontstaan.

Figuur 38 Inrichtingsplan Cyclische Verjonging Erlecomse Waard.

Figuur 39 Contouren van het inrichtingsplan Erlecomse waard op een hoogtekaart.
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Figuur 40 Contouren van het inrichtingsplan Erlecomse waard op een luchtfoto.

Figuur 41 Interventiekaart (met maximale vegetatieklassen) voor de Erlecomse Waard.
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Figuur 42 Verondiepingsplan Kaliwaal (K3Delta, 2013)
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Figuur 43 Fotomanipulatie van mogelijk toekomstbeeld van de Erlecomse Waard.
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6.

Millingerduin

6.1

Gebiedsanalyse

6.1.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Zoals veel oeverwallen langs de huidige Waal ligt het Millingerduin ook grotendeels in oude
kribvakken van de rivier. Figuur 44 geeft de situatie rond 1830 weer, met de belijning van de actuele
topografie (en oeverlijn) hierop geprojecteerd. Duidelijk is dat het Millingerduin zoals we dat nu
kennen, destijds nog helemaal niet bestond. Op de locatie van het voormalige steenfabrieksterrein
van de Beijer, lag een smalle oevergeul achter de oeverwal. De oeverwal zelf lag meer oostelijk dan
tegenwoordig.

Figuur 44 Het Millingerduin e.a. rond 1830, met belijning van de actuele topografie anno 2016.

Hoewel halverwege de 19e eeuw al enkele kleine kribben langs het huidige Millingerduin werden
aangelegd, werd dit traject pas eind 19e eeuw structureel aangepakt. De Waal werd genormaliseerd
en voorzien van ritmisch aangebrachte (langere) kribben in de oever. Rond 1900 raakte deze
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kribvakken sterk verzand en zelfs begroeid met bos (spontaan of als griendhout). Ergens rond 1920
werd dit bos weer verwijderd en werden de kribben verlengd tot ongeveer een actuele lengte. De
oude kribvakken zandde in toenemende mate op en kregen steeds meer het karakter van de huidige
oeverwal. Wel zijn lange tijd nog waterdragende geultjes achter de directe oeverwalaanzandingen
aanwezig (zie situatie rond 1930 in Figuur 45B), die zelfs nu nog als laagtes in het terrein herkenbaar
zijn.
Rond 1890 werd de eerste steenoven gebouwd op de locatie van de huidige steenfabriek. Door het
opzanden van de oude kribvakken, moest de steenfabriek actief een aanleghaventje naar de Waal,
door de aanwassen heen, onderhouden. Materiaal moest immers via het water af- en aangevoerd
kunnen worden. Begin jaren ’50 werd dit haventje vervangen door een weg vanaf het
steenoventerrein naar de Waal (Figuur 46A). Rond 1970 is deze afvoerroute via de Waal opgeheven
en gesaneerd. Het haventje werd aan de rivierzijde gedempt en is nu nog als een met bos begroeide
laagte achter het duin herkenbaar. Dit werd vermoedelijk mede mogelijk omdat materiaal nu per
schip via de Kaliwaalplas kon worden afgevoerd.
Begin jaren ’90 werd de uitstroom van deze plas ook naar de noordwesthoek verplaatst, dichter
tegen de opslag van de Beijer aan. De oeverwal van het Millingerduin werd korter, maar die in de
Erlecomse Waard langer.

Figuur 45 Het Millingerduin e.o., rond 1895 (L) en 1930
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Figuur 46 Het Millingerduin rond 1955 (L) en 1970.

6.1.2 MORFOLOGIE EN TERREINKENMERKEN
Het Millingerduin en de rest van de oeverwal (het merendeel is niet eolisch en dus geen echt
rivierduin), wordt gekenmerkt door een hoge mate van morfodynamiek. Dit is weliswaar in de loop
van de tijd door spontane ophoging met zand afgenomen, maar vanaf een afvoer van ca. 8000 m3/s
bij Lobith stroomt het water weer over grote delen van de oeverwal heen. Bij nog iets hogere
standen vindt ook weer zandafzetting en -verplaatsing plaats, waarbij in de loop van de jaren ook
steeds meer zand vanaf de oeverwal over de voormalige akkers aan de oostzijde is uitgewaaierd.
Soms ontstaan hierbij zelfs (tijdelijke) hoogwaterkolken in/achter het Millingerduin.
Aan de zuidkant van de oeverwal, tegen het voormalige steenfabrieksterrein aan ligt een laagte
achter de oeverwal, die het overblijfsel is van voormalige kribvakpoelen en deels van het haventje
van de steenfabriek dat hier gelegen heeft (zie § 6.1.1). Deze laagte loopt als het ware uit in de
Kaliwaalplas (zie Figuur 47). In het terrein liggen (deels onder het zand) restanten van de oude
kribben.
Doordat het Millingerduin steeds verder ophoogt en door het uitblijven van serieuze hoogwaters in
de laatste 20 jaar, is de morfodynamiek dito afgenomen. Bovendien speelt insnijding van het
zomerbed een rol bij afnemende overstromingsfrequenties, en daarmee aanzanding en andere
morfodynamiek. Hierdoor heeft het duin wat minder een pionierkarakter gekregen en komen er
droge oeverwalgraslanden en droge ruigte voor in de plaats. Hoewel lokaal ruigtesoorten als Duinriet
en Boerenwormkruid vrij abundant voorkomen, is dit in de laatste 30 jaar niet wezenlijk ten koste
gegaan van de soortenrijkdom en zijn trends van veel stroomdalplanten nog altijd stabiel of zelfs
positief (Kurstjens e.a., 2017).
Jaarlijkse schommelingen in de verhoudingen tussen grasland en ruigte zijn voor een deel een
natuurlijk fenomeen. Zo lijken de afgelopen twee droge jaren van 2018 en 2019 weer voor meer kort
grasland ten opzichte van het areaal ruigte te hebben gezorgd. Anderzijds is het overstromingswater
nog altijd erg eutroof en zal de voedselrijkdom van de oeverwal altijd hoger liggen dan in preindustriële tijden.
Hoe dan ook is het met het oog op te toekomst interessant om bepaalde delen af en toe weer te
openen en terug te werpen in hun successie, waardoor ook de pioniercomponent op de oeverwal
aanwezig blijft en hiermee een breed scala aan flora en fauna. Het is dan goed hierbij uit te gaan van
lokale ingrepen, die plaats vinden op de floristisch minder bijzondere delen.
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Het grootste deel van het Millingerduin is in eigendom bij Rijkswaterstaat, het gebied erachter is van
Staatsbosbeheer (Figuur 36).

Figuur 47 Hoogtekaart van het Millingerduin e.o..
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Waterstand Millingerduin (m +NAP) tegen de
afvoer bij Lobith [m3/s]
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Figuur 48 Relatie afvoer Lobith - waterstand Millingerduin.

6.1.3 OVERSTROMINGSKARAKTERISTIEKEN
De oeverwal ten zuiden van het Millingerduin (> 16 m +NAP hoog) heeft een hoogte van ca. 12,6 m
+NAP op de lage delen tot 14,8 m +NAP op de hoogste. Dit betekent dat de oeverwal aan de zuidkant
langzaam vanaf een afvoer van ca. 6700 m3/s begint te overstromen, maar dat ze pas bij 11.500
m3/s volledige onder water verdwijnt (het hoge duin tegen Klaverland aan is lokaal
overstromingsvrij). Deze laatste afvoer treedt gemiddeld slechts eens in de 50 jaar op.
Tijdens allerlei tussenliggende afvoeren beginnen dus steeds meer laagtes in de oeverwal te
overstromen, waarbij ook zand over de oeverwal meegevoerd wordt. Lokaal ontstaan hierbij
zandwaaiers in de voormalige akkers (thans hardhoutstruwelen) achter de oeverwal. Dit effect
treedt ter hoogte van het steenfabrieksterrein veel minder op, omdat het hoge fabrieksterrein hier
een effectieve instroom voorkomt (zie hoogtekaart in Figuur 47). Het verhoogde terrein werkt
stroomgeleidend, waarbij een stroomrichting ontstaat die meer parallel aan de rivier loopt, in plaats
van een ‘dwarse’ instroom van het gebied, over de oeverwal heen. Dit verklaard voor een deel
waarom de oeverwal hier relatief smal en laag is.
6.2

Inrichtingsplan Cyclisch Beheer

6.2.1 PLAN
Door lokaal het Millingerduin te verlagen gaan delen van het terrein weer eerder instromen. Hierbij
ontstaan nieuwe zandafzettingen en zandwaaiers in de oude akkers en meer kansen op uitkolkingen
en andere morfologische effecten. De morfologische variatie neemt toe en er ontstaan, met een
toename van open pioniersituaties, ook nieuwe vestigingskansen voor veel stroomdalplanten en
pioniersfauna. Vegetatie met bv. veel Duinriet en andere ruigtesoorten wordt doorbroken.
In bijgaande ontwerptekening zijn drie locaties aangegeven waar het doorsteken van de oeverwal
kansrijk is. Deze liggen allen ten zuiden van het hoogste en oudste deel (het rivierduin tegen
Klaverland aan).
Het gaat hierbij om twee ‘droge’ oeverwalverlagingen en één oeverwalverlaging die uitloopt in een
geultje naar de Kaliwaal toe:
1. De meest noordelijke verlaging gaat instromen bij een waterstand van 11,85 m +NAP, wat
overeenkomt met gemiddeld ongeveer 10 dagen per jaar. Het blijft dus een relatief hoog gelegen
instroom.
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De tweede ‘kerf’ stroomt veel eerder in, ook gelet op de actuele hoogte van dit deel van de
oeverwal, die veel lager is dan het noordelijke deel. Hier begint rivierwater bij een lokale stand van
10,5 m +NAP (ca. 4000 m3/s) over de oeverwal te stromen.
3. De meest zuidelijke oeverwalverlaging is nog iets lager aangelegd: 10,0 m +NAP. Hierdoor begint
het geultje bij een afvoer van 3500 m3/s mee te stromen. Deze geul zal bij hoogwater een
aantrekkende werking op water en zand hebben en daarmee de afzetting van vers zand op de
oeverwal stimuleren. Vrijkomend materiaal uit deze ingreep kan gebruikt worden om de invaart van
de Kaliwaalplas te dichten (zie Erlecomse Waard, § 5.2).
De deelingrepen kunnen desgewenst los van elkaar worden uitgevoerd, waardoor meer variatie in
de tijd ontstaat en niet in één keer een relatief grote oppervlakte wordt vergraven.
Het is van belang vooruitlopend op ingrepen een actuele inventarisatie te maken van bijzondere
flora. Met name de delen van de oeverwal aan de zuidzijde (richting de Kaliwaal), zijn floristisch wat
minder soortenrijk. Hoewel het onmogelijk zal zijn alle zeldzame en bijzondere soorten bij dit soort
ingrepen te ontzien (sommige, zoals Kattendoorn en Kleine ruit, komen algemeen voor op het duin)
is het wel van belang moeilijk verspreidende soorten als Veldsalie te ontzien (of lokaal te
transplanteren). In 2016 is een laatste inventariatie van de Millingerwaard gemaakt, maar hierin
staan slechts voor een beperkt aantal soorten stippenkaartjes (Kurstjens & Rademakers, 2016).
6.2.2 TOEKOMSTIG BEHEER EN INTERVENTIEKAART
• Voorgesteld wordt om het actuele beheer van extensieve jaarrondbegrazing voort te zetten
(tijdens en) na inrichting.
• Daarnaast wordt voorgesteld om in de vergunningaanvraag een interventiekaart op te nemen
die uitgaat:
o Een mengklasse-vegetatie van 10/90 in het hele te vergraven terrein.
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Figuur 49 Inrichtingsplan Cyclische Verjonging Millingerduin.
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Figuur 50 Inrichtingsplan Millingerduin op luchtfoto en hoogtekaart.

Maatregelen Cyclisch Beheer Gelderse Poort

pagina

52

7.

Klompenwaard
7.1

Gebiedsanalyse

7.1.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De Klompenwaard ligt in een vrij scherpe buitenbocht van de Waal, net na het splitsingspunt met het
Pannerdensch Kanaal. Op de historische rivierkaart van rond 1830 is zichtbaar dat de uiterwaard
destijds veel smaller was dan tegenwoordig (Figuur 51). De Waal was in die periode nog aanzienlijk
breder en ondieper. Zelfs de locatie van het huidige Fort Pannerden lag nog in de rivier. Bij de bouw
van het Fort rond 1870, werden ook nieuwe, verhoogde toegangswegen door de uiterwaard
aangelegd, die ten dele ook nu nog herkenbaar zijn.
Eind 19e eeuw wordt de Waal volledig genormaliseerd en verschijnen lange kribben in de oever van
de Klompenwaard. Deze moesten voorkomen dat de rivier hier uitbrak en het makkelijker maken om
de rivier op diepte te houden, doordat het profiel van het zomerbed werd verkleind. Het Fort
Pannerden werd beschermd door een steenzetting in de oever van de rivier, die later ook weer
verdween. Deze normalisaties vormden het begin van de oeverwal zoals we die nu kennen. Deze
oeverwal is voor een belangrijk deel dus ontstaan in de oude kribvakken van het gebied.
In 2002 werd door de Klompenwaard een nevengeul achter de oeverwal langs aangelegd, gekoppeld
aan kleiwinning voor dijkversterking. Tevens werden delen van het gebied verlaagd, tot een soort
zijgeul. Hierbij zijn structuren van oude toegangswegen van het Fort en het polderdijkje van de
Nicolaaswaard deels weggegraven.

Figuur 51 Historische rivierkaart van rond 1830 van de Klompenwaard.
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Figuur 52 De Klompenwaard in (a) 1870 (links) en (b) 1895.

Figuur 53 De Klompenwaard in (a) 1920 (links) en (b) 1935.

Figuur 54 De Klompenwaard rond (a) 1960 (links) en (b) 2002.

7.1.2 MORFOLOGIE EN TERREINKENMERKEN
De oeverwal van de Klompenwaard, wordt net als andere oeverwallen in de Gelderse Poort,
gekenmerkt door periodieke zandafzettingen tijdens hoogwater. Mede hierdoor kon deze oeverwal
zich na inbeheername door Staatsbosbeheer eind jaren ‘90, floristisch zeer goed ontwikkelen (Peters
e.a., 2004; Niemeijer e.a., 2005).
Opvallend is wel dat het gebied net achter de oeverwal (tussen de oeverwal en de nevengeul),
richting de nevengeul relatief kleiig wordt. Hier bevindt zich een vrij dikke kleilaag bovenop de
oudere zanden, waar ook nauwelijks vers zand op afgezet is. Deze kleilaag is lokaal vrijgespoeld en
goed zichtbaar in de zuidelijke oever van de nevengeul. Deze gronden zijn bovendien in het verleden
bemest is geweest. Hierdoor is dit gedeelte erg ruig van karakter en floristisch minder soortenrijk
dan de zandige delen dichter op de rivier.
De aanleg van de nevengeul in 2002 heeft logischerwijs gezorgd voor een gewijzigd stroombeeld
tijdens hoogwater. Aangenomen mag worden dat de geul een aantrekkende werking op hoogwaters
over de oeverwal heen heeft gehad en daarmee versterkend heeft gewerkt op zandafzettingen.
In ieder geval is sprake van een sterke neiging tot aanzanding in de instroom van deze geul. De
bovenstroomse delen van de nevengeul zijn inmiddels zo hoog opgezand dat ze in de zomer volledig
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droogvallen en er geen sprake meer is van een stromende geul (Figuur 55). Dit proces kan gebruikt
worden in een ontwerp voor cyclische verjonging op de oeverwal. Daarnaast heeft deze geul veel
last van de zuigwerking van de scheepvaart, waardoor ze relatief troebel van karakter is en arm aan
waterplanten en oeverbegroeiing.

Figuur 55 De dichtgezande bovenloop van de nevengeul in de Klompenwaard in 2019 (foto Bart Peters).

7.1.3 OVERSTROMINGSKARAKTERISTIEKEN
De hoogste delen van de oeverwal in de Klompenwaard, aan de oostkant, zijn inmiddels opgezand
tot bijna 15,0 m +NAP. Dit betekent dat deze stukken gemiddeld slechts eens in de 22 jaar
overstromen. De lagere delen van de oeverwal, die zich meer aan de westkant bevinden, liggen op
ruim 13,0 m +NAP en overstromen beduidend vaker (gemiddeld eens in de 3 jaar).

Waterstand Klompenwaard (m +NAP)
tegen de afvoer bij Lobith [m3/s]
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Figuur 56 Eigendomssituatie Klompenwaard.

17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

Figuur 57 Relatie afvoer Lobith - waterstand Klompenwaard
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7.2

Inrichtingsplan Cyclisch Beheer

7.2.1 PLAN
Het inrichtingsplan zoals weergegeven in Figuur 58Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is
geïnspireerd op twee aspecten:
• Enerzijds is geprobeerd de (voorheen bemeste) kleilaag in het terrein zoveel mogelijk te
verwijderen, zodat een zandige uitgangssituatie ontstaat die ecologische veel interessanter is.
• Daarnaast wordt er met het verlagen van delen van de oeverwal voor gezorgd dat er weer meer
dynamiek op en over de oeverwal ontstaat, en opzandingsprocessen worden gestimuleerd.
Er ontstaat in de verlaagde ‘sleuven’ een sterkere instroom, waarbij extra geprofiteerd wordt van de
aantrekkende werking van de achtergelegen nevengeul. De vormgeving van de nevengeul wordt
lokaal aangepast, met een kleine ‘insteek’ aan de zuidoever, die op een logische manier hoogwater
over de oeverwal heen faciliteert, maar ook een deel van het hoogwater dat via de nevengeul
stroomt kan afvangen. De nevengeul wordt aan de zuidwestzijde ook wat verbreed en krijgt een
minder steile, meer natuurlijke oever, met meer slikoevers voor o.a. stellopers. Hiermee neemt de
afvoercapaciteit van de nevengeul ook iets toe. De zuidoostoever blijft juist steil.
De meest westelijke insteek op de oeverwal overstroomt bij 3500 m3/s (gemiddeld 40 dagen per
jaar), de meer westelijke insteek overstroomd bij 4300 m3/s (gemiddeld ca. 15 dagen per jaar)2.
Deze relatief lage afwerking betekent dat deze locaties naar verwachting ook weer snel zullen
opzanden. Dit is een wenselijk onderdeel van het proces dat hiermee hersteld wordt.
De hoogste delen van de oeverwal (aan de oostkant) zijn intact gelaten, enerzijds omdat dit nu
floristisch ook interessante terreindelen zijn, maar vooral omdat het voorgestelde ontwerp
morfologisch logischere lijnen en instroompatronen gaf.

2

Omdat Rijkswaterstaat de laatste jaren steeds strenger normeert bij het verlagen van oeverwallen langs de rivier (in relatie
tot mogelijke vaarwegeffecten), is het mogelijk dat deze instroompunten in de praktijk wat hoger zullen moeten worden
aangelegd. Dit is mede afhankelijk van uitkomsten van rivierkundige bepalingen.
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Figuur 58 Inrichtingsplan Cyclische Verjonging voor de Klompenwaard.

Figuur 59 Inrichtingsplan Klompenwaard op een hoogtekaart.
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Figuur 60 Inrichtingsplan Klompenwaard op een luchtfoto.

7.2.2 TOEKOMSTIG BEHEER EN INTERVENTIEKAART
• Voorgesteld wordt om het actuele beheer van extensieve jaarrondbegrazing voort te zetten
(tijdens en) na inrichting.
• Daarnaast wordt voorgesteld om in de vergunningaanvraag een interventiekaart op te nemen
die uitgaat (figuur 61):
o Een mengklasse-vegetatie van 10/90 in bijna het hele te vergraven terrein. Alleen langs
de zuidoever van de nevengeul wordt een smalle strook (ca. 10 meter) opgenomen met
een mengklasse van 50/50. Hier is immers meer Bosontwikkeling te verwachten.3

3

Bovendien kan het in relatie met de ligging van het splitsingspunt gunstig zijn om een niet té lage ruwheid in het gebied te
hebben, zodat niet te veel water wordt aangetrokken. Dit kan voorkomen worden met extra vegetatieontwikkeling.
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Figuur 61 Interventiekaart (met maximale vegetatieklassen) voor de Klompenwaard.
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Bijlage: Ingreep Millingerwaard-Noord

Problematiek
Recent heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat aan de noordzijde van de Millingerwaard de
vegetatieruwheid hoger is dan volgens de actuele vegetatielegger toegestaan. Het zou hierbij gaan
om het terrein net ten zuiden van het Colenbranderbos.
Tegelijkertijd lopen er nog onderhandelingen tussen Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat (RWS) over
de definitieve invulling van de vegetatielegger in de Gelderse Poort. Waar Staatsbosbeheer vanuit de
aard van de gebieden en de logica van het actuele beheer wil werken met grote eenheden van
mengklassen, heeft RWS in 2014 eenzijdig de (voorlopige) vegetatielegger ingevuld met veel kleine
vegetatie-eenheden. Deze eenheden zijn gebaseerd op luchtfotobeelden, soms aangevuld met
aanvullende data. In de praktijk betekende dit soms dat het beeld al verouderd was bij de
vaststelling van de legger in 2014.
Bovendien is de actuele terreinsituatie nog niet accuraat opgenomen in de baselinemodellen waar
RWS mee rekent en zijn in de actuele legger nog niet de definitieve inrichtingswerken en geulen
opgenomen die de laatste jaren in de Millingerwaard zijn aangelegd. Ook dit betekent dat hoe dan
ook een aanpassing van de vegetatielegger nodig is op basis van de nieuwe situatie.

Figuur 62 De vegetatielegger voor de Millingerwaard zoals vastgesteld in 2014 (bron: Rijkswaterstaat webviewer
vegetatielegger).
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Planschets Millingerwaard-Noord
In het kader van onderhandelingen die thans nog rond het Ruimte-voor-de-Rivierproject lopen is
door Ark (Jos Rademakers) een schets gemaakt voor een ingreep rond de betreffende locatie, die als
alternatief kan dienen voor het eenvoudigweg kappen van de aanwezig vegetatie. Hierbij wordt
tussen de nieuwe geulen (vingers) een nieuwe geul gegraven. Ook kunnen enkele geulen verlengd
worden. Het gaat hierbij deels om stukken die na eerdere vergravingen weer opgevuld zijn (mond.
med. Jos Rademakers).
Naast een nieuwe watergang en hydraulische ruimte, ontstaat hierdoor ook een geïsoleerd eiland
met ooibos. Dit kan belangrijke ecologische meerwaarde hebben voor broedvogels van ooibos en
soorten als Bever en Otter.
Deze maatregel is ook een vorm van Cyclische Verjonging, en wordt daarom hier als optie
meegenomen.

Nieuwe geul

geuluitbreiding

Figuur 63 Planschets voor uitbreiding van het geulenstelsel (de 'vingers') aan de noordzijde van de
Millingerwaard (bron: Jos Rademakers).
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