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Woord vooraf
De Gelderse Poort isin deNadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) van deVierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, en in het Natuurbeleidsplan, aangewezen als
één van de gebieden waar door natuurontwikkeling een omvangrijk natuurgebied
moet ontstaan. De Stuurgroep van de Gelderse NURG-projecten heeft DLO-Staring
Centrum opgedragen de toekomstmogelijkheden voor De Gelderse Poort (DGP) te
onderzoeken. In de Stuurgroep waren vertegenwoordigd de provincie Gelderland
en deministeries vanVROM,LNV en V&W.De opdracht isuitgevoerd in samenwerking met de Grontmij. Het Bureau H+N+S heeft geadviseerd bij de planvorming.
Het onderzoek heeft in het proces, dat moet leiden tot een inrichtingsschets voor
de Gelderse Poort, een beslissingsondersteunende rol gespeeld, dat wil zeggen dat
op verschillende momenten in de planvorming debeleidskeuzes werden voorbereid
door het aandragen van alternatieven en de consequenties ervan. Het maken van de
keuzes zelf is telkens beschouwd als taak van de opdrachtgevers. Hiertoe zijn
gedurende hetplanvormingsproces vier werkdocumenten opgesteld. Het onderhavige
rapport vormt samen met het deelrapport over de landbouw (Van Eek, 1994) ende
historische geografie (De Bont, 1994) de wetenschappelijke verantwoording van
gevoerde methode enbereikte resultaten. Zebieden de achtergrondinformatie voor
de vier werkdocumenten.
Het onderzoek is uitgevoerd door een multidisciplinaire projectgroep, die als volgt
was samengesteld:
C.H.M, de Bont
M. Brinkhuijsen (Grontmij)
W. van Eek
J.M.J. Farjon
W.B. Harms
H.J.J. Kroon
J.P. Knaapen
W.C. Knol
K.R. de Poel
J.G.M. Rademakers (Grontmij)
J. Roos-Klein Lankhorst
M.B. Schone
H.P. Wolfert

historische geografie
klei- en zandwinning, ruimtelijke ordening
landbouw
fysiotopen, ecohydrologie
landschapsecologie (projectleiding, eindredactie)
recreatie
fauna
fauna
landschapsarchitectuur
vegetatie
GIS-informatica, recreatie (eindredactie)
landschapsarchitectuur
fysiotopen, riviermorfologie, rivierbeheer

Het onderzoek werd begeleid door de Projectgroep DGP,bestaande uit de volgende
personen: G. Laeijendecker (Provincie Gelderland, voorzitter), M.J. Dumont
(ProvincieGelderland, projectcoördinator DGP),G. v.d.Werff (Provincie Gelderland,
secretaris), J. Kruijshoop (Min. LNV/NBLF), T. Smits en A. Demon (Min.
V&W/RWS-Gelderland) en P.J.A.M. Smeets (Min. VROM/RPD).
Gedurende het onderzoek is met veel personen overleg gevoerd. Zij hebben allen
op een of andere wijze bijgedragen aan deresultaten van dit onderzoek. Dit betreft
vooral: W. Heimer en W. Overmars (Bureau Stroming), D.de Boer, J. Leemans en
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G. Willink (STL), de vertegenwoordigers van de Rijksdiensten (RWS-Gelderland,
LNO-Gelderland), van de verschillende diensten van de Provincie Gelderland en
de collegae van SC-DLO (A. Dietvorst, M. Goossen, M. Knotters en J. Mulder).
Aan allen past een woord van dank.
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Samenvatting
De Gelderse Poortisin deNadereUitwerking Rivierengebied (NURG) van deVierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, en in het Natuurbeleidsplan, aangewezen als
één van de gebieden waar door natuurontwikkeling een omvangrijk natuurgebied
moet ontstaan. In dit kader heeft de Stuurgroep van de Gelderse NURG-projecten
aan SC-DLO opdracht verstrekt omonderzoek te verrichten, dat moet leiden tot de
Inrichtingsschets voor De Gelderse Poort (DGP).Het onderzoekkan worden getypeerd als beslissingsondersteunend, dwz dat door het aanreiken van alternatieve
oplossingsrichtingen ende consequenties daarvan beleidskeuzes worden voorbereid.
Doel van het onderzoek is:
- het opstellen van integrale planvarianten;
- het aanpassen van het bestaande kennismodel (COR-model) voor de Gelderse
Poort;
- het evalueren van de planvarianten met behulp van het aangepaste model voor
natuur (vegetatie en fauna), enhandmatig voor wat betreft overige aspecten en
functies.
De volgende fasen zijn onderscheiden: de gebiedsverkenning, de planvorming, de
modelontwikkeling (aanpassing en invulling) en de planevaluatie.
In de gebiedsverkenning zijn gegevens overnatuur en landschap verzameld en nader
in kaart gebracht. Tevens zijn verschillende vormen vanruimtegebruik onderzocht
voor de huidige situatie, de beleidsontwikkeling en toekomstperspectieven met
mogelijke knelpunten. Veel onderzoek in deze fase is verricht in samenwerking met
de provinciale diensten of is uitbesteed aan particuliere bureaus.
Gedurende deplanvorming zijn naast natuur (hoofddoelstelling) ook andere aspecten
(geomorfologie, historische geografie, landschapsbeeld) en functies (landbouw,
recreatie, klei- en zandwinning en rivierbeheer) bij het onderzoek betrokken.
Allereerst zijn drie koersen ontwikkeld. De koersen hebben een integraal karakter:
er worden samenhangende beelden gegeven voor de gewenste ontwikkeling van
verschillende gebruiksfuncties van de Gelderse Poort, gebaseerd op ecologische
principes. Twee van de drie koersen zijn vervolgens uitgewerkt in ontwikkelingsrichtingen enplanvarianten. Het verschil tussen deze twee koersen is gebaseerd op
een verschil in natuuropvatting:
- Koers Aricht zich op grote eenheden dijkoverschrijdende natuur. Vooral de overgangen naar de stuwwallen worden benut. Natuurontwikkeling wordt gekoppeld
aan een gericht beheer, dat die levensgemeenschappen ontwikkelt en/of in stand
houdt, die vanuit een oogpunt van natuurbehoud gewenst zijn. Hierbij wordt
gerefereerd aan derijke natuur van de vorige eeuw, waarbij vaak oude agrarische
technieken voor hetbehoud vandenatuur een voorwaarde vormen. Het resultaat
is een patroonmatig ruimtelijk beheer met een grote zekerheid in resultaatverwachting, maar vaak afhankelijk van aangepaste landbouw en arbeidsintensief
natuurbeheer.
- In koers B wordt de rivierdynamiek benut als potentiële kracht voor natuurontwikkeling. Demenselijke invloed is minimaal enbeperkt zich tot het aanbrengen
vannoodzakelijke condities:meergericht opinrichting dan opbeheer. De achterliggende gedachte daarbij is dat aan de natuurlijke processen zelf alle ruimte dient
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te worden gegeven. De belangrijkste processen, waarvan gebruikt wordt gemaakt,
zijn de rivierdynamiek, de grondwaterstroming en de natuurlijke begrazing. Hierbij
wordt in de regel gerefereerd aan (oer)natuur, waarbij de menselijke invloed afwezig
dan wel minimaal moet worden beschouwd. Deze opvatting van natuurontwikkeling
betekent kiezen voor onzekerheid over waar welke levensgemeenschappen zullen
ontstaan. Alleen bij voldoende ruimte zullen de genoemde natuurlijke processen
daadwerkelijk een hoge rijkdom aan soorten en levensgemeenschappen opleveren.
Deze opvatting is weliswaar ook in koers A terug te vinden, maar dan alleen voor
enkele buitendijkse delen.
Ter voorbereiding op de planvarianten zijn gewenste ontwikkelingsrichtingen voor
de natuur (streefbeelden) opgesteld, uitgaande van de koersen A en B. Hierin wordt
geschetst hoe zich in de verdere toekomst een natuurgebied van 5000 à 6000 ha zou
kunnen ontwikkelen, met de daaraan te koppelen recreatieve mogelijkheden. In dit
recreatief streefbeeld wordt met name een goede toegankelijkheid voorgesteld (voor
niet-gemotoriseerd verkeer) en een adequate informatievoorziening (bezoekerscentrum
in Nijmegen met steunpunten verspreid over het gebied). Het waterrijke karakter van
het gebied dient meer te worden uitgebuit (bootdiensten, kanoën e.d).
In de beide planvarianten voor de middellange termijn, PV 1 en PV 2, wordt gestreefd naar grote, aaneengesloten natuurgebieden met een totale oppervlakte van
ongeveer 3000 ha, waarin zoveel mogelijk bestaande natuur is opgenomen. De
planperiode beslaat 15jaar. Daarnaast is een zogenaamde vergelijkingsvariant (VV)
in kaart gebracht, waarin het geldende beleid wordt aangehouden zonder nieuwe
initiatieven in het kader van het Gelderse Poortproject.
Planvariant 1legt het accent op het ontwikkelen van binnendijkse natuur in de Rijnstrangen, volgens ontwikkelingsrichting A. Hier wordt een groot rietmoeras aangelegd,
dat 's winters wordt gemaaid. Daartoe wordt het kleidek grotendeels afgegraven. Het
peilbeheer bij Kandia zal gericht zijn op uitsluiting van directe rivierinvloed. Gekozen
wordt voor behoud en herstel van de natuur van het oude cultuurlandschap, ook in
de uiterwaarden. In bestaande natuurgebieden wordt het huidige beheer voortgezet.
Het landschap blijft open. Naast natuurbeheer is beheerslandbouw een belangrijk
beheersinstrument.
In Planvariant 2 is gekozen voor natuurontwikkeling onder invloed van de rivier,
in de uiterwaarden en het westelijke deel van de Rijnstrangen, volgens ontwikkelingsrichting B. In de uiterwaarden worden delen van de kleilaag afgegraven, kaden verwijderd en nieuwe geulen gegraven. Hierdoor krijgt de rivier plaatselijk weer vrij
spel, binnen de marges die vanuit het rivierbeheer worden opgelegd. In het westelijke
deel van de Rijnstrangen is de invloed van de rivier groot door een vrije in- en uitstroom tot een maximum peil, en afgraving van de kleilaag. Het beheer blijft tot een
minimum beperkt. Wel zullen grote delen van het natuurgebied het hele jaar door
worden begraasd. Daardoor zal een kleinschalig landschap ontstaan.
In de Vergelijkingvariant wordt in het Rijnstrangengebied geen ontkleiing voorgesteld.
Er wordt een (actief) beheer van de strängen zelf voorondersteld. Op de aangrenzende
graslandgebieden wordt een op natuurgericht landbouwkundig beheer gevoerd met
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aandacht voor ontwikkeling en behoud van stroomdalvegetaties. Natuurontwikkeling
wordt in de uiterwaarden langs de Waal voorgestaan volgens de huidige plannen.
In bestaande natuurgebieden wordt het huidige beheer voortgezet.
Ten behoeve van de planevaluatie voor natuurontwikkeling is het bestaande kennismodel (COR-model, Harms e.a., 1991; Roos-Klein Lankhorst, 1991) aangepast. De
modelontwikkeling betreft de opbouw van dit ecologisch voorspellingsmodel, dat
gekoppeld is aan het geografisch informatiesysteem MAP2. Bestaande ecologische
kennis over de relatie standplaats-vegetatie-fauna is hierin opgeslagen. Voorzover
dekennis ontbreekt zijn er aannamen gedaan.Het model heeft een deterministisch
karakter. Het bestaat uit vier modules. In de standplaatsmodule zijn ten behoeve van
de natuurontwikkeling gegevens over de standplaats (waterkwaliteit, rivierdynamiek,
substraat) bijeengebracht. In de vegetatiemodule is de kennis opgeslagen over de te
verwachten vegetatieontwikkeling voor iedere standplaats en bij een bepaald beheer
(vegetatiereeksen). De faunamodule betreft de interpretatie van standplaats en
vegetatiestructuur naar de habitatkenmerken van een geselecteerd aantal diersoorten.
De habitatkenmerken betreffen zowel de kwalitatieve eigenschappen van de
functiegebieden (foerageergebied, broedgebied) als de oppervlakte-eisen. Tenslotte
is een evaluatiemodule toegevoegd, waarmee de resultaten van de simulatie zijn
gewaardeerd volgens criteria, die door het beleid zijn aangereikt. Ten opzichte van
het COR-model zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd: het basisbestand is
gedetailleerd naar een gridgrootte van 250 x 250 m, de geaggregeerde kennis over
natuurontwikkeling is dienovereenkomstig aangepast, er heeft een modeltoetsing
plaatsgevonden met gegevens over de huidige situatie van vegetatie en fauna en er
zijn verbeteringen aangebracht in de modelstructuur.
In de planevaluatie zijn de ontwikkelingsrichtingen (OR A en OR B) en varianten
(PV 1,PV 2en VV) voor natuur (vegetatie, fauna) geëvalueerd met behulp van de
modelsimulatie. Andere aspecten en functies zijn voornamelijk handmatig
geëvalueerd. De belangrijkste verschillen laten zichper functie als volgt formuleren:
Voor de vegetatie wordt in alle varianten een verhoging verwacht van de diversiteit
aan vegetatietypen en een forse oppervlaktetoename van vegetaties met een grote
soortenrijkdom en internationale betekenis, ten opzichte van de uitgangssituatie.
Onderling verschillen de scores: PV 2 scoort hoger voor diversiteit aan vegetatietypen, soortenrijkdom en natuurlijkheid; PV 1scoort internationaal iets beter. De
ontwikkelingsrichtingen scoren verreweg het hoogst dankzij hun grote oppervlakte
aan natuur. Uit de evaluatie van de fauna blijkt dat PV 1meer geschikt leefgebied
voor een groot spectrum aan diersoorten biedt dan PV 2. Dit geldt deels ook voor
VV, maar de aantallen zijn hier geringer. PV 2 geeft een sterkere oppervlaktevergroting voor karakteristieke soorten van het rivierecosysteem. Vergeleken met
de beide planvarianten lijkt de vergelijkingsvariant VV te leiden tot een meer
eenzijdige toename van vooral soorten van cultuurlandschappen. Deverschillen tussen
OR A en OR B zijn veel minder sterk: door de oppervlaktevergroting komen ook
soorten met lage dichtheden boven de minimale populatiegrootte uit.
De openheid van het landschap wordt in PV 1en VV gehandhaafd, waardoor het
zicht op cultuurhistorische elementen in deze varianten gewaarborgd blijft. In PV
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2 zal een sterk contrast ontstaan tussen het binnendijkse, overwegend agrarisch gebied
en het half-open tot gesloten buitendijkse natuurgebied. In PV 2 zal het zicht op de
cultuurhistorische elementen daardoor worden belemmerd. VV heeft alleen negatieve
gevolgen voor de geomorfologische waarden. PV 2 en vooral PV 1hebben door het
reliëfvolgend ontkleien in de Rijnstrangen een positieve invloed op de geomorfogie.
In de uiterwaarden is de invloed hiervan echter ongunstig beoordeeld, hetgeen vooral
voor PV 2 negatief uitpakt. Zowel vanuit de geomorfologie als de cultuurhistorie
wordt voorkeur gegeven aan PV 1.
Voor de landbouw toont PV 1 een grote oppervlakte aan beheerslandbouw en
beëindiging van het landbouwkundig gebruik in het grootste deel van de Rijnstrangen,
terwijl PV 2 vrijwel geen beheerslandbouw kent, het landbouwkundig gebruik van
vrijwel alle uiterwaardgronden zal worden beëindigd en de produktie op de meest
geschikte gronden voor de landbouw in de Rijnstrangen kan worden voortgezet. Bij
uitvoering van de vergelijkingsvariant zou de landbouw minder grond verliezen.
Voor de recreatie doet zich vooral een keuze voor tussen een grotere aantrekkelijkheid
voor fietsers (met vooral beleving vanaf de dijken) in het open landschap van PV
1 met nadruk op de waarden van het oude cultuurlandschap of een grotere aantrekkelijkheid voor wandelaars in het kleinschalige landschap van PV 2 met nadruk
op nieuwe, aan de riviergebonden natuur en grote grazers. Beide ontwikkelingsrichtingen OR A en OR B zouden het imago en de recreatieve mogelijkheden nog
aanzienlijk doen toenemen.
Voor de klei- en zandwinning komt zowel in PV 1 als in PV 2 veel meer klei vrij
dan nog te vergunnen is. Indien een deel van de bestaande vergunningen worden
verplaatst en worden opgeleverd voor natuurontwikkeling, dan zijn PV 1 en PV 2
grotendeels te realiseren binnen de randvoorwaarden van beschikbaarheid en afzetmogelijkheden binnen de planperiode. In VV wordt praktisch alleen ontgronding
voorgesteld in het agrarische gebied. Voor zandwinning biedt PV 2 betere mogelijkheden dan PV 1 en VV.
Uit de berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt dat bij PV 2 zowel in de Waal als
het Pannerdens kanaal lichte opstuwing is te verwachten; bij PV 1vooral in het Pannerdens kanaal, hetgeen voor deze variant ook een gewijzigde afvoerverdeling met
zich mee brengt. VV is niet doorgerekend, maar ook in dit geval is opstuwing te verwachten door natuurontwikkeling in de Gendtse polder en de Loowaard. Bijstelling
van de plannen ten behoeve van het rivierbeheer is mogelijk door daarop gerichte
inrichtingsmaatregelen en aangepaste beheersmaatregelen.
Op basis van een globale kostenraming zullen de beheerskosten voor PV 2 verreweg
het minst zijn, ook minder dan die van VV. De verwervingskosten van PV 1en PV
2 zijn vrijwel gelijk.
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Conclusies en aanbevelingen
De resultaten van de evaluaties zijn te uiteenlopend om te leiden tot een eenduidige
keuze vooréén van deplanvarianten. Overhet algemeen kan welde conclusie worden
getrokken dat deplanvarianten een duidelijke verbetering betekenen ten opzichte van
de vergelijkingsvariant. Om een keuze tekunnen maken dienen de doelen, mede op
basis van de resultaten, duidelijker te worden gesteld: Is een meer open landschap
gewenst, bestaande uit soortenrijke graslanden, rietvelden en moerassen met ruimte
voorbeheerslandbouw of dient gekozen te worden voor een meer gesloten landschap,
met een groter aandeel aan moerasbos en ooibossen met een sterke scheiding tussen
landbouw en natuur? Wordt de voorkeur gegeven aan het brede spectrum van alle
plante- endiersoorten, die zichinhet gebied zouden kunnen vestigen of aan de karakteristieke soorten van het rivierecosysteem?
Het verdient aanbeveling de resultaten van het onderzoek opnieuw te beschouwen
in het licht van de gehele Gelderse Poort, dus inclusief het Duitse deel.Er doen zich
in principe twee mogelijkheden voor: bij PV 1 is het Duitse deel supplementair aan
hetNederlandse (meervan hetzelfde), bijPV 2ishet Duitsedeeljuist complementair,
in contrast met het Nederlandse deel.
Op een aantal gebieden is nader onderzoek gewenst. Dit betreft zowel een meer
gedetailleerde gebiedsinformatie (vooral een ecohydrologische systeembeschrijving)
als wel een nadere onderbouwing vande aannamen inhet natuurontwikkelingsmodel
met behulp van empirisch onderzoek (voor de vegetatiereeksen, potentiële leefgebieden van diersoorten, aanleg van nevengeulen e.d.).
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Summary
In theFurther Development Plan for the River Area (NURG), in the Fourth Report
on Physical Planning, and in the Nature Policy Plan, the 'Gelderse Poort' is
designated as one of the areas in which an extensive Nature Reserve should be
developed. To this end, the Central Committee of the Gelderse NURG projects
commissioned SC-DLO to carry outresearch which would produce design concepts
for the 'Gelderse Poort'. The study can be considered a decision-support system,
in other words, that by considering alternative solutions and possibilities, and their
consequences, the various possible plans can be evaluated. The object of the study
is to:
— draft a variety of integrated plans, i.e. that along with nature (the main
consideration), other factors such as geomorphology, historical geography and
the landscape willbe considered together with a variety of functions; agriculture,
recreation, excavation and river management;
— adapt the existing knowledge-based system to the 'Gelderse Poort' project;
— evaluate the flora and fauna using the adapted computer model for nature, and
the other aspects and functions using non-computerized methods.
The following phases are distinguished: surveying the study area, formulation of
different plans,development of the model (adaptation and extension) and evaluation
of plans.
For the survey, nature and landscape data areassembled and mapped. The different
aspects of the use of the area are then examined in the light of theexisting situation,
together with policy development, future perspectives and possible problem areas.
Much of the research in this phase is done either in association with local services
or delegated to private consultants.
To begin plan formulation, three strategies are developed. These strategies have
an integral character: interrelated concepts based on ecological principles are
presented for the desired development of different uses for the 'Gelderse Poort'. Two
of these strategies are then developed as alternative plans, the difference between
the plans being based on different nature scenarios:
— Strategy Ais orientated towards the sequence of ecological potentials inside the
dikes, coupled with specific nature management which develops and maintains
those communities which are desirable from the point of view of nature
conservation. This refers back to the richness of the biodiversity during the
nineteenth century, when the old methods of farming were environmentally
friendly. The result is a patterned spatialmanagement from which results can be
expected with less uncertainty but which, however, is often dependent onthe sort
of agriculture introduced, and labour intensive nature management.
— In Strategy B, river dynamics are recognized as a driving force for nature
development. Human influence isminimal and limited to creating only essential
conditions: directed more to guidance than management, the basic philosophy
being to give nature itself a free hand. The most important factors which are
introduced orreintroduced inthis wayareriver dynamics, groundwaterflow, and
natural grazing, with the original features serving as reference points, and with
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little or no human interference. This concept of natural development allows
uncertainty in space and time in the development of communities which, in turn,
allows a rich variety of species and communities to evolve. This, however, will
only occur with adequate space. This concept is, in fact, also to be found within
Strategy A, but then only in the areas, outside the dikes.
Before the different plans are formulated, the desired development perspectives for
nature (target scenarios) are developed on the lines of Strategies A and B, assuming
long-term development in a nature reserve of between five and six thousand hectares,
from which a recreational perspective is derived (recreational target scenario).
Plans PV 1and PV 2 should be regarded as two alternatives for the coming ten to
fifteen years, from which a choice must be made. Combinations of elements from
both plans is a possibility. Large contiguous nature reserves, with a total area of about
three thousand hectares, and containing as much nature as possible, is visualized in
both plans. In addition, a control area (VV) is mapped in which the existing policy
is maintained without any alterations originating from the 'Gelderse Poort' project.
In Plan PV 1 (based on Strategy A) the accent is on the development of an pattern
of nature in the Rhine flood-plain channel area inside the dikes. Here, a large reed
marsh will be established which will be mown in winter, followed by the removal
of most of the surface clay. The water level control at Kandia will be aimed at
excluding the direct influence of the river. The preference is for the conservation
and regeneration of nature in the area, including the flood-plains, as seen in the old
man-made landscape. In existing nature reserves, the current method of management
will be continued. The landscape remains open. Besides nature management, adapted
farming by management agreement is also important.
In Plan PV 2 (based on Strategy B) the emphasis is on nature development under
the influence of the river in the flood-plains and in the western part of the Rhine
flood-plain channel area. In the flood-plains, parts of the clay layer will be dug away,
summer dikes removed and new channels excavated, so that the river can once again
have a free hand locally, but still within the constraints of river management. In the
western part of the Rhine flood-plain channel area, the influence of the river is
considerable because of free in and out flow to a maximum level and excavation of
the clay layer. Management is kept to a minimum. For large areas of the nature
reserve natural grazing throughout the year will be reintroduced, thus creating a
small-scale landscape.
In the control area (VV), there will be no excavation of clay in the Rhine flood-plain
channel areas. Active management of the channels is, in fact, presupposed. In the
neighbouring grassy areas, adapted farming by management agreement, orientated
to nature conservation, will be maintained, with consideration being given to the
development and maintenance of characteristic fluviatile meadow vegetations. Nature
conservation in the flood-plains of the Waal will be maintained along present lines,
as will the management of existing nature reserves.
The existing knowledge-based system (COSMO-model, Harms et al., 1991; Roos-
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KleinLankhorst, 1991)is used to evaluate theplans for nature development. Model
development entails theexpansion of this ecological prediction model whichis linked
to the geographical information system MAP2. Existing knowledge of ecological
relationships between site, vegetation and fauna is also stored here.Where there is
a deficiency of factual knowledge, assumptions are made. The model, which
comprises four modules, has a deterministic character. In the site module, data
referring tonatureconservation (water quality,riverdynamics, soil) are assembled.
In the vegetation module, information on the expected development of the vegetation
for each site depending upon management protocol, is entered (vegetation series).
The fauna module is concerned with interpreting the site and vegetation structure,
in terms of habitat requirements of selected species of animals. The habitat
requirements include the qualitative characteristics of the foraging and breeding areas
as well as areal demands.Finally, anevaluation module is added, in which the results
of the simulation are evaluated according to the criteria appropriate to our remit.
Significant improvements are introduced with regard to the COSMO-model:a grid
size of 250mx250 mis used for thebasic data, the aggregated knowledge of nature
conservation being then added, themodel has been evaluated on the basis of details
of existing flora and fauna, and improvements have been made to the structure of
the model.
In theplan assessment, the development strategies (ORA and ORB) andplans (PV
1, PV 2 and VV) for nature (flora and fauna) are evaluated using the simulation
model. Other aspects and functions are not evaluated on the basis of computer
simulation. The most important differences can be formulated as follows:
With regard to vegetation, the scores for diversity of types and varieties, and their
international significance, are much the same in PV 1 and PV 2. In contrast, the
scores for the same criteria in the control area (VV) are significantly lower. The
control area leads predominantly toanincreaseinvarieties of man-made landscapes.
The most natural area is PV 2. Assessment of the fauna shows that the greatest
diversity of species occurs in PV 1, which is also seen in the control area, but in
this case the numbers are smaller. PV 2 gives an increased area of species
characteristic of the river ecosystem. These differences are less prominent in the
evaluation of the long term strategies OR A and OR B,because they both comprise
enough suitable area for most species.
The open character of the landscape will vary more in PV 1and in the control area
VV, both giving a lasting impression of the cultural-historical aspects of the area
because of the open character of the landscape, whereas the small-scale half-open
landscape of PV 2 will obscure theseelements.The contrast between the landscapes
inside and outside the dikes will, in fact, be sharper.
The control area will not alter the landscape to any great extent. PV 1 is to be
preferred on both geomorphological and cultural-historical grounds.
From the agricultural point of view, PV 1 shows a considerable area of adapted
farming by management agreement and cessation of the use of the largest part of
the flood-plain channels of the Rhine, whereas PV 2 has virtually no agricultural
management and the use of virtually all the flood-plains will cease; priority being
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given to production on the land most suitable for agriculture in the flood-plain
channels of the Rhine. Adoption of the control area scenario would result in
agriculture losing less land, but the area available for a nature reserve would bemore
limited than in PV 2.
For recreational purposes, the choice is between making the areas more attractive
to cyclists (especially the views from the dikes) in the open landscape of PV 1with
its emphasis on the values of the old man-made landscape, or the greater attraction
for walkers found in the small-scale landscape of PV 2 with its emphasis on newlydeveloped natural features connected with theriverand large grazers.Both strategies,
OR A and OR B, could further improve both the appearance and the recreational
possibilities of the areas.
With regard to excavations, Plans PV 1 and PV 2 both make much more clay
available than is at present permitted. If part of the present quota is transferred to
nature development, then both PV 1and PV 2 are realistic possibilities within the
limitations of the guidelines of availability and marketing facilities, and the planned
time scale. Plan PV 2 would lead to more sand excavation than would PV 1.
The Public Works Department has calculated that Plan PV 2 would lead to damming
up in both the Waal and the Pannerden Canal; PV 1would also alter the pattern of
drainage, especially inthe Pannerden Canal. Similar effects of the controlplan (VV)
have not been elucidated, but damming up would also be expected as a result of
nature development in both the Gendt and Loowaard polders. Adjusting the plans
from ariver management point of view is possible by applying additional measures.
Plan PV 2 would, by far, be the least expensive to implement, even less expensive
than the management control area (VV). The development costs of both PV 1and
PV 2 would be roughly the same.
Conclusions and recommendations
The results of the evaluations are too extensive to lead to an unequivocal choice for
one of the plans.In general, one can draw the conclusion that the different plans are
an improvement onthe control area.In order to make achoice,the goals,onthebasis
of (expected) results, must be more accurately defined: does one want amore open
landscape comprising grasslands rich in varieties, reed fields and reed marshes, with
areas for adapted farming by management agreement, or is amore closed parkland
landscape desirable, with a greater proportion of marshy woodland and flood-plain
forest, and a sharp boundary between agriculture and nature? Should preference be
given to the broad spectrum of flora and fauna which could become established in
the area, or to the varieties which are characteristic of the river ecosystem?
It is worthwhile recommending arenewed assessment of the results of the study with
reference to the 'Gelderse Poort' as awhole,thus inclusive of the German area.There
are two possibilities: the German area is supplementary to the Dutch area (an
extension of the same concept), or the German area is complementary, in contrast
to the Dutch area.
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Further study of some areas would be of benefit. Particularly with regard to more
detailed information about the areas in the field of the ecohydrological system
description, as well as further verification of the data in the nature development
model by means of empirical research (for the vegetation series, suitability for the
fauna, creating side channels and so forth).
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Zusammenfassung

'De Gelderse Poort' wurde in der 'Näheren Ausarbeitung desFlußgebietes' (NURG)
in der vierten Note über Raumplanung sowie im 'Naturschutzkonzept' als eines der
Gebiete ausgewiesen, in dem durch Naturentwicklung ein umfangreiches Naturgebiet
entstehen soll.In diesem Rahmen hat dieLenkungsgruppe der GelderländerNURGProjekte das SC-DLO beauftragt, als Grundlage für die Gestaltung der 'Gelderse
Poort' einige Untersuchungen durchzuführen. Diese Untersuchungen können als
'entscheidungs-stützend' umschrieben werden, d.h. durch die Ausarbeitung von
alternativen Lösungsmöglichkeiten und die Ermittlung ihrer Konsequenzen werden
spätere politische Entscheidungen vorbereitet. Zweck der Untersuchungen ist:
- die Aufstellung von integrierten Planvarianten, d.h. daß neben der Natur (als
Hauptzielsetzung) auchandereAspekte (Geomorphologie, historische Geographie,
Landschaftsbild) und Funktionen (Landwirtschaft, Erholung, Erdabtragungen und
Flußmanagement aufgenommen werden;
- das bestehende Kenntnismodell (COR-Modell) über die 'Gelderse Poort' zu
modifizieren;
- dieeinzelnen Planvarianten mitHilfe eines abgeänderten Naturmodells (überFlora
und Fauna), bzw. dort, wo es sich um die übrigen Aspekte bzw. Funktionen
handelt, 'von Hand' zu beurteilen.
Folgende Phasen wurden unterschieden: Die Gebietsaufnahme, die Planerstellung,
die Modellentwicklung (Modifikation und Gestaltung) sowie die Beurteilung der
Pläne.
Die Gebietsaufnahme bestand darin, daß Daten über Natur und Landschaft gesammelt
und zusammengestellt wurden. Gleichzeitig wurden verschiedene Formen der
Landschaftsnutzung untersucht, für die heutige Situation sowie für die Konzeptentwicklung und die Zukunftsperspektiven mit möglichen Problembereichen. Viele
Untersuchungen in dieser Phase wurden gemeinsam mit den Provinzialbehörden
ausgeführt bzw. an private Büros vergeben.
Während der Planerstellung wurden zunächst drei 'Kurse' entwickelt. Diese haben
einen integrierten Charakter: es werden zusammenhängende Bilder der gewünschten
Entwicklung einzelner Gebrauchsfunktionen der 'Gelderse Poort' angegeben, und
zwar auf Basis ökologischer Prinzipien. Zwei dieser Kurse sind daraufhin zu
Planvarianten ausgearbeitet worden. Die beiden Kurse gehen von einer unterschiedlichen Naturauffassung aus:
- Kurs A ist vor allem auf die Nutzung der Landschaft des Deichhinterlandes
ausgerichtet, insbesondere die Übergänge zu den Stauchmoränen, in Verbindung
mit einer Bewirtschaftung, durch welche die vom Standpunkt des Naturschutzes
wünschenswerten Lebensgemeinschaften bewußt entwickelt werden bzw. erhalten
bleiben. Dabei wird auf die reiche Natur des vorigen Jahrhunderts verwiesen,
deren Erhalt oftmals nur mit Hilfe historischer landwirtschaftlicher Techniken
möglich ist. DasErgebnis ist eine flächenweises Bewirtschaftungsmuster, dessen
Endergebnis sichmit großer Sicherheit vorhersehen läßt, aber vielfach von einer
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angepaßte Landwirtschaft und arbeitsaufwendigen Naturbewirtschaftung abhängig
ist.
- Beim Kurs B wird die Flußdynamik selbst als potentielles Mittel der Naturentwicklung eingesetzt. Der menschliche Einfluß ist minimal und beschränkt sich
auf die Schaffung der nötigen Voraussetzungen: er dient also mehr der Einrichtung
als der Verwaltung. Der Grundgedanke dabei ist, daß der gesamte Raum den
natürlichen Prozessen zur Verfügung gestellt werden soll. Die wichtigsten
Prozesse, die auf diese Weise (wieder-)eingeführt werden sollen, sind die
Flußdynamik, die Grundwasserströmung und die natürliche Abgrasung. Dabei
bezieht man sich im allgemeinen auf die (ursprüngliche) Natur, bei der
menschliche Einflüsse wegfallen bzw. minimal sind. Bei dieser Auffassung von
Naturentwicklung nimmt man bewußt die Unsicherheit darüber in Kauf, wo sich
letzten Endes welche Lebensgemeinschaft entwickeln wird. Nur in einem
ausreichend großen Gebiet können die genannten natürlichen Prozesse tatsächlich
einen Reichtum an Sorten und Biotopen hervorbringen. Diese Auffassung ist auch
innerhalb des Kurses A vorhanden, dort allerdings nur für die Teile des
Deichvorlandes.
Vor der Aufstellung der Planvarianten wurden, ausgehend von den Kursen A und
B, wünschenswerte Entwicklungsrichtungen für die Natur (Referenzen) entwickelt.
Darin werden die zukünftigen möglichen Entwicklungen eines 5000 bis 6000 ha
großen Naturgebietes, einschließlich der sich daraus ergebenden Erholungsmöglichkeiten (Rekreative Referenz), skizziert. Die Planvarianten PV 1und PV 2
können als zwei verschiedene Entwürfe für die nächsten 10 bis 15 Jahre betrachtet
werden, zwischen welchen zu entscheiden sein wird. Kombinationen von Teilen dieser
P l a n v a r i a n t e n s i n d m ö g l i c h . In b e i d e n V a r i a n t e n w i r d n a c h g r o ß e n ,
zusammenhängenden Naturgebieten gestrebt, mit einer Gesamtoberfläche von etwa
3000 ha, in welche die bestehende Natur soviel wie möglich einbezogen ist. Daneben
ist eine sogenannte Vergleichsvariante (VV) aufgezeichnet worden, bei der die
gegenwärtigen Bewirtschaftungsmaßnahmen ohne irgendwelche neuen Initiativen
im Rahmen des 'Gelderse Poort'-Projektes fortgesetzt werden.
Planvariante 1 legt den Nachdruck auf die Entwicklung der Natur innerhalb der
Eindeichungen im Gebiet der Rheinfluß-Altarme, entsprechend der Entwicklungsperspektive A. Hier wird ein großes Röhricht angelegt, welches im Winter gemäht
wird. Dazu wird die Lehmdecke größtenteils abgegraben. Der Wasserstand soll bei
Kandia so geregelt werden, daß direkte Einflüsse des Stroms ausgeschlossen werden.
Erklärtes Ziel ist die Erhaltung und Wiederherstellung der Naturwerte der alten
Kulturlandschaft, auch in den Flußauen. In den bestehenden Naturgebieten wird die
heutige Bewirtschaftung fortgesetzt. Die Landschaft bleibt offen. Neben der
Bewirtschaftung der Naturgebiete ist eine angepaßte Landwirtschaft ein wichtiges
Managementinstrument.
Bei der Planvariante 2 läßt man - entsprechend der Entwicklungsperspektive B - die
Naturentwicklung in den Rheinauen und dem westlichen Teil der Altarme unter dem
Einfluß des Flusses vor sich gehen. In den Flußauen wird die Lehmschicht teilweise
abgetragen, Kaden entfernt sowie neue Rinnen angelegt. Hierdurch bekommt der Fluß,
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innerhalb der durch das Flußmanagement vorgegebenen Grenzen, stellenweise wieder
freies Spiel.Im westlichen Teil der Rhein-Altarme ist derEinfluß des Stromes durch
einen freien Zu-und Abfluß bis zum Höchstwasserstand und durch die Abgrabung
der Lehmschicht stark. Die Bewirtschaftung beschränkt sich auf ein Minimum, doch
sollen große Teile des Naturgebietes das ganze Jahr hindurch beweidet werden.
Dadurch soll eine kleinräumige Landschaft entstehen.
Bei der Vergleichsvariante wird im Rhein-Altarmgebiet keine Lehmabtragung
vorgeschlagen. Ausgegangen wird von einer (aktiven) Bewirtschaftung der Altarme
selbst. Die angrenzenden Grünlandgebiete werden einer auf die Natur gerichteten
landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen, wobei der Entwicklung und dem Erhalt
der Flußtalvegetation besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Naturentwicklung in den Flußauen längs der Waal wird gemäß den heutigen Plänen
befürwortet. In den bereits bestehenden Naturgebieten wird die jetzige
Bewirtschaftung fortgesetzt.
Zum Zwecke der Planbeurteilung für die Naturentwicklung wurde das bestehende
Kenntnis-Modell (COR-Modell, Harms u.a., 1991; Roos-Klein Lankhorst, 1991)
modifiziert. Die Modellentwicklung betrifft den Aufbau dieses ökologischen
Vorhersage-Modells, welches an das Geographische Informationssystem MAP2
gekoppelt ist, in dem die vorhandenen ökologischen Kenntnisse über die Beziehungen
zwischen Standort, Flora und Fauna aufgenommen sind. Wo es noch keine
entsprechenden Erkenntnisse gibt, wurden Annahmen gemacht. DasModell hat einen
deterministischen Charakter. Es besteht aus vierModulen. Im Standort-Modul sind
zum Zwecke der Naturentwicklung Daten über den Standort (Wassergüte, Flußdynamik, Substrat) zusammengestellt. ImVegetations-Modul sind die Erkenntnisse
über die zu erwartende Vegetationsentwicklung für jeden Standort bei einer
Bewirtschaftungsart aufgenommen (Vegetationsfolgen). Das Fauna-Modul umfaßt
die Interpretation des Standortes und der Vegetationsstruktur im Hinblick auf die
Habitatsbedingungen für eine ausgewählte Anzahl Tiersorten. Die Habitatsbedingungen betreffen sowohl diequalitativen Eigenschaften der Funktionsgebiete
(Furagegebiet, Brutplatzterrain) als auch die Oberflächenbedingungen. Schließlich
wurde noch ein Beurteilungs-Modul zugefügt, in dem die Ergebnisse der Simulation
an Kriterien gemessen werden,diedurch diePolitik gestellt werden. Gegenüber dem
COR-Modell wurden wichtige Verbesserungen eingeführt: der Grundbestand wurde
in allen Einzelheiten auf einer Rastergröße von 250 x 250 m aufgetragen, und die
über die Naturentwicklung gesammelten Kenntnisse wurden dementsprechend
modifiziert. Schließlich wurde das Modell anhand von Daten über den heutigen Stand
der Flora und Fauna getestet und seine Struktur verbessert.
Bei derPlanbeurteilung wurden die Entwicklungsrichtungen (ERA undER B) und
die Varianten (PV 1und PV 2) der Natur (Flora und Fauna) mit Hilfe der Modellsimulation beurteilt. AndereAspekte undFunktionen wurden hauptsächlich von Hand
beurteilt. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Varianten können bei den
einzelnen Funktionen wie folgt skizziert werden:
Was die Vegetation betrifft, ergeben sich aus der Punktebewertung hinsichtlich der
Verschiedenartigkeit der Vegetationstypen, derArtenvielfalt undder internationalen
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Bedeutung nur geringe Unterschiede zwischen PV 1 und PV 2. Anhand derselben
Kriterien fällt die Beurteilung der Vergleichsvariante VV im allgemeinen ungünstiger
aus. In der VV nimmt vor allem die Zahl der Kulturlandschaftstypen zu. Das Ausmaß
der 'Natürlichkeit' ist bei PV 2 am größten. Bei der Faunabeurteilung ergibt sich
für PV 1 ein große Vielfalt an Tierarten. Das trifft auch für VV zu, allerdings bei
geringeren Artenzahlen. PV 2 ergibt eine Terrainausbreitung von Arten, die für das
Flußökosystem typisch sind. Diese Unterschiede kommen bei der Beurteilung von
ER A und ER B nicht mehr so deutlich hervor, weil in beiden Fällen viel Lebesraum
entsteht für die meisten Tierarten.
Die Offenheit der Landschaft wird sich bei PV 2 stärker ändern als bei PV 1 und
der Vergleichsvariante: in der PV 1 (und der VV) wird der offene Charakter der
Landschaft und damit der freie Blick auf die kulturhistorischen Elemente erhalten
bleiben, während bei PV 2 die kleinräumige, halboffene Landschaft die freie Sicht
auf diese kulturhistorischen Elemente behindern wird. Der Kontrast zwischen der
Landschaft im Deichvor- und Deichhinterland wird hier allerdings verstärkt. Die
Vergleichsvariante verändert das heutige Landschaftsbild nur unwesentlich. Sowohl
was die Geomorphologie als auch was die Kulturgeschichte betrifft, ist die PV 1 also
vorzuziehen.
Hinsichtlich der Landwirtschaft ergibt sich bei PV 1 ein großes Areal für eine
angepaßte Landwirtschaft und die Beendigung der landwirtschaftlichen Nutzung des
größten Teils der Altarme, während bei PV 2 so gut wie keine angepaßte
Landwirtschaft vorkommt und die landwirtschaftliche Nutzung aller Auböden beendet
wird. Lediglich die Produktion auf den für die Landwirtschaft am besten geeigneten
Böden innerhalb der Rhein-Altarme kann fortgesetzt werden. Falls die Vergleichsvariante ausgeführt wird, büßt die Landwirtschaft weniger Bodenfläche ein.
Was die Erholungsmöglichkeiten betrifft, ist man vor die Wahl gestellt, ob man der
höheren Attraktivität der offenen Landschaft der Variante PV 1für Radfahrer (die
die Landschaft vor allem von den Deichen aus erleben) mit dem Akzent auf den
Werten einer alten Kulturlandschaft den Vorzug geben will, oder der erhöhten
Attraktivität einer kleinräumigeren Landschaft der Variante PV 2 für Spaziergänger,
mit dem Akzent auf eine neue, flußgeprägte Natur mit großen Weidetieren. Beide
E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n ER A und ER B w ü r d e n das I m a g o u n d die
Erholungsmöglichkeiten erheblich steigern.
Im Hinblick auf die Abtragungen von Erdreich fällt sowohl bei PV 1 als auch bei
PV 2 viel mehr Lehm an, als noch genehmigt werden kann. Wird ein Teil der
bestehenden Genehmigungen verlagert und der Naturentwicklung übergeben, dann
können sowohl PV 1 als PV 2 innerhalb der durch Verfügbarkeit und Absatzmöglichkeiten gestellten Vorbedingungen in der Planperiode größtenteils realisiert
werden. Zur Sandgewinnung bietet PV 2 mehr Möglichkeiten als PV 1.
Aus den Berechnungen van Rijkswaterstaat (Ministerium für öffentliche Arbeiten
Küstenschutz und Verkehr) ergibt sich, daß bei PV 2 sowohl für die Waal als auch
den Pannerdens-Kanal Aufstauungen zu erwarten sind; bei PV 1 trifft dies
hauptsächlich auf den Pannerdens-Kanal zu, was für diese Variante auch eine
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veränderte AbflußVerteilung bedeutet. Für die VV liegen keine Berechnungen vor,
doch sind auch für diesen Fall Stauungen durch die Naturentwicklung im 'Gendtse
Polder' und der 'Loowaard' zu erwarten. Eine Korrektur der Pläne imHinblick auf
das Flußmanagement ist durch etwas abgeänderte Maßnahmen leicht möglich.
Auf der Grundlage einer groben Kostenschätzung sind die Bewirtschaftungskosten
für PV 2 amweitaus geringsten, auch geringer alsdie für die W . Die Erwerbskosten
sind bei PV 1und PV 2 praktisch dieselben.

Schlußfolgerungen undEmpfehlungen
Die Ergebnisse der Beurteilungen sind zu unterschiedlich, um zu einer eindeutigen
Entscheidung für eineder Planvarianten führen zu können. Ganz allgemein läßt sich
jedoch feststellen, daß beide Planvarianten gegenüber der Vergleichsvariante eine
Verbesserung bedeuten. Um eine Entscheidung treffen zu können, müssen die Ziele,
auch auf der Grundlage dieser Ergebnisse, deutlicher formuliert werden: wird eine
offene Landschaft, mit artenreichen Rasenflächen, Röhricht und Sümpfen mit
Freiraum für angepaßte Landwirtschaft gewünscht, oder soll man sich lieber für eine
eher geschlossene Parklandschaft mit einem größeren Anteil an Bruchwald,
Auwäldern und einer strengen Trennung zwischen Landwirtschaft und Natur
entscheiden? Gibt man einem breiten Spektrum von allen Pflanzen- und Tierarten,
die sich indiesem Gebiet ansiedeln könnten, den Vorzug gegenüber den Sorten, die
für ein Fluß-Ökosystem typisch sind?
Empfohlen wird, dieErgebnisse dieser Untersuchungen auch nochmals im Hinblick
auf die gesamte 'Gelderse Poort' zu betrachten, also inklusive dem deutschen Teil.
Dabei bieten sich zwei Alternativen an: der deutsche Teil ergänzt den niederländischen (ist ihm ähnlich) oderder deutsche Teil wird dem niederländischen Teil
gegenübergestellt, stellt also einen Kontrast dar.
Auf mehreren Gebieten sind weitere Untersuchungen wünschenswert. Dies betrifft
sowohl eine noch detailliertere Gebietsinformation (im besonderen eine ökohydrologische Systembeschreibung) als auch eine weitergehende Unterbauung der
Annahmen imNaturentwicklungsmodell (Vegetationsfolgen, potentielle Lebensräume
von Tierarten, Anlage von Rinnen usw.) durch empirische Untersuchungen.
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1 Inleiding

1.1 Beleidskader
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Min. van VROM, 1987) wordt
in het kader van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Nederland-Waterland een
nadere uitwerking voor het Rivierengebied aangekondigd.
Ook in het Natuurbeleidsplan (Min. LNV, 1990) wordt aandacht besteed aan het
rivierengebied doordat het gehelebuitendijkse gebied is opgenomen inde Ecologische
Hoofdstructuur (EHS).
In het najaar van 1989 hebben de Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, van Verkeer en Waterstaat en van van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer samen met deprovincies Overijssel, Gelderland, Utrecht,
Zuid-Holland en Noord-Brabant het bestuursaccoord Samenwerking Rivierengebied
gesloten. Daarin hebben de betrokken partijen afgesproken dat zij in de nadere
uitwerking een ruimtelijke visie over de ontwikkeling van hetRivierengebied voor
de lange termijn zullen opstellen. In het kader van deze Nadere Uitwerking
Rivierengebied (NURG) is een aantal strategische projecten geformuleerd (Nadere
Uitwerking Rivierengebied, 1990).Een zevental is als stimuleringsproject aangeduid.
Eén daarvan is hetproject De Gelderse Poort (DGP).In deruimtelijke visie van de
NURG wordt voor De Gelderse Poort het streefbeeld 'Kraanvogel' alsdoel gesteld.
Het streefbeeld 'Kraanvogel' houdt in: het streven naar integrale dijkoverschrijdende
vernieuwing van de ruimtelijke structuur doornatuur in grote gradiëntrijke gebieden
binnen- en buitendijks. Dit streefbeeld vormt het uitgangspunt van deze studie.
In het Structuurschema GroeneRuimte (Min.LNV, 1993)wordtDe Gelderse Poort
genoemd als Strategisch Groenproject. Kenmerken van een Strategisch Groenproject
zijn:
- ze zijn van strategische betekenis voor het slagen van belangrijke delen van het
beleid voor het landelijk gebied, i.e. de ecologische hoofdstructuur;
- het zijn projecten met een omvangrijke functieverandering (i.e. natuurontwikkeling), die grote invloed heeft op de andere functies van dat gebied;
- voor de realisatie is planologische veiligstelling en een forse inzet van andere
instrumenten nodig.
De natuurontwikkeling dient verder te worden bekeken in nauwe samenhang met
andere ontwikkelingen in het gebied zelf en aangrenzende gebieden, zoals de Herinrichting Ooijpolder, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen endeWaalsprong.In Duitsland
behoort ook een deel van het rivierengebied tot De Gelderse Poort. Het betreft een
binnendijks en buitendijks gedeelte, waarvan een aanzienlijke oppervlakte de status
'Naturschutzgebiet' heeft. Het Kranenburgerbroek heeft bovendien conform de conventie van Ramsar het predikaat 'wetland' gekregen. Het ligt in de bedoeling om
uiteindelijk één samenhangend grensoverschrijdend beleid te ontwikkelen voor de
gehele Gelderse Poort (zie fig. 1).
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Fig. 1 Het studiegebied van de Gelderse Poort

1.2 Opdracht en doel
In de Startnotitie 'Natuurontwikkelingsproject De Gelderse Poort' (december 1991)
wordt als doelstelling van het DGP-project gedefinieerd: het veiligstellen van de
huidige natuurwaarden in samenhang met natuurontwikkeling. Het eerste stadium
van dit project wordt gevormd door het opstellen van een inrichtingsschets. Hiermee
wordt bedoeld het schetsen van een samenhangend beeld van de gewenste integrale
ontwikkeling vanhet ruimtegebruik als geheel (schaal 1: 50000).De natuurontwikkeling) vormt daarbij de hoofdingang; kansen vanuit of in combinatie met andere
funkties dienen optimaal te worden benut, zoals de inpassing binnen het rivierbeheer,
de combinatie met klei- en zandwinning, de herstructurering van de landbouw,
recreatie en het wonen in kleine kernen.
Uit deze startnotitie büjkt dat bij de planvorming ten behoeve van de inrichtingsschets
voor De Gelderse Poort keuzes dienen te worden gemaakt. Deze keuzes hebben betrekking opde aard van de gewenste natuur, de geschikte plaats ervan en de gewenste
combinaties met de andere vormen van ruimtegebruik. Het COR-model (Harms e.a.,
1991; Roos-Klein Lankhorst, 1991), ontwikkeld door het DLO-Staring Centrum is
een beslissings-ondersteunend model, dat kan worden ingezet voor het maken van
deze keuzes. Daarbij is een onderzoeksmethode gehanteerd, waarbij de wisselwerking
tussen deplanvorming en deplantoetsing met behulp van het model centraal stond.
De achterliggende gedachte is dat door een dergelijk vergelijken en cyclisch aanpas32

sen van natuurontwikkelingsplannen, een belangrijke verbetering van de kwaliteit
en de realiseerbaarheid van de plannen kan worden bereikt. In ditproject is een vergelijkbare werkwijze gevolgd.
Doel van het onderzoek in de Gelderse Poort is:
- het opstellen van integrale planvarianten,
- het aanpassen van het COR-model tot een DGP-model,
- het evalueren van deplanvarianten met behulp van het aangepaste COR-model voor
vegetatie en fauna, en handmatig voor wat betreft overige ruimtegebruiksvormen.

1.3 Fasering onderzoek
Voor het ontwikkelen van de inrichtingsschets voor DGP is een wisselwerking
gevolgd tussen planvorming, plantoetsing met behulp van het DGP-model en overleg
met de opdrachtgever. Hiertoe is na elke fase van het onderzoek een werkdocument
gemaakt dat in verschillende overlegorganen is besproken.
De werkwijze bestond uit de volgende stappen:
- De gebiedsverkenningen. Gegevens over natuur en landschap zijn verzameld en
nader inkaart gebracht. Tevens zijn de verschillende relevante vormen vanruimtegebruik onderzocht voor de huidige situatie, de beleidsontwikkeling en toekomstperspectieven met mogelijke knelpunten. Veel onderzoek voordezefase is verricht
in samenwerking met de provinciale diensten of is uitbesteed aan particuliere
bureaus.
- De modelaanpassing. Mede gebaseerd opde gebiedsverkenningen is het bestaande
COR-model aangepast voor de Gelderse Poort tot het DGP-model.
- De eerste ontwerpfase. Opbasis van bestaande en toegevoegde ideeën zijn drie
integrale oplossingsrichtingen opgesteld voor De Gelderse Poort: dekoersen. In
samenspraak met alle betrokken partijen bij De Gelderse Poort heeft de Stuurgroep
beslist welke koersen verder moesten worden uitgewerkt.
- Detweede ontwerpfase. Deze fase is cruciaal voor de ontwikkeling van de definitieve inrichtingsschets. Eerst zijn perspectieven voor de lange termijn opgesteld:
twee ontwikkelingsrichtingen voor de toekomstige natuur, gebaseerd op degekozen koersen, eneen streefbeeld voor derecreatie.Vervolgens zijn twee integrale
planvarianten en een vergelijkingsvariant (vigerende beleid) opgesteld voor de
middellange termijn (planjaar 2010).De streefbeelden enplanvarianten zijn daarna
ingevoerd in het computermodel en getoetst op ecologische realiseerbaarheid. Op
grond hiervan zijn ze waar nodig bijgesteld en zijn debenodigde inrichtingsmaatregelen bepaald.
- De evaluatie. Dete verwachten gevolgen van de ontwikkelingsrichtingen enplanvarianten voor vegetatie en fauna zijn bepaald met behulp van het DGP-model.
Hierdoor kon inzicht worden verkregen of de gewenste doelen voor natuurbehoud
en -ontwikkeling wel kunnen worden gehaald en hoe de geplande ontwikkelingen
van elkaar verschillen. Daarnaast zijn de te verwachten veranderingen voor geomorfologie, cultuurhistorie, enlandschapsbeeld geëvalueerd, enzijn de gevolgen
ingeschat voor de ruimtegebruiksvormen: landbouw, recreatie, ontgronding en
rivierbeheer.
33

Na verschillende 'rondes', waarbij de betrokken instanties steeds konden aangeven
welke keuzes voor welke gebiedsonderdelen moesten worden gemaakt, isuiteindelijk het raamwerk voor een definitieve inrichtingsschets vastgesteld door de Stuurgroep.
In tabel 1is de fasering en werkwijze van de studie schematisch weergegeven.
Tabel 1 Fasering en werkwijze Gelderse Poort project
Eerste ontwerpfase:
Drie koersen: A, B en C
Gebiedsverkenning
Modelaanpassing

invulling
DGPmodel

Rapportage: werkdocumenten

Tweede ontwerpfase en
toetsing met het model:
- Perspectieven voor de
lange termijn
- Planvarianten voor de
middellange termijn

Evaluatie van:
- natuur
- landschap
- ruimtegebruik
- kosten

Eindrapportage

Tenslotte wordt de definitieve inrichtingsschets uitgewerkt. Het bedoelde plan is
recentelijk van naam veranderd en wordt nu 'ontwikkelingsvisie' genoemd. De ontwikkelingsvisie is opgesteld door de Grontmij. Deze ontwikkelingsvisie wordt medio
1994 apart gepubliceerd (concept: Grontmij, 1993). Daarna volgt de inspraakprocedure, de vaststelling van de visie en de integratie met de visie op het Duitse
deel van de Gelderse Poort.

1.4 Indeling van het rapport
In hoofdstuk 2wordt een beknopt overzicht gegeven van de gebiedsverkenning, met
verwijzing naar andere rapporten voor uitgebreidere informatie.
Hoofdstuk 3gaat in op deplanvorming. Deresultaten van beide ontwerpfasen worden
hierin belicht: de drie koersen, de twee natuurontwikkelingsrichtingen, het recreatief
streefbeeld, de twee planvarianten en de vergelijkingsvariant.
In hoofdstuk 4 wordt de inhoud en de werking van het DGP-model behandeld en
wordt ingegaan opde wijze waarop deontwikkelingsrichtingen en planvarianten met
het model zijn getoetst op ecologische realiseerbaarheid en te verwachten gevolgen
voor vegetatie en fauna.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de evaluatie gepresenteerd. Eerst wordt
uitgebreid ingegaan op de modeluitkomsten: de te verwachten gevolgen van elk ontwerp voor de vegetatie en fauna. Veel beknopter wordt ingegaan op de gevolgen
voor landschap en ruimtegebruik. Ook wordt een indicatie gegeven van de te verwachten beheers- en verwervingskosten.
In hoofdstuk 6worden conclusies en aanbevelingen gedaan en worden kanttekeningen
geplaatst bij de gevolgde werkwijze, het model en de resultaten.
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2 Gebiedsinformatie
2.1 Inleiding
De Gelderse Poort neemt binnen hetrivierengebiedeen bijzondere plaats in: hetvormt
de top vande Rijndelta, de overgang van het gebied waar voornamelijk erosieplaatsvindt naar het gebied waarrivierafzettingen overheersen (fig. 2).Hierkomt de Rijn
Nederland binnen tussen de aan weerszijden oprijzende stuwwallen van Nijmegen
en Montferland. De Gelderse Poortbestaat uit een Nederlands eneen Duits gedeelte.
Het studiegebied betreft alleen hetnederlandse deel.In het ongeveer 12.000hagrote
nederlandse studiegebied vertakt deBoven-Rijn zichinWaal enPannerdensch kanaal,
Nederrijn en IJssel (fig. 1).
De verschillen in waterkwaliteit, rivierdynamiek en de overgang van stuwwal naar
rivierengebied bieden grote ecologische potenties die voor natuurontwikkeling benut
kunnen worden. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreid op ingegaan. De gegevens
over hetecologisch systeem zijn ontleend aan eigen onderzoek enrecente literatuur.
De actuele toestand van denatuur komt eveneens in dezeparagraaf aan de orde, zij
het opeen globaal niveau, dat aansluit opde schaal van deplanvorming (1 :50000).
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bestaande literatuur,
onder andere de vegetatiekartering en amphibieènstudie van de Stichting voorToegepaste Landschapsecologie (De Boer &Willink, 1992;Willink &Cuppen, 1993) en
de studie over vissen van de Katholieke Universiteit van Nijmegen (Bergers, 1992).
De overige gebiedsinformatie betreft zowel dehuidige situatie enknelpunten alsook
de toekomstige mogelijkheden en is voor een groot deel in aparte onderzoeken
verzameld en gerapporteerd, namelijk overdelandbouw (VanEek, 1994),derecreatie
(Grontmij, 1993) en de historische geografie (DeBont, 1994).Gegevens overrivierbeheer, klei- en zandwinning en ruimtelijke ordening zijn voornamelijk door de
provincie Gelderland aangeleverd. In deze rapportage worden alleen de belangrijkste
bevindingen van deze gebiedsverkenningen kort toegelicht. In paragraaf 2.3 wordt
ingegaan op de landschappelijke aspecten historische geografie en landschapsbeeld.
Paragraaf 2.4 bevat de meest relevante informatie over het ruimtegebruik. De
gegevens betreffende de ruimtelijke ordening komen in hoofdstuk 3 aan de orde,
omdat zij voor een groot deel als basis hebben gediend bij de planvorming.

2.2 Het ecologische systeem
2.2.1 De ecologische potenties
De keuze welke natuur waar gerealiseerd zal worden, wordt mede bepaald door de
potenties van het ecologische systeem. De ontwikkeling van ecosystemen hangt af
van dewisselwerking tussen de abiotische en debiotische systeemcomponenten. Voor
onderzoek en planningsdoeleinden wordt vaak van een hiërarchisch model vandeelsystemen gebruik gemaakt, waarin de deelsystemen klimaat, geologische gesteldheid,
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geomorfologische gesteldheid, waterhuishouding, bodem, vegetatie en fauna worden
onderscheiden. In deze sequentie van deelsystemen is de fauna grotendeels afhankelijk
van de vegetatie, de vegetatie van de bodem, de bodem van de waterhuishouding
enz. Potenties voor ontwikkeling van één van de deelsystemen worden dus grotendeels bepaald door ontwikkelingen in de bovenliggende deelsystemen. De ontwikkelingen van de biotische componenten in de Gelderse Poort worden dus gestuurd door
processen die werkzaam zijn binnen de abiotische deelsystemen waterhuishouding,
geomorfologische en geologische gesteldheid. Deze zogenaamde primaire ecosysteemkenmerken veranderen door abiotische processen zoals erosie en grondwaterstroming,
en door ingrepen van de mens. Het daarboven liggende deelsysteem klimaat wordt
als onveranderlijk beschouwd.
100 km
NOORDZEE

ö

NEDERLANDERS

Fig. 2 De positie van de Gelderse Poort binnen het stroomgebied van de Rijn

In deze paragraaf wordt eerst geschetst hoe de primaire ecosysteemkenmerken er in
het verleden, zonder beïnvloeding van de mens, hebben uitgezien en welke dynamiek
deze kenden onder invloed van abiotische processen (natuurlijk ecosysteem). Vervolgens wordt aangegeven hoe deze zijn veranderd door menselijk ingrijpen (menselijk
gestuurd ecosysteem). Tot slot wordt beschreven in hoeverre deze ontwikkelingen
in de nabije toekomst zijn bij te sturen ten gunste van natuurontwikkeling.
Het natuurlijke ecosysteem
De ecologische potenties van de Gelderse Poort zijn in hoofdlijnen bepaald door de
ligging: enerzijds aan de rand van het gebied dat in de voorlaatste ijstijd in het
Pleistoceen bedekt was door het Scandinavische landijs, en anderzijds aan de
bovenkant van de holocene Rijndelta. Door glaciale processen zijn gedurende het
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Saalien in dit gebied stuwwallen gevormd. Ondanks de sterke erosie door periglaciale
hellingprocessen gedurende de laatste ijstijd, hetWeichselien, bepaalt het reliëf van
deze stuwwallen nog steeds de grootschalige landschapsstructuur van het gebied.Wel
zijn in de loop van de tijd delen van de stuwwallen door de Rijn aangetast.
Daartussen heeft zich een riviervlakte gevormd waar ook in het Holoceen nog
fluviatiele processen actief zijn (fig. 1).
Door deligging aan het begin van het afzettingsgebied van het Rijnsysteem is in de
riviervlakte vooral sprake geweest van accumulatie van door deRijn getransporteerd
grind, zand en klei. Het pakket fluviatiele afzettingen is geleidelijk steeds dikker
geworden. De afzetting van dit materiaal vindt plaats tijdens overstromingen. Vóór
de bedijking vonden de overstromingen binnen de gehele riviervlakte plaats en deze
hebben daar verschillen in hoogteligging veroorzaakt. Bij overstromingen is er
namelijk een groot verschil in stroomsnelheden:het water in derivierbedding stroomt
snel,terwijl in de overstromingsvlakte de stroomsnelheid kleiner is. Komende vanuit
debedding verliest het water veel snelheid: het transporterend vermogen wordt dan
ook snel kleiner, met als gevolg dat veel van het door het snelstromende water
meegevoerde materiaal niet verder kan worden meegenomen en wordt afgezet. Het
verlies in snelheid is metname groot direct langs de bedding: hier wordt het grofste
en meeste materiaal afgezet in de vorm van een relatief hooggelegen oeverwal.Verder
van de bedding af wordt het overige, fijnere materiaal afgezet, met uitzondering van
de zeer fijne fracties die zwevend door het water worden vervoerd. Depositie van
de fijnere fracties treedt pas op in de komvlakte waar de omstandigheden rustiger
zijn. In tegenstelling tot de grovere fracties is afzetting van het in suspensie
meegevoerde materiaal gelijk verdeeld over de gehele vlakte.Er wordt bij depositie
dus geen reliëf gevormd. Dit patroon van oeverwallen en kommen is aan
veranderingen onderhevig.Denatuurlijke rivierheeft immers geen vasteligging.Door
zijdelingse erosie en depositie verschuift het patroon. Deze fluviatiele processen
vormen een eerste belangrijke factor in de abiotische potenties van het gebied.
Een tweede belangrijke factor is de grondwaterstroming. De lage ligging van de
riviervlakte veroorzaakt een grondwaterstroming van de hogere gronden naar derivier.
Dit gegeven is gedurende de afgelopen 10 000 jaar constant gebleven. Hierdoor
worden opgeloste stoffen vanuit dehogere gronden naar de riviervlakte gevoerd: de
hogere gronden zijn hierdoor relatief verarmd en de riviervlakte is verrijkt.
Rivier- en grondwaterdynamiek zijn de dragers van een macro-gradiënt vanaf het
hoogste punt op de hogere gronden tot aan de stroomdraad van de Rijn. Deze
macrogradiënt komt binnen het onderzoeksgebied twee keer bijna volledig voor,
namelijk:
- vanaf de Stuwwal van Nijmegen via de Ooijpolder naar de Waal en
- vanaf Montferland door de Rijnstrangen naar de Rijn.
In het natuurlijke ecosysteem van de Gelderse Poort heeft de variatie aan abiotische
kenmerken langs deze macrogradiënt tezamen met de processen die op steeds
wisselende plaatsen bosvorming tegengaan (zoals brand, windworp, inundatie,
overstroming, erosie en begrazing) voor de interne variatie in milieu-omstandigheden
gezorgd.
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Fig. 3 Schematische doorsnede macrogradiënt De Gelderse Poort
a. historische situatie
b. huidige situatie

De natuurlijke gradiënt isindrieën geleed (figuur 3a):
- Hooggelegen infïltratiegebieden buiten deriviervlaktemet diepe grondwaterstanden
en mineralogisch arme substraten: destuwwallen van de Veluwe, Montferlanden
het Rijk van Nijmegen enhet dekzandmassief van deLiemers. De hoogte varieert
van 90tot 14meter boven NAP.Meestal liggen mineralogisch vrij arme substraten
aan hetoppervlak (meestal Vroeg-Pleistocene Rijnafzettingen endekzanden),
alhoewel plaatselijk ook rijkere lössafzettingen voorkomen. De bodemwaterkwaliteit
wordt gekenmerkt door eenzeer kleine hoeveelheid opgeloste enmeegevoerde
stoffen (atmodien ofregenwaterachtig). Droge, oligotrofe milieuomstandigheden
domineren.
- De lage delen van de overstromingsvlakte aandevoet van de infiltratiegebieden,
waar uitsluitend zeer fijn materiaal wordt afgezet en sprake isvanuitstromend
grondwater (kommen).De lage ligging betekent een lange inundatieduur en natte
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standplaatsen. De hoeveelheid opgeloste stoffen in het water is hoog,terwijl slechts
weinig stoffen worden meegevoerd (lithoclien of grondwaterachtig). Natte,
mesotrofe milieus voeren de boventoon.
- De iets hoger gelegen delen van de overstromingsvlaktedirect langs derivier waar
vrij grof materiaal wordt afgezet (oeverwallen enrivierduinen). Dehogere ligging
binnen deriviervlakte zorgt ervoordat deinundatieduur kortis en de standplaatsen
vochtigtotdroog zijn. Dewaterkwaliteit wordtgekenmerkt doorgrote hoeveelheden
opgeloste en meegevoerde stoffen (rheoclien of rivierwaterachtig). Droog tot
vochtige, eutrofe milieus overheersen.
Deze driegeleding komt ook tot uitdrukking in de vegetatie-ontwikkeling. In de
infiltratiegebieden op de hogere gronden domineren van nature oligotrofe vegetaties,
zoals eiken-berkenbossen, heiden en droge, voedselarme graslanden. Waar rijkere
substraten voorkomen, zoals lössafzettingen of antropogene dekken, komen ook
mesotrofe beukenbossen voor. Binnen het invloedsgebied van het lithocliene water
ontwikkelen zich in principe natte, mesotrofe vegetaties, zoals elzenbroekbossen,
kleine zeggen-moerassen, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Het
invloedsgebied van het rheocliene water wordt gekenmerkt door eutrofe vegetaties,
zoals ooibossen, wilgenvloedstruwelen, riet- en grote zeggen-moerassen en
voedselrijke graslanden.
In de loop van de tijd is de preciese ligging van de laatste twee van deze drie karakteristieke componenten regelmatig van geografische positie veranderd onder invloed
vanrivierdynamiek.Niet alleen verschillen in abiotische kenmerken zijn verantwoordelijk voorde interne variatie binnen het ecosysteem vande Gelderse Poort, ook de
natuurlijke processen die bosvorming tegen gaan hebben bijgedragen aan variatie
in soortensamenstelling en vooral in vegetatiestructuur. Direct langs derivier wordt
plaatselijk bosvorming tegen gegaan door sedimentatie en erosie.Verder van derivier
stagneert de afvoer en kunnen plaatselijk natuurlijke riet- en zeggenmoerassen ontstaan. Door verlegging van de rivier treden deze processen op steeds wisselende
plaatsen op. Het zelfde geldt voor windworp, branden en begrazing.
Het menselijk gestuurde ecosysteem (fig.3b)
Sinds de vestiging van de mens in de Gelderse Poort is het ecologische systeem
geleidelijk veranderd van een natuurlijk naar een meer door de mens gestuurd
ecosysteem, waarbinnen de variatie in standplaatsen is afgenomen. Domesticatie van
grazers, bejaging van top-predatoren, bedijking en bekribbing van derivierenhebben
er toe geleid dat natuurlijke processen een veel minder belangrijke rol zijn gaan
spelen.Hierdoor isdedynamiek vanhetecosysteem sterkafgenomen. Bedijking heeft
er tevens toe geleid dat in een groot gedeelte van de overstromingsvlakte geen
overstromingen meer plaatsvinden, en er dus ook geen aanvoer van nieuw sediment
meer is. In de uiterwaarden zelf heeft de bedijking geleid tot een snellere
sedimentatie, waardoor deuiterwaarden hoger zijn komen te liggen dan het bedijkte
gebied, en ook de oppervlakte aan 'wetlands' langs derivieris afgenomen. De aanleg
van kribben en oeverbescherming betekende dat de rivierloop werd vastgelegd,
waarmee vooreendynamischerivierkarakteristieke standplaatsen, zoals zandbanken
en nevengeulen verdwenen. Tevens zette dit een sterke verticale erosie van de
rivierbedding op gang, waardoor de uiterwaarden aan een proces van verdroging
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onderhevig zijn geraakt.
Pas vrij recent zijn ook binnendijks de meest karakteristieke verschillen in standplaatsen vervaagd. Door drainage, grondwateronttrekking en bemesting zijn oligotrofe
tot mesotrofe en natte standplaatsen vervangen door zeer rijke, vochtige en droge.
De grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in het bedijkte gedeelte van de
riviervlakte (Ooijpolder, Driedorpenpolder, Ossenwaard). Bovendien is door diepe
ontwatering de grondwaterstand gedaald waardoor de invloed van grondwater-achtig
water zich beperkt tot de waterlopen.
Sturingsmogelijkheden
Zoals hierboven geschetst staan binnen de Gelderse Poort twee componenten van
de macrogradiënt onder druk:
- De rheocliene component, die wordt aangestuurd door rivierdynamiek, is afgenomen
door bedijking, bekading en bekribbing.
- De natte, lithocliene component, die aangestuurd wordt door rivier- en grondwaterdynamiek, is afgenomen door bedijking, grondwateronttrekking en ontwatering.
Er zijn verschillende inrichtingsmaatregelen denkbaar om deze componenten te
versterken. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre en op welke plaatsen deze
effectief zijn.
De rheocliene component kent twee aspecten: de morfodynamiek en de hydrodynamiek. Morfodynamiek omvat de mechanische en fysische invloed van stromend
water op substraat, vegetatie en dieren. Morfodynamische erosie- en sedimentatieprocessen worden weerspiegeld door de geomorfologische structuur van uiterwaarden.
Hydrodynamiek is gerelateerd aan de fysiologische en hydrologische invloed van
water op de standplaats, vegetatie of dieren, en omvat niet alleen overstromingsduur,
maar ook fluctuaties in de grondwaterstand. De hydrodynamiek is duidelijk
afhankelijk van het natuurlijke en door de mens aangebrachte reliëf in de uiterwaard.
Knaapen en Rademakers (1990) beschrijven de invloed van morfo- en hydrodynamiek
op groeiplaatsen met behulp van een zogenaamd 'ecologisch diagram' (figuur 4).
Zij geven daarin een karakterisering van standplaatstypen binnen uiterwaarden,
gebaseerd op de mate van morfo- en hydrodynamiek waaraan de standplaats wordt
blootgesteld. Om voor gewenste ontwikkelingen in flora en fauna de rheocliene
component te versterken staan er dan ook twee mogelijkheden ter beschikking: het
versterken van de morfodynamiek en/of het versterken van de hydrodynamiek. Beide
kunnen aangepast worden door het reliëf van de uiterwaarden te veranderen.
Bij de versterking van de morfodynamiek kan er vanuit gegaan worden dat de terugkeer van de oorspronkelijke natuurlijke fluviatiele processen in principe mogelijk
is, maar niet op geheel natuurlijke wijze alleen. Veel van de abiotische gevolgen van
menselijk handelen in de uiterwaarden zijn irreversibel. De processen zullen slechts
terugkeren wanneer het milieu eenmalig, kunstmatig veranderd wordt. Daarom zal
het nodig zijn om voor een versterking van de fluviatiele morfodynamiek niet alleen
de bescherming van oevers te verwijderen, maar zal er meer variatie aangebracht
moeten worden in het reliëf van de uiterwaard, zodat daar meer mogelijkheden
ontstaan voor verschillen in stroomsnelheid en daarmee voor erosie- en sedimentatie-
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Fig. 4 Ecologisch diagram voor de potentiële natuurlijke ooibosvegetaties en rivierdynamiek in het Nederlandse rivierengebied (Knaapen en Rademakers, 1990)

processen. In de praktijk gaat het daarbij om het creëren van standplaatsen met
dynamische processen, zoals nevengeulen en rivierduinen.
Dekansrijkdom van uiterwaarden voor het herstel vandeze condities is echter niet
overal gelijk. Er zijn namelijk verschillende typen uiterwaarden, die elk een
kenmerkend patroon hebben, gevormd door een specifieke combinatie van processen
(Wolfert, 1992).Uiterwaardtypen van eenzelfde categorie komen vaak gezamenlijk
voor, en zijn dan kenmerkend voor een specifiek riviertraject. In de Gelderse Poort
zijn erduidelijk twee zeerverschillende uiterwaardtypen teherkennen.De Boven-Rijn
en de Nederrijn zijn riviertrajecten met een in Nederland veel voorkomend uiterwaardtype, dat voorkomt langs een zwak sinusvormige rivierloop. De strängen in deze
uiterwaarden zijn restanten van nevengeulen, die daar zijn ontstaan door erosie van
een rivieroever en ontwikkeling van een zandbank midden in derivier. Één van de
beide geulen langs deze bank ontwikkelde zich tot hoofdgeul, de andere tot nevengeul. Deze slibde vervolgens binnen enkele decennia aan de bovenstroomse zijde
dicht (fig. 5a). Een geheel ander type uiterwaard komt voor langs de Waal; de
strängenzijn hier geen restanten vannevengeulen, maar zijn ontstaan als afvoerlaagte
tussen een nieuwe aanwas aan de binnenzijde van een scherpe rivierbocht en de
oever. Dit type riviertraject kenmerkt zich verder door een opvallend grote oeversedimentatie, waardoor relatief zeer hoge oeverwallen zijn ontstaan (fig. 5b).
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Fig. 5 Verschillende geul-patronen in de uiterwaarden van de Gelderse Poort
a Nevengeulsystemen langs de Rijn
b Strängen en oeverwallen langs de Waal

Nevengeulen horen langs de Waal van nature dus niet thuis. Wanneer ze toch
aangelegd worden zullen ze binnen enkele jaren dichtslibben. Ook moet bij de
lokalisatie rekening worden gehouden met beperkingen die vanuit het rivierbeheer
worden opgelegd. Zo zal de aanleg van een nevengeul sedimentatie van de hoofdgeul
met zich meebrengen. Dit levert met name problemen op in de Waal, waar in de
huidige situatie al knelpunten met betrekking tot de minimale vaardiepte voorkomen
(zie par. 2.4.4). Van nature kansrijke locaties voor het ontstaan van nevengeulen
komen wel voor langs de Boven-Rijn en de Nederrijn, waar ook vanuit het
rivierbeheer minder grote bezwaren tegen zijn. Wel is gebleken dat in een natuurlijke
situatie nevengeulen in ca. 30 tot 50 jaar verzanden en gevolgd worden door de
ontwikkeling van een volgende geul op een stroomafwaarts daarvan gelegen locatie.
Aangezien met het huidige rivierbeheer geen natuurlijke erosie mogelijk is, zal een
nevengeul onder de huidige omstandigheden moeten worden gegraven en eens in de
ca. 40 jaar moeten worden uitgebaggerd om verzanding van de geul tegen te gaan.
De aanleg van een nevengeul in een (tot dan toe) omkade uiterwaard, brengt meestal
ook een toename van de hydrodynamiek met zich mee. De hydrodynamiek kan
versterkt worden door kaden (deels) te slechten, of door terreinen af te graven, zodat
het oppervlak lager komt te liggen en vaker zal overstromen. Door bestaande kaden
geheel te slechten krijgt de rivier weer vrij spel in de betreffende uiterwaardpolder.
Het is ook mogelijk de kade alleen aan de benedenstroomse zijde te slechten. De
polder zal dan vaker instromen, maar het water zal dan niet met de rivier meestromen.
En tenslotte kan ook de kade over de gehele lengte verlaagd worden, waardoor de
overstromings-frequentie en de meestroming iets toe zal nemen.
Daarnaast kan worden geprobeerd om eolische erosie- en sedimentatieprocessen in
de uiterwaarden te stimuleren, alhoewel het niet geheel duidelijk is of het proces van
rivierduinvorming in een natuurlijk systeem thuis hoort of juist een gevolg is van
de door het rivierbeheer veroorzaakte grotere fluctuaties in waterstanden. Ook hier
geldt dat niet alle gebieden even kansrijk zijn. Eerste voorwaarde voor het ontstaan
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van rivierduinen is de aanwezigheid van een rivierstrand, waarop regelmatig zand
wordt afgezet, en dat ookregelmatig voldoende droogvalt om de verstuiving op gang
te laten komen. Dergelijke stranden komen hoofdzakelijk voor langs de Waal, die
in vergelijking met de andere rivieren veel meer zand in de bedding transporteert.
Kansrijke locaties voor verstuiving langs de Waal zijn met name gelegen in zones
waarook hogeoeverwallen ontstaan zijn en waar openingen van oude zandwinlocaties
snel verzanden: hier is voldoende aanvoer vanzand gewaarborgd. Uitde ligging van
de huidige duinlocaties kan niet worden afgeleid dat geschikte locaties afhankelijk
zouden zijn van de expositie ten opzichte van de overheersende windrichting. Om
de eolischeprocessen te versterken zullen opkansrijke plaatsen aanwezige graslanden
moeten worden verwijderd en sluitende zodevorming zonodig moeten worden
tegengegaan (bijvoorbeeld door stuifzanden op te nemen in een jaarrond-begraasd
gebied).
Lithocliene dominantie treedt opindien er sprakeis van vrijwel permanente aanvoer
van lithoclien water en er bovendien enige oppervlakkige afvoer gegarandeerd is.
Binnen de Gelderse Poort zijn driebronnen vanlithoclien water, namelijk de aanvoer
van grondwater uit dediepe zandige ondergrond, stagnatie van bodemwater in oppervlakkige,kalkrijke fluviatiele sedimenten ende overstroming van rivierwater tot grote
afstand van de stroomdraad (zie fig. 6).
De aanvoer van grondwater uit de diepe ondergrond is binnen de Gelderse Poort
waarschijnlijk van weinig belang voor natuurontwikkeling. Daarvoor zijn de volgende
argumenten:
- Het diepe grondwater heeft slechts weinig kalk opgenomen vanwege het vrijwel
ontbreken van kalk in de diepe ondergrond. Dit wordt bevestigd door de lage
calciumgehalten vanhet diepe grondwater: 15-50mg/lCa (Garritsen, 1992;Janssen
et al., 1993; Kemmers & Jansen, 1993).
- De kwelflux is alleen zeer plaatselijk voldoende groot: meer dan 1mm per dag
(Van Wirdum, 1990).
- De mogelijkheden om de omvang van dediepe grondwaterstroming te vergroten
zijn waarschijnlijk vrij beperkt. Vergroting van de potentiaal-verschillen door
vermindering of beëindiging van grondwateronttrekkingen in de infiltratiegebieden
is wellicht mogelijk maar is zonder regionale grondwatermodellering niet op zijn
effectiviteit te beoordelen. Lokale maatregelen, zoals het plaatsen van kleischermen
of hetafgraven vanoppervlakkige weerstandbiedende lagen,kunnen ingezet worden
om de grondwaterflux op sommige plaatsen te concentreren. Vergroting van de
totale grondwaterflux naar de riviervlakte is niet mogelijk.
Ook de overstroming van rivierwater kan in de toekomst slechts een beperkte rol
spelen alsbron van lithoclien water. De aard van de gebieden die voor overstroming
met rivierwater in aanmerking komen (Rijnstrangen enuiterwaarden) is zodanig dat
de afstand tot de stroomdraad meestal enkele honderden meters bedraagt. Dit is zeer
klein in vergelijking met de afstand van enkele duizenden meters, die uit de Holocene
sedimentatiepatronen valt af te leiden. Qua dimensie zou uitsluitend een perspectiefvolle gradiënt vanaf Kandia richting Lobith langs de Rijnstrangen ontwikkeld kunnen
worden. De Rijnstrangen mogen dan niet met de Rijn meestromen. In hoeverre een

43

ll^^^^nivj^afs^ttlflgffi;

15-50 mg/lCa

Fig. 6 Drie verschillende bronnen van lithoclien water in de Gelderse Poort
1 aanvoer van grondwater uit de diepe zondige ondergrond
2 stagnatie van bodemwater in oppervlakkige, kalkrijke sedimenten
3 overstroming van rivierwater tot grote afstand van de stroomdraad

gradiënt rheoclien/lithoclien ook werkelijk zal ontstaan, hangt af van het verhang
van de Rijnstrangen ten opzichte van het waterpeil in de rivier en de bijdrage van
kwel aan de waterbalans van verschillende deeltrajecten van de Rijnstrangen. Slechts
met een niet-stationair hydrologisch model van de Rijnstrangen kan de kans op een
dergelijke gradiënt worden beoordeeld.
Veruit de belangrijkste bron van lithoclien water vormen de kalkrijke kleiige
fluviatiele afzettingen, die in het gehele gebied aan de oppervlakte liggen. In de
meeste ondiepe watermonsters worden daarom calcium gehalten groter dan 50 mg/l
Ca aangetroffen (Garritsen, 1992; Janssen et al., 1993; Kemmers & Jansen, 1993).
Hieruit valt te concluderen dat versterking van de natte, lithocliene component vrijwel
overal mogelijk is indien men de externe aanvoer van voedingsstoffen (landbouw,
riooloverstort, rioolwaterzuiveringsinstallaties) weet tegen te gaan en de
grondwaterstanden worden verhoogd zonder volledige stagnatie van de oppervlakkige
afvoer. Het eerste is te bereiken door sanering van de bronnen bovenstrooms van
het betreffende gebied, de aanleg van bufferzones en de afleiding van toestromend
vervuild oppervlaktewater. Het tweede, verhoging van grondwaterstanden zonder
volledige stagnatie, is mogelijk door stuwing en maaiveldverlaging. Over het
algemeen is de laaste maatregel effectiever dan stuwing. Beide maatregelen zijn
bovendien vooral effectief in kwelgebieden. Stuwing kan leiden tot afname van de
kwel en verhoogde kans op stagnatie en daarmee vorming van regenwaterlenzen).
Bovendien kan in droge periode bij het ontbreken van voldoende kwel het gewenste
stuwpeil moeilijk gehandhaafd worden. Maaiveldverlaging daarentegen versterkt
eerder de kwel, waardoor peilhandhaving in droge perioden waarschijnlijker en
stagnatie van de afvoer minder waarschijnlijk is dan bij stuwing.
In figuur 7 is aangegeven in welke gebieden waarschijnlijk kwel optreedt. Deze
gebieden komen bij voorkeur in aanmerking voor versterking van de natte, lithocliene
component door maaiveldverlaging. Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van de
hydrologische gegevens die in 1992 beschikbaar waren (Aelmans, 1981; Engelen,
1984; Meeuwissen & Vogelaar, 1990; Verkooijen, 1981; Verdroging, 1992) en eigen
FLOWNET modelleringen van de grondwaterstroming (zie fig. 8). De belangrijkste
kwelgebieden liggen aan de voet van de Eltener Berg (Steinward, Erfkamerlingschap,
Spijkse Polder) en het Rijk van Nijmegen (de kwelzone tussen Beek-Ubbergen en
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het Meertje). Na afronding van het feitelijke onderzoek is door IWACO (1993aen
1993 b) en Kemmers & Jansen (1993) nader inzicht in het hydrologische systeem
gevormd. Hieruit komt naar voren dat ook langs de Oude Rijnstrang, in de Kleine
Geldersche Waard en de Oude Rijn tussen Eendenpoelse Buitenpolder en Grote
Geldersche Waard sprake kan zijn van opwellend grondwater.

gebieden met kwelvolgensonderzoekvóór 1993eneigenonderzoek
gebieden met kwelvolgensaanvullend hydrologisch onderzoek in1993
water
bebouwing/overig

Fig.7Gebieden metkweldieinaanmerking komen voorversterking van de lithocliene
component

2.2.2 De huidige natuur
Verspreid in De Gelderse Poort liggen ca 1150 ha gronden die in de vigerende
bestemmingsplannen bestemd zijn tot natuur enbosgebied (fig. 9).Opzich zegt een
dergelijke bestemming weinig over de actuele waarde van denatuur of het bos.Ten
behoeve van het Gelderse Poort project is een gedetailleerd overzicht van de
voorkomende vegetaties binnen en buiten denatuur- en bosgebieden opgesteld door
de Stichting voor Toegepaste Landschapsecologie (De Boer &Willink, 1992).Over
het voorkomen van diersoorten is een groot aantal verschillende literatuurbronnen
geraadpleegd. Informatie is ingewonnen over zoogdieren, vogels, amfibieën en
45

MOIMfflfflinrin:HDirn:?'- i m .

-jxDxixixr.inun

kwelintensiteit
2mm/d0,1 mm/d

lIlUniCTiim]r^]nTrjaixrnrjrarrT^riT7jJL]^:airaLKi:^.j:n^

LeegeHe.de,
Steinward

Strang
I Êrfkamertingschap
| j OudeRijn

Bijland

j watervoerend pakket (gestuwde Pleistocene afzettingen)
I Betuwe afzettingen
] dekzand (Formatie vanTwente)
K / V / x / j eerstewatervoerend pakket (FormatiesvanKreftenheyeenDrente)
f' "

j slecht doorlatend pakket (fluvio-lacustrieneafzettingen.Formatievan Drente)

K \ \ y \ \ | tweedewatervoerend pakket (Kiereloohet Formatie, FormatievanScheemda)
[."w-^'Ilbrak water

Fig. 8 Gesimuleerde grondwaterstroming in de huidige situatie; dwarsdoorsnede van
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reptielen, vissen en dagvlinders. In het hierna volgende wordt, verwijzend naar de
genoemde rapporten, een samenvatting gegeven van de bijzondere betekenis van de
Gelderse Poort in floristisch/vegetatiekundig en faunistisch opzicht.
Vegetatie
De genoemde kartering van STL bevat een gebiedsdekkende kartering van de
vegetatie eneen kaart met zogenoemde Bijzondere Vegetaties.Behalve zeldzaamheid
en compleetheid van debetreffende vegetatietypen hebben de criteria verscheidenheid
van vegetatietypen en -complexen, evenals de omvang en de natuurlijkheid van
vegetatiecomplexen een belangrijke rol gespeeld bij de selectie van de bijzonder
vegetaties. De vegetatiekartering is vooral gebruikt bij de toetsing van de aannames,
gemaakt in devegetatiemodule van het DGP-model, en bij debeoordeüng van te verwachten vegetaties.Dekartering is echter ook opgesteld methetdoel omin een later
stadium vanplanvorming (uitvoeringsprogramma) keuzes te kunnen maken opmeer
gedetailleerd niveau over welke specifieke locaties behouden moeten worden.

Nijmegen

bosen natuurgebied
water
bebouwing/overig

4 km

Fig. 9 Natuur- en bosgebieden in de Gelderse Poort

Bijzondere vegetaties zijn vooral te vinden op de volgende locaties:
- Wateren.
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Bijzondere botanische waarde hebben met name de natte pioniervegetaties op
periodiek droogvallende oevers, waarin soorten als Slijkgras en Naaldwaterbies
voorkomen. Daarnaast komen verspreid voor waterplanten- en helofytenvegetaties
van Witte waterlelie, Watergentiaan, Mattenbies, Zwanenbloem en Heen (Oude
Waal bij Nijmegen, Ooijse Graaf, Bemmelse waard, Rijnstrangen). Bijzondere
slootvegetaties worden aangetroffen in de Ooijpolder; het betreft vegetaties van
Dichtbladig fonteinkruid en Waterviolier, hetgeen zou kunnen samenhangen met
kwel vanuit de stuwwal van Nijmegen.
Strängen.
Het betreft met name de vegetaties van oude rivierlopen, die grotendeels begroeid
zijn met moerasvegetatie, wilgenstruweel en wilgen- of populierenbos. De
verscheidenheid in moerasvegetaties is in de meeste strängen groot; alleen in de
Rijnstrangen overheerst een soortenarme rietvegetatie. Plaatselijk, o.a. in het
Erfkamelingschap (Rijnstrangengebied) heeft zich wilgenbos gevestigd. In het open
water van sommige strängen komen naast Gele plomp en Watergentiaan ook
Gewoon blaasjeskruid en Lidsteng voor.
Tichelgaten.
Als gevolg van reliëfverschil na ontkleiing heeft zich op veel plaatsen een grote
variatie in vegetaties ontwikkeld. In dejongere tichelgaten bestaan deze vegetaties
uit efemere waterplanten, natte pionierplanten, helofyten, amphifyten en wilgen.
In de oudere gaten komen daarnaast ook uitgestrekte wilgenstruwelen en -bossen
voor met langs de randen Canadese populier en Meidoorn. In sommige lichtbegraasde delen (o.a. Groenlanden) komen vochtige, soortenrijke Kamgrasweiden
voor. Bijzondere waterplanten van tichelgaten zijn Waterviolier (Kekerdomse
waard), Gewoon blaasjeskruid (Ooijpolder), Lidsteng (Kekerdomse en Millingerwaard), Aardvederkruid en Kranswier.
Rivieroevers.
De vegetaties van rivieroevers hebben vaak een zeer specifieke samenstelling. In
de lage delen komen naast vele éénjarige en meerjarige soorten tapijten Fioriengras
voor. Iets hoger vinden we ruigtkruidenvegetaties, die op zandige oeverwallen
overgaan in overstromingsgrasland met op sommige plekken Engelse alant of
Handjesgras. Op stortsteenoevers hebben zich plaatselijk (bv bij Spijk, De Bijland
en langs de Millingerwaard) zeer soortenrijke ruigten en doornstruweel ontwikkeld
met als kenmerkende soorten Groot warkruid, Dubbelkelk, Knolribzaad, Weede
en Bosrank.
Akkers.
Van bijzondere botanische kwaliteit is alleen een roggeakker in de Eendenpoelse
Buitenpolder (Rijnstrangengebied) door het talrijk voorkomen van Aardaker.
Graslanden.
Van bijzondere waarde zijn in hoofdzaak de droge tot matig vochtige graslanden
van de rivierduinen, zandige oeverwallen, dijktaluds en kaden, die bekend staan
om hun stroomdalflora. Het droge Stroomdalgrasland is met name goed ontwikkeld
op het Millingerduin (Millingerwaard). Het licht geaccidenteerde terrein, dat
extensief begraasd wordt door paarden en runderen, is zeer soortenrijk.
Langs dijken en kaden komt de fluviatiele vorm van het Glanshaverhooiland en
de Kamgrasweide voor, dat op sommige plaatsen eveneens stroomdalplanten bevat,
zoals Kruisdistel, Knikkende distel en Kattendoorn. Door overbeweiding komt dit
type meestal in rudimentaire vorm voor. Waar niet wordt beweid treffen we een
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ruige vorm aan van het Glanshaverhooiland (m.n. Kop van Pannerden en bij De
Bijland) met o.a. Grootbloemcentaurie, Marjolein en Rijnruit.
Een bijzondere vermelding betreft nog het voorkomen van Polei op de droogvallende oevers van een wiel bij Millingen. In deEendenpoelse Buitenpolder komt
een plasje voor volledig bedekt met Krabbescheer, hetgeen voor het rivierengebied
zeldzaam is.
- Bossen.
Bos komt in de Gelderse Poort thans slechts sporadisch voor. In de Groenlanden,
Millingerwaard, Lobberdensche Waard, Rijnstrangen en lokaal ook elders komen
overwegendjonge zachthoutooibossen voor. Daarnaast zijn er twee andere bostypen
vermeldenswaard, namelijk het Abelen-Iepenbos en het Elzenbronbos. Het
Colenbrandersbos op de oeverwal bij Millingen, dat tot dit Abelen-Iepenbos behoort,
is een uniek hardhoutooibos in het Gelderse Poortgebied. Het bevat vele stroomdalplanten en ruigtkruiden die in Nederland zeldzaam zijn. Het Elzenbronbos is
eveneens tot één locatie beperkt opde stuwwalrand bij Ubbergen (De Refter). In
tegenstelling tot het Abelen-Iepenbos, dat kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden
kent op andere oeverwallen, zijn de ontwikkelingskansen van het Elzenbronbos
uiterst beperkt.
Fauna
De volgende diersoorten zijn voor de Gelderse Poort van bijzondere betekenis:
- Zoogdieren.
Over het voorkomen van zoogdieren in het totale gebied isrelatief weinig bekend.
Uit deelstudies (Hollander, 1992;Broekhuizen et al., 1992) blijkt dat er in grote
delen van het gebied een gevarieerde zoogdierfauna voorkomt. In de Ooijpolder
zijn o.a. steenmarter, bunzing endas aangetroffen. In samenhang met aangrenzende
stuwwallen worden frequent foeragerende vleermuizen aangetroffen, waaronder
laatvlieger, meer- en watervleermuis. In het Rijnstrangengebied komen waterspitsmuis en dwergmuis voor. Door de geïsoleerde ligging (Waal en Rijn) is de
Over-Betuwe vermoedelijk van geringere betekenis voor zoogdieren dan andere
deelgebieden.
- Vogels.
De Gelderse Poort herbergt een groot aantal vogelsoorten diehierbroeden danwei
foerageren. De grootste betekenis ontleent het gebied aanhet voorkomen van wateren moerasvogels (Brouwer et al., 1985;Bekhuis, 1990;Lensink, 1990a en b).In
samenhang met de Duffelt, het Duitse deel van de Gelderse Poort, herbergt het
gebied een zeer grote populatie van overwinterende kol- en rietganzen (tienduizenden).DeBijland fungeert alsregionale slaapplaats voor vele tienduizenden
ganzen, terwijl de graslanden en akkers in het Nederlands/Duitse gebied als
foerageergebied van grote betekenis zijn. De Rijnstrangen vormen een belangwekkend broedgebied voor vogels van rietmoerassen. Deze rietmoerassen worden
tot de waardevolste van Nederland gerekend (Bekhuis, 1990). Voor de bruine
kiekendief, zwarte stern, roerdomp, buidelmees en grote karekiet is het gebied van
grote internationale betekenis. Door bosontwikkeling zijn veel soorten van rietmoerassen uit de Ooijpolder verdwenen. De moerasbossen met open water, vooral
aanwezig in de Ooijpolder en Lobberdensche Waard, zijn wel van grote betekenis
voor o.a. de aalscholver, zwarte stern, woudaapje, dodaars,grauwe gans,krakeend,
tafeleend en kuifeend. Weidevogels, waaronder watersnip, grutto, slobeend en
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tureluur komen soms in hoge dichtheden voor. Vooral de open graslanden in de
uiterwaarden en aangrenzende gebieden zijn van belang. Hier worden ook andere
zeer kenmerkende vogels van uiterwaarden aangetroffen zoals grauwe gors, kwartelkoning, visdief, kluut en porseleinhoen. Het zuidelijk deel van de Ooijpolder is van
enige betekenis voor soorten van kleinschalige cultuurlandschappen zoals roodborsttapuit, geelgors en grasmus.
- Amfibieën en reptielen.
Uit recent onderzoek naar het voorkomen van amfibieën en reptielen (Bosman et
al., 1991;Creemers, 1991;Creemers et al., 1990; Willink & Cuppen, 1993) blijkt
dat vrijwel het hele gebied van betekenis is voor amfibieën. Soorten met een
bijzondere betekenis die hier zijn aangetroffen zijn de kamsalamander en rugstreeppad. Net buiten het gebied zijn waarnemingen gedaan van de zeer zeldzame
knoflookpad en alpenwatersalamander.
- Vissen.
In het gebied komen een groot aantal (40) vissoorten voor (Bergers, 1992; Willink
& Cuppen, 1993). Deze soorten behoren tot uiteenlopende ecologische visgroepen.
Zeer kenmerkend zijn de riviertrekvissen waaronder zeeforel, rivierprik, zeeprik
en bot. Typische riviersoorten die zijn aangetroffen zijn o.a. sneep, barbeel, kopvoorn, rivierdonderpad en kwabaal. In kleinere wateren worden ondermeer kleine
en grote modderkruiper, vetje, bittervoorn en zeelt aangetroffen.
- Dagvlinders.
De dagvlinderfauna van het open rivierlandschap is o.a. door klimatologische
omstandigheden beperkt. De bloemrijke rivierdijken kunnen echter grote aantallen
vlinders herbergen (Vlinderstichting, 1992). In de Gelderse Poort zijn recent 23
soorten dagvlinders waargenomen waaronder bruin blauwtje, gele luzernevlinder,
oranjetip en gehakkelde aurelia. Uit historische gegevens blijkt dat hier zeker 43
soorten voorkwamen waaronder kleine parelmoervlinder, sleedoornpage, aardbeivlinder, zilveren maan, oranje luzernevlinder, koninginnepage en kleine ijsvogelvlinder.

2.3 Landschappelijke aspecten
2.3.1 Historische geografie
Over het onderzoek naar de historische geografie van de Gelderse Poort is een apart
deelrapport verschenen (De Bont, 1994). In deze paragraaf wordt volstaan met een
korte samenvatting hiervan.
Voordat de doorgaande bedijking werd gerealiseerd konden bij hoge waterstanden
de Rijn en de Waal in een kilometersbreed bed uitstromen. In deze situatie van vóór
de bedijking zijn landschappelijke kenmerken ontstaan, die bepalend waren voor
ontginning en bewoning in de Gelderse Poort. De oeverwallen leenden zich voor
permanente bewoning; de kommen konden slechts extensief worden gebruikt. Deze
periode werd gekenmerkt door een hoge mate van landschappelijke dynamiek, waarbij
door rivierverleggingen oude cultuurgronden konden worden opgeruimd en nederzettingen moesten worden verplaatst. Door de aanleg van de doorgaande bedijkingen
in de Late Middeleeuwen, waarbij voornamelijk lokale oude dorpsdijken met elkaar
zijn verbonden, is de toenmalige landschappelijke opbouw en de daarmee samen50

hangende nederzettingsstructuur grotendeels vastgelegd. In figuur 10is de relatie
aangegeven tussen de gronden die binnen de grotendeels middeleeuwse bandijken
zijn gelegen (het 'oude cultuurland') en de restanten van dit bandijkensysteem in
het huidige landschap.Hieruit blijkt dat het historisch binnendijks en buitendijks land
ten dele afwijkt van het huidige.
Maar ook in de 18e eeuw heeft het gebied nog ingrijpende landschappelijke veranderingen doorgemaakt, ten gevolge van omvangrijke waterstaatkundige werken. Rond
1700was de Waal ten op ziehte van de (Oude) Rijn te veel water gaan trekken. Om
hierin verbetering te brengen werd in 1707 het Pannerdens Kanaal gegraven. Kort
na deze ingreep onstond een nieuwe meander in deRijn. Hierdoor dreigde het merendeel van het nog 'ongesplitste' Rijnwater weer naar het noorden te gaan stromen,
hetgeen catastrofale gevolgen zou hebben voor het IJsselgebied, maar vooral ook
voor Utrecht en Holland. Door de aanleg van het Bijlands Kanaal in dejaren '70
vande 18eeeuw werd de verwoestende werking van deze meander gestopt (Van de
Ven, 1976;Wartena, 1966).In die zelfde tijd is men tevens gaan inzien dat een einde
kon worden gemaakt aande veledijkdoorbraken, doorhet nabedijking sterk versmalde stroombed bij hoog water tijdelijk uit te breiden. Op uitgekiende plaatsen werd
een verlaagde drempel in de dijk gelegd, een zogenaamde overlaat, waarmee het
overtollige rivierwater in goede banen werd geleid (fig. 11).

m

Oud cultuurland
Bandijk, deels Middeleeuws
(incl. Kadijk Ooijpolder),
deelsteruggelegd,of uitgelegd

Fig.10Relatietussenhetoudecultuurlandschap enhetMiddeleeuwse bandijkensysteem

Ondanks aldeze ingrepen ende recente grootschalige ontkleiingen en ontzandingen,
zijn er toch nog sporen van deontginning enbewoning van de vroege Middeleeuwen
in het huidige landschap bewaard gebleven, zoals opgehoogde oude bewoningsgronden (pollen). De meeste relicten zijn echter van na de bedijking (De Bont en
Renes, 1988;Mulder, 1989; voor de archeologische gegevens: Asmussen, 1993).
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In figuur 11zijn alleen relicten aangegeven, die naast hun eigen intrinsieke betekenis
(de oude kerk als monument) ook betekenis hebben als blikvanger in een wijds
rivierenlandschap en waarvan de locatie onderdeel uitmaakt van de historischruimtelijke context. Deze relicten zijn opgevat als het staketsels waaraan de
historisch-geografische informatiewaarden in de Gelderse Poort zijn gehecht. Het
betreft:
- de middeleeuwse bandijken;
- jongere dijken en kaden;
- merendeels 18e eeuwse ingrepen in de rivierlopen;
- buitendijks gelegen opgehoogde oude bewoningsgronden (pollen) en verhoogde
dijkbebouwing;
- kastelen en kasteelplaatsen, kerken en kerkrestanten, forten en versterkingen,
steenfabrieken en steenfabriekrestanten;
- deels verdwenen overlaten.

2.3.2 Landschapsbeeld
Hethuidigelandschap ishet resultaat van dehiervoorbeschreven geomorfologische
en cultuurhistorische processen. De werking van de rivieren en de beteugeling daarvan
door demens komen tot uiting in de huidige loop van derivieren, dekaden en dijken
en het verschil tussen de schaars bebouwde uiterwaarden en dichter bebouwde binnendijkse oeverwallen. Dit verschil komt ook tot uiting in het bodemgebruik: binnendijks
komen gemengd akkers, weilanden enboomgaarden voor, terwijl buitendijks bijna
uitsluitend grasland voorkomt. Gevolgen van klei- en zandwinning zijn zowel binnenals buitendijks zichtbaar (tichel- en zandgaten). Daarnaast is de aan het water
gekoppelde bedrijvigheid goedzichtbaar, zoals scheepswerven, baggerinstallaties etc.
De oude rivierlopen zijn grotendeels bedekt door een laag (deels vergraven) klei,
maar restanten zijn toch nog hier en daar aande oppervlakte aanwezig, zoals bij de
Ooijse Graaf en deRijnstrangen. In het algemeen is het landschap inhet studiegebied
open, waardoor 'landmarks' zoals kerken, kastelen, pollen, steenfabrieken, dijken
en dijkbebouwing goed zichtbaar zijn. Daar waar de uiterwaarden smal zijn is er
vanaf de dijken een goed uitzicht op de rivieren. Bij overstroming van de
uiterwaarworden is debeleving van de rivieren echter pas optimaal. Het studiegebied
wordt in het zuiden duidelijk begrensd doorde stuwwal bij Nijmegen. In het oosten
vormt de Elterberg een minder massale begrenzing. In het noorden en westen is het
studiegebied begrensd door dijken.
Bij het bezoeken van De Gelderse Poort over land is het echter moeilijk om zich
te oriënteren en het gebied als een eenheid te ervaren.Dit wordt vooral veroorzaakt
door de barrière-werking van de rivieren die slechts op enkele plaatsen kunnen worden overgestoken. Ook zijn grote delen van het gebied slecht ontsloten, waardoor
bijvoorbeeld de ouderivierlopen in de Rijnstrangen nauwelijks worden waargenomen.
De geringe ontsluiting maakt het ook lastig omde 'poort' waardoor de Rijn onsland
binnenstroomt als zodanig waar te nemen. Het gebied is weliswaar goed herkenbaar
als onderdeel van het Nederlandse rivierengebied, maarjuist de voor de Gelderse
Poortkarakteristieke eigenschappen kunnenindehuidige situatieonvoldoende wor53

den beleefd. Ook de dorpsbewoning is weinig karakteristiek doordat veel oude dorpskernen tijdens de oorlog verwoest zijn.

2.4 Ruimtegebruik
In deze paragraaf wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste ruimtegebruiksvormen
in het Gelderse Poort gebied, namelijk: de landbouw, de recreatie, klei- en zandwinning en het rivierbeheer. Aspecten van ruimtelijke ordening (K.A.N., Betuwelijn e.d.)
komen bij de planvorming (hoofdstuk 3) en bij de evaluatie (hoofdstuk 5) aan de
orde.

2.4.1 Landbouw
Het onderzoek naar de landbouwkundige situatie in de Gelderse Poort is in een apart
deelrapport opgenomen (Van Eek, 1994). In deze paragraaf wordt volstaan met een
korte samenvatting hiervan.
In vrijwel de gehele Gelderse Poort bestaat de bodem uit rivierklei. Deze grond is
niet verzuringsgevoelig. Het grootste deel van het gebied is ruim geschikt voor weidebouw en akkerbouw. Alleen in het westelijk deel van Ooijpolder en in het oostelijk
deel van het Rijnstrangengebied komen gronden voor die beperkt of weinig geschikt
zijn voor weidebouw en akkerbouw. Veel gronden in de Gelderse Poort zijn ook
geschikt voor fruitteelt, met name de stroomruggronden.
De waterbeheersing in het gebied voldoet over het algemeen goed voor de landbouw.
De verkaveling daarentegen is slechter dan gemiddeld in het rivierkleigebied. Binnen
het studiegebied is de verkaveling in de Ooijpolder duidelijk slechter dan in het Rijnstrangengebied. Dit geldt vooral voor het westelijk deel van de Ooijpolder. In dit
deelgebied is sprake van een kleinschalig cultuurlandschap met stroomruggen en
oeverwallen. De bedrijfsgebouwen zijn veelal geconcentreerd rond de dorpskernen.
Plaatselijk is in de Ooijpolder de ontsluiting onvoldoende. Het Rijnstrangengebied
is als geheel vrij slecht ontsloten. Verder wordt de ontsluiting in het Rijnstrangengebied bemoeilijkt door steile afritten van de dijken en smalle dijkwegen.
De gebruikswaarde van uiterwaarden wordt in belangrijke mate bepaald door de overstromingsfrequentie. Op grond van dit kenmerk zijn de uiterwaarden ten noorden
en ten zuiden van de Waal slechter dan die langs de Bovenrijn. Delen van de
uiterwaarden langs het Pannerdensch kanaal hebben een redelijke gebruikswaarde
door de geringere overstromingsfrequentie.
In de Gelderse Poort liggen bijna 200 landbouwbedrijven. Zo'n 60 procent van deze
bedrijven is rundveehouderij. Daarnaast komen nog akkerbouw-, fruitteelt- en
intensieve veehouderijbedrijven voor. Deze bedrijfstypen beslaan ieder zo'n 10
procent van het totaal. De resterende bedrijven zijn gemengde bedrijven of andere
veehouderijbedrijven dan rundveehouderij. 75 procent van alle agrarische bedrijven
in de Gelderse Poort is hoofdberoepsbedrijf. Op een hoofdberoepsbedrijf besteedt
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het bedrijfshoofd meer dan de helft van zijn tijd aan het landbouwbedrijf. In het
gebied is zo'n 40procent van debedrijven groterdan 190SBE.Voor heel Gelderland
ligt dit percentage op 27 en voor het rivierkleigebied op 32. De gemiddelde
bedrijfsgrootte van de grondgebonden hoofdberoepsbedrijven in de Gelderse Poort
is ruim 200 SBE. In heel Gelderland is de gemiddelde bedrijfsomvang van de
hoofdberoepsbedrijven ± 175 SBE. Eén en ander betekent dat de landbouw in de
Gelderse Poort als vrij sterk en perspectiefvol kan worden gekwalificeerd. Binnen
de Gelderse Poort is één deelgebied te onderscheiden waar de landbouw relatief het
minste perspectief heeft, te weten het westeüjk deel van Ooijpolder. In dit deelgebied
zijn er veel oudere bedrijfshoofden zonder opvolger en debedrijfsomvang is geringer
dan in de andere delen van de Gelderse Poort. Het grondgebruik is er extensief.
Vanwege de goede bedrijfsstructuur zijn de mogelijkheden voor de landbouw in de
GeldersePoort groot.Dit geldtdeste meer omdat in de Gelderse Poort geen gronden
zijn die gevoelig zijn voor verzuring. De veehouderij is hier duidelijk in het voordeel
ten opzichte vande veehouderij opzandgronden. De gronden in de Gelderse Poort
zijn bovendien geschikt voor diverse vormen van grondgebruik. Dit betekent dat de
flexibiliteit om op veranderingen op allerlei gebied (markt- en prijsbeleid, milieubeleid) te reageren, groot is.

2.4.2 Recreatie
In het rapport 'Gelderse poort: recreatieve bouwstenen voor de integrale visie'
(Grontmij, 1992) is een overzicht gegeven van het huidige recreatieve gebruik en
de recreatieve voorzieningen. Hier wordt in het kort ingegaan op een aantal knelpunten die van belang zijn in dit stadium van de planvorming.
In de huidige situatie is het studiegebied recreatief nog onvoldoende ontsloten. De
afsplitsing van derivierende Waal,Nederrijn en IJssel wordt vooral benut alskruispunt voor dedoorgaande recreatievaart tussen enerzijds de noordelijke en zuidelijke
watersportgebieden en anderzijds het Deltagebied en Duitsland. Gezien de drukke
beroepsvaart zijn de watersportmogelijkheden op de rivieren uiterst beperkt. Vanaf
het land wordt de splitsing van de rivier veeleer als een barrière ervaren, die de
beleving van De Gelderse Poort als eenheid belemmert. Het voet/fietsveer bij
Millingen en de pontveren bij Pannerden en Loowaard vormen dan ook essentiële
en tevens aantrekkelijke verbindingen voor de landrecreatie. Bij Gendt bestaan nog
rechten voor de exploitatie van een veer. In het Rijnstrangengebied worden de oude
rivierlopenniet benut. De concurrentie met aantrekkelijke gebieden als de Veluwe,
Rijk van Nijmegen en Achterhoek/Montferland is bovendien groot. Omdat de
voorkeur van veel (dag)recreatieve activiteiten gaat uit naarbos-en heidegebieden
(naast duinen en strand) hebben deze gebieden een landschappelijk voordeel.
Op dit moment ontleent het studiegebied zijn recreatieve aantrekkingskracht
voornamelijk aan de dijken en de verspreid in het gebied gelegen (zandwin)plassen,
die in de grote bosgebieden ontbreken. Vooral de 250 ha grote zandwinplas de
Bijland, met voorzieningen alsjachthaven, speedbootbaan enkampeerplaatsen, trekt
veel watersporters. Elders in het studiegebied zijn nog enkele kampeerterreinen
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gelegen. De dijken worden veel benut voor toeren per fiets en auto, de zandplassen
voor plankzeilen en zwemmen en de kleiputten vooral voor de hengelsport. Er lopen
enkele fietsroutes en lange-afstand-wandelroutes door het gebied, maar de (autovrije)
fiets- en wandelmogelijkheden zijn beperkt. In de winter worden de uiterwaarden
vrij veel bezocht door 'vogelaars' en schaatsers.
Grootschalige natuurontwikkeling (aanbodzijde) en de ontwikkeling van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (vraagzijde) zullen nieuwe potenties in het gebied
introduceren en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van De Gelderse Poort
de nodige impulsen kunnen geven. Het KAN moet tenslotte het zakelijke centrum
worden tussen Randstad en Roergebied. In dat kader zou het natuurgebied op den
duur wellicht een belangrijke functie kunnen gaan vervullen als natuur-recreatief en
natuur-educatief centrum van nationale of zelfs internationale allure. Voorwaarde
is wel dat er dan een uitgestrekt natuurgebied zal ontstaan, dat aansluit op de
stuwwallen aan weerszijden, en een geheel zal vormen met het Duitse deel van de
Gelderse Poort. In ieder geval kan De Gelderse Poort fungeren als de 'natuurlijke'
tegenhanger van het stedelijke gebied binnen het KAN: een fors natuurgebied waar
de stedeling kan genieten van de natuur, de rust en de ruimte die in de stedelijke
omgeving ontbreekt. Dit betekent ook dat binnen De Gelderse Poort sterk de nadruk
zal liggen op natuurgerichte recreatie, voor andere vormen van recreatie worden
binnen de directe stedelijke invloedssfeer voorzieningen getroffen. Dit neemt niet
weg dat het studiegebied ook plaatselijk een functie als uitloopgebied kan hebben
voor de aangrenzende dorpen en steden. Gezien de complexe situatie van de Waal
voor de recreatievaart, is in het KAN de wens uitgesproken voor een alternatieve
vaarverbinding tussen de Maas en de IJssel. Mede gelet op de grote ruimtelijke
ingreep en de financiën lijkt realisatie van deze verbinding echter erg onzeker.

2.4.3 Klei- en zandwinning
De informatie over de klei- en zandwinning is ontleend aan interne notities van de
provincie. De provincie is voornemens om het tot dusver gevoerde ad hoc
vergunningenbeleid te veranderen in een meer planmatige aanpak van de oppervlakte
delfstofwinning, waarbij ook rekening wordt gehouden met oplevering voor
natuurontwikkeling. In bestaande ontgrondingsvergunningen is veelal een zogenoemde
hercultiveringsplicht (meestal ten behoeve van de landbouw) opgenomen.
Kleiwinning
Alle klei in het gebied is geschikt voor baksteenfabrikage. In en rondom het gebied
van de Gelderse Poort zijn nog 9 steenfabrieken actief. Het kleiverbruik bedraagt
ongeveer 0,5 miljoen m per jaar (per ha wordt ca. 15.000 m gewonnen). Voor de
dijkenbouw bedraagt de behoefte tot het jaar 2000 ongeveer 1 miljoen m 3 . Het
grootste deel van de dijkverzwaringswerken zullen dan naar verwachting zijn voltooid.
Om de continuïteit van de bedrijven te kunnen waarborgen is een voorraad in de
verleende vergunningen voor tenminste 10jaar gewenst. Deze gegevens leiden tot
het in het Kleiwinningsplan geformuleerde uitgangspunt dat, om te voldoen aan de
vraag, naast de reeds verleende vergunningen nog voor 3 miljoen m 3 klei
vergunningen verleend moeten worden tot het jaar 2004. Er is overleg gaande om

56

de kleiwinning in de Ooypolder op één grote lokatie te concentreren, namelijk in
de Circul van Ooij.
Zandwinning
Het beleid voor zandwinning in het algemeen is gericht op afbouw van de winning
in deuiterwaarden. De winning van industriezand voor de landelijke markt vindt niet
plaats in de Gelderse Poort. Voor de regionale behoefte wordt gebruik gemaakt van
bestaande industriezandwinningen. Volgens het beleid van deprovincie Gelderland
mag tot 2010jaarlijks 0,5 miljoen m3 zand worden gewonnen. Er wordt thans ca.
6 ha perjaar ontgrond voor de zandwinning. De behoefte aan ophoogzand, dat als
bijproduct wordt gewonnen bedraagt tot en met 1996 ongeveer 1,2 miljoen m .De
huidige vergunningen bieden niet voldoende ruimte om aan de vraag te voldoen. Er
vindt overleg plaats over het zandwinningsproject Kraayenhof, een ontgrondingsplan
voor een terrein van ruim 50 ha nabij het steenfabrieksterrein Erlecom in de
Ooijpolder.

2.4.4 Rivierbeheer
De informatie over het rivierbeheer is geheel ontleend aan bronnen van Rijkswaterstaat.Een belangrijke rol daarbij speelt het rapport 'Waal Hoofdtransportas' (Min.
V. & W., 1991).
Sinds de eeuwwisseling vindt er erosie van de zomerbedbodem plaats. Voor de
komende 50jaren zal rekening gehouden moeten worden met een erosie van derivierbedding van 1meter, wat samen met een toenemende afvoer van 50m3/s (bij 2500
m3/s) resulteert in een waterstandsdaling van 80 cm bij de Pannerdense Kop. De
afvoerverdelingen tussen de rivieren blijven naar verwachting constant.
De waterstandsdaling kan mogelijk verdere verdroging met zich meebrengen voor
de meer geïsoleerde uiterwaarden (deuiterwaarden achter een zomerkade), die immers
meer dan de dynamische uiterwaarden afhankelijk zijn van de grondwaterstand
gedurende de perioden dat ze niet overstroomd zijn.
Een grote toename van het goederentransport wordt verwacht, met meer grotere en
snellere schepen; zesbaksduwstellen blijven echter de grootste eenheden. Met het
oog opcapaciteit en veiligheid zijn nu al aanpassingen nodig op derechte trajecten;
daarna zijn de bochtverbeteringen aandebeurt.DeWaal voldoet bij Overeengekomen
Lage Rivierafvoer niet overal aan internationale afspraken uit 1947betreffende een
gegarandeerde diepte van 2,5 m enbreedte van 150m. Tot de grootste knelpunten
behoren de buitenbochten bij Hulhuizen, Erlecom en Haalderen, en een ondiepte
tussen de bochten Haalderen en Nijmegen.
Voor de ontwikkeling van de transportas Waal zijn vier strategieën, uitgewerkt in
scenario's:
scenario 1: handhaven huidige beleid: door fluviatiele processen geleidelijke
verslechtering situatie scheepvaart;
scenario 2: verbeteren huidige beleid: speelt in op fluviatiele ontwikkelingen, geen
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verslechtering situatie scheepvaart;
scenario 3: beperkt voldoen aan streefbeeld voor scheepvaart: afgezwakt scenario
4, de duurste maatregelen zijn er uit;
scenario 4: voldoen aan streefbeeld, hoofdtransportasfunctie heeft de grootste
prioriteit.
Scenario's 3 en 4 zijn in verband met de fluviatiele ontwikkelingen slechts te realiseren door ingrijpende maatregelen zoals kanalisatie van de Waal en bochtafsnijdingen, of een combinatie van IJsselkanalisatie en vaste lagen, bodemkribben
en baggeren. Bij scenario 2 zijn maatregelen als vaste bodemlagen en bodemkribben
al voldoende, al kan dit ook worden gerealiseerd door een kanalisatie van de IJssel.
Wat betreft de transportbaten leveren scenario's 3 en 4 nog slechts weinig winst.
Scenario 2 is dus het meest waarschijnlijk.
Belangrijke voorwaarde voor allerlei plannen in de uiterwaarden is dat de diepte van
het water (2,5 m) bij minimale afvoeren gegarandeerd moet blijven ten behoeve van
een onbelemmerde scheepvaart. Dit heeft met name beperkende consequenties voor
de aanleg van nevengeulen. Bij de aanleg daarvan moet als compensatie de rivier
zelf versmald worden. In de Waalbochten is dit nauwelijks te realiseren aangezien
uitvoering van scenario 2 juist gericht is op het verbreden van de rivierbochten.
Belangrijke voorwaarden van Rijkswaterstaat ten aanzien van de waterkerende functie
van de winterdijken zijn:
- Bij maatgevende afvoeren (de eens in de 1250jaar optredende afvoer waarop de
dijken berekend zijn) moet de veiligheid van de binnendijkse gebieden gewaarborgd
blijven. Opstuwing van water als gevolg van bosontwikkeling en andere vormen
van natuurontwikkeling moet voldoende worden gecompenseerd door verbreding
en/of verdieping van zomer- en winterbed.
- Er mag daarom bij de splitsingspunten van de grote rivieren geen herverdeling van
de afvoer bij maatgevende waterstanden plaatsvinden. Dit heeft ook consequenties
voor ingrepen benedenstrooms door het stuweffect.
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3 De planvorming

3.1 Inleiding
3.1.1 Het planvormingsproces
Het doel van het planvormingsproces voor de Gelderse Poort is: het schetsen van
een samenhangend beeld van de gewenste ontwikkeling van het ruimtegebruik als
geheel, waarbij natuurontwikkeling dehoofdingang vormt.Dat wilzeggen datkansen
voor natuurontwikkeling, vanuit of in combinatie met andere functies, optimaal benut
dienen te worden.Tijdens deplanvorming is daarom extra aandacht besteed aande
inpassing van natuurontwikkeling binnen de mogelijkheden van het rivierbeheer, de
combinatie met klei- en zandwinning, de mogelijkheden die herstructurering van de
landbouw biedt, evenals de combinatie van natuurontwikkeling met recreatie en het
wonen in kleine kernen.
Bij de startvanhet project de Gelderse Poort is gekozen vooreen gefaseerde aanpak,
waarbij het onderzoek gedurende het planvormingsproces een beslissingsondersteunenderol zou spelen. Optwee momenten in het planvormingsproces heeft het onderzoek ook daadwerkelijk dekeuze van de Stuurgroep kunnen ondersteunen (zie fig.
12). Zo is een alternerend proces van 'planvorming en besluitvorming' doorlopen
waarbij het brede pakket aanmogelijke ontwikkelingsrichtingen steeds verder werd
ingeperkt.
Als eerste stap in de ontwerpfase zijn opbasis van gebieds-en sectorinformatie (zie
vorige hoofdstuk) drie 'koersen' geformuleerd. Het opstellen van verschillende
koersen is bedoeld om in een vroeg stadium van planvorming de bandbreedte van
oplossingsrichtingen voor de gebiedsontwikkeling te verkennen. Onder een koers
wordt verstaan een oplossingsrichting voor natuurontwikkeling in relatie tot andere
vormen van ruimtegebruik. Een koers heeft een integraal karakter: er wordt een
samenhangend beeld gegeven voor de gewenste ontwikkeling van verschillende
gebruiksfuncties van de Gelderse Poort, gebaseerd op ecologische principes. Het
streefbeeld 'Kraanvogel' van DeNadere Uitwerking Rivierengebied (1991) was hiervoor het uitgangspunt. Dituitgangspunt is verbreed met debeleidsnota's Natuurbeleidsplan (1990) en Beleidsplan Uiterwaarden (1990) en deDerde Nota Waterhuishouding (1989). De koersen zijn ook opgesteld om in dit stadium van de besluitvorming discussie uit te lokken over een samenhangend pakket van ideeën. Aan de
sectoren is daartoe gevraagd om aan te geven welke onderdelen per koers men als
positief beoordeelde, waar men problemen zag en of deze opkorte dan wel langere
termijn oplosbaar werden geacht. Door deze werkwijze worden de verschillende
belangenvertegenwoordigers in het gebied reeds in een vroeg stadium 'gewonnen'
voor een geïntegreerde benadering inplaats van een sectorale. Een aanpak, die daarentegen eerst gelegenheid biedt aan de sectoren om afzonderlijke standpunten te
bepalen vóórdat geïntegreerde oplossingen worden ontwikkeld, blijkt maar al te vaak
te ontaarden in moeilijk overbrugbare tegenstellingen. Door de gekozen werkwijze
worden niet de tegenstellingen tussen de sectoren, maar juist de overeenkomsten
benadrukt, hetgeen eerder leidt tot eenstemmigheid over derichting waarin eenoplossing moet worden gevonden. Tevens leverde het thema's voor nader onderzoek op.
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Fig. 12 Het planvormingsproces

Op grond van de reacties op de koersen is door de Stuurgroep van de Gelderse
NURG-projecten gekozen om twee koersen nader uit te werken. Hiervoor is eerst
een beeld geschetst van twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de natuur,
OR A en OR B, op basis van de ecologische principes van koers A en B. De beide
natuurontwikkelingsrichtingen geven aan hoe en op welke plekken de natuur zich
mogelijkerwijs kan ontwikkelen indien tegemoet wordt gekomen aan de beste
ontwikkelingskansen voor de natuur. Vervolgens is, uitgaande van een dergelijk
ideaalbeeld voor natuurontwikkeling, een recreatief streefbeeld opgesteld.
Mede op basis van de beide ontwikkelingsrichtingen voor natuur, zijn voor de middellange termijn twee geïntegreerde planvarianten ontwikkeld, evenals een
vergelijkingsvariant. De planvarianten vormen een uitwerking van de koersen op
een meer gedetailleerde schaal (1 :50 000) en voor een planperiode van 15jaar. Deze
uitwerking houdt in dat concreet wordt aangegeven welke maatregelen waar dienen
te worden genomen. Aan de uitwerking in planvarianten is de voorwaarde gesteld
dat ook de planvarianten een consistent pakket van maatregelen moeten omvatten,
dat wil zeggen: geen verzameling afzonderlijke ingrepen en beheersvormen maar een
ruimtelijk samenhangend geheel. In de planvarianten komen alle betrokken sectoren
aan de orde. De planvarianten PV1 en PV2 vormen daarbij twee inhoudelijk
verschillende keuzemogelijkheden. De vergelijkingsvariant VV dient te worden
opgevat als de 'autonome ontwikkeling'. Indien geen maatregelen in het kader van
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het Gelderse Poort project worden genomen zal naar alle waarschijnlijkheid het gebied
in de komende 15jaar worden ingericht conform het huidige vigerende beleid. Dit
vormt de vergelijkingsvariant VV. De vergelijkingsvariant dient als referentie,
waartegen nieuwe ontwikkelingen kunnen worden afgemeten.
De varianten zijn vervolgens beoordeeld opde mogelijke gevolgen zowel voor natuur
(vegetatie en fauna) als ook voor andere vormen vanruimtegebruik die in het geding
zijn (m.n. landbouw, recreatie, klei- en zandwinning, en rivierbeheer). Dit is voor
een belangrijk deel gebeurd met behulp van een computermodel (zie hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 5 wordt de evaluatie besproken.Mede opbasis vande evaluatiegegevens
zijn de varianten beoordeeld en is door de Stuurgroep een keuze gemaakt voor de
uiteindelijke inrichtingschets.

3.1.2 Zones voor natuurontwikkeling
Opbasis vande gebiedsinformatie uit het voorafgaande hoofdstuk zijn in het Nederlandse deel van De Gelderse Poort drie zones te onderscheiden met verschillende
potenties voor natuurontwikkeling. Deze zones voor natuurontwikkeling vormen
samen het ruimtelijk raamwerk voor deplanvorming. De zonering bestaat uit (fig.
13):
- de uiterwaarden met een sterk wisselende rivierdynamiek;
- het Rijnstrangengebied met oude rivierlopen en grote milieuvariatie;
- het westelijk deel van de Ooijpolder met opwellend grondwater aan de voet van
de stuwwal bij Nijmegen, ontwikkelingsmogelijkheden voor natte, matig
voedselrijke vegetaties en eveneens grote milieuvariatie.
Dit betekent dat tweedelen minder geschikt worden geacht voor natuurontwikkeling
en bovendien vanuit landbouwkundig oogpunt alsperspectiefvol worden gezien.Hier
kan de landbouwkundige ontwikkeling voorop blijven staan, nl.
- Ooijpolder Oost en
- het Gelders Eiland.
Allereerst wordt nu ingegaan op de koersen. Vervolgens zullen de ontwikkelingsrichtingen voor natuur en het recreatief streefbeeld worden beschreven en tenslotte
de twee planvarianten en de vergelijkingsvariant.

3.2 De koersen
Zoals gezegd wordt met het uitzetten van koersen beoogd om in een vroeg stadium
van planvorming de bandbreedte van oplossingsrichtingen te verkennen. Op dit
abstractieniveau kunnen oplossingsrichtingen worden getypeerd met behulp van drie
kenmerken: het ecologische principe, het natuurdoel en de ruimtelijke strategie.
Met een ecologisch principe wordtbedoeld een ecologisch beginsel opbasis waarvan
de onderdelen vanhet gebied geordend zijn ofkunnen worden.De waterhuishouding,
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Fig. 13Driezones voornatuurontwikkeling
grond- en oppervlaktewaterstromingen, vormt in de regel zo'n ordeningsprincipe.
Onder natuurdoel wordt in dit verband verstaan het natuurlijk referentiebeeld dat
wordt nagestreefd. Met natuurontwikkeling kan men een grote variatie aan planteen diersoorten met het daarbij behorende gerichte beheer beogen na te streven ofwel
een natuur, waarbij het menselijk ingrijpen hoofdzakelijk voorwaardescheppend is,
gericht op het bevorderen van de natuurlijke processen. Met ruimtelijke strategie
wordt bedoeld een samenhangend idee over waar en hoe nieuwe natuur moet worden
ontwikkeld in relatie tot andere ruimtegebruiksfuncties. Het gaat hierbij om zaken
als concentratie van natuurgebieden en scheiding of verweving van gebruiksfuncties.
Een aantal bestaande plannen en ideeën over De Gelderse Poort zijn geordend aan
de hand van deze kenmerken. Besloegen plannen slechts een gedeelte van het studiegebied dan zijn deze op basis van de kenmerken 'vertaald' naar de rest van het
gebied. De belangrijkste reeds bestaande plannen waren:
- Nadere Uitwerking Rivierengebied (Anonymus, 1991);
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- Het Schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder (Landinrichtingscommissie, 1991);
- Het Beleidsplan Uiterwaarden (Provincie Gelderland, 1990);
- Beheersplan Rijnstrangen (Provincie Gelderland, 1992);
- Levende Rivieren (Wereld Natuurfonds, 1992);
- Rivierenpark Gelderse Poort (Heimer, Overmars & Litjens, 1990);
- Natuur- enLandschapsontwikkeling in de Gelderse Poort (Heimer & Smeets, 1987).
Op basis van deze plananalyse zijn uiteindelijk drie koersen uitgezet. De koersen
zijn in tabel 2 naar de drie genoemde kenmerken gekarakteriseerd.
Tabel 2 Schema van de drie koersen
ecologisch
principe

natuurdoel

ruimtelijke strategie

grondwatersystemen, macrogradiënten en aangrenzende
rivierdynamiek

hoge biodiversiteit,
gedifferentieerde
inrichting en beheer, natuurlijke
processen

grootschalige dijkoverschrijdende natuurgebieden, vooral scheiding
van functies, vormen
van medegebruik

koers B
(compensatie)

rivierdynamiek

spontane natuur,
natuurlijke processen

grootschalige natuurgebieden, scheiding van
functies

koers C
(mozaïek)

lokale potenties

verbetering
bestaan-de biodiversiteit, versterking ecologisch
netwerk

uitbreiding bestaande
natuurgebieden, vooral
verweving van functies,
experimentele natuurontwikkeling

koers A
(functiewisseling)

Koers A: 'Functiewisseling' (figuur 14A)
Koers A wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van grootschalige dijkoverschrijdende natuurgebieden op deovergangen van de stuwwallen van Nijmegen en
Montferland naar het rivierdal van de Rijn (macrogradiënten). Binnendijks wordt
vergroting vande natuurlijke rijkdom vooral gevonden inhet ontwikkelen van natte
mesotrofe vegetaties en verbetering vandekwaliteit van het oppervlaktewater. Buitendijks wordt een grotere variatie aan levensgemeenschappen bereikt door manipulatie
met de rivierdynamiek waardoor afwisselend hoog en laagdynamische plekken
ontstaan (bvplaatselijk verlaging van kades).Door een gedifferentieerd beheer zal
de variatie verder toenemen. Het natuurbeheer in koers A is gericht op optimale
biodiversiteit. Maaien, kappen, begrazen en niets-doen komen naast elkaar voor
afhankelijk van de potenties.
Koers A is getypeerd als 'functiewisseling'. Het gaat hierbij om de wisseling van
functies landbouw en drinkwaterwinning (diep grondwater) door de functies natuurontwikkeling en recreatie en om herstructurering van de landbouw in de macrogradiënten. Ten aanzien van de drinkwatervoorziening wordt voorgesteld de
natuurlijke watersystemen van de stuwwallen van Montferland en Nijmegen te
herstellen ten behoeve van een betere watervoorziening (schone kwel) van de
levensgemeenschappen in het DGP-gebied. Daarinkoers Agestreefd wordt naargrote
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KOERSA FUNCTIEWISSELING
Het ontwikkelen van dijkoverschrijdende aaneengesloten natuurgebied

KOERS B COMPENSATIE
Het ontwikkelen van de natuurlijke kwaliteiten van het rivierecosysteem

KOERSC MOZAÏEK
Het versterken van actuele en potentiële kwaliteiten van bestaande
natuurgebieden
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aaneengesloten natuurgebieden doet zich de mogelijkheid voor om over te gaan op
winning uit oppervlaktewater. Aan het benedenstroomse uiteinde van beide natuurstroomgebieden zullen bekkens worden aangelegd. In deze koers wordt er van
uitgegaan dat ontgronding een belangrijke bijdrage levert aan natuurontwikkeling,
met namein het Rijnstrangengebied door aldaar reliëfvolgend te ontkleien. Voor de
landbouw betekent koers A minder hectares binnendijks. Daartegenover staat meer
ontwikkelingsruimte voor de landbouw buiten de twee grote natuurgebieden.
Mogelijkheden dienen te worden gezocht voor aangepaste landbouw binnen de
natuurgebieden, eventueel recreatie ondersteunend. In recreatief oogpunt wordt zeer
veel van deze koers verwacht. Er dienen voorzieningen te worden geschapen voor
een wervend recreatief/toeristisch product. Tevens zijn er goede mogelijkheden voor
in standhouding van cultuurhistorische en archeologische waarden.
Koers B: 'Compensatie' (figuur 14B)
Koers B wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van grote oppervlakte aaneengesloten natuur, die onder invloed staat van het rivierregiem. Deintroductie van grote
grazers zal de afwisseling vergroten. Verder wordt menselijk beheer tot een minimum
beperkt. De rivier moet verder het werk doen: nevengeulen, rivierduinvorming.
Binnendijks worden uitsluitend de bestaande natuurgebieden in standgehouden.
Koers Bis benoemd als 'compensatie'. Het zwaartepunt van de natuurontwikkeling
komt in de uiterwaarden te liggen en is gericht op het versterken van de rivierdynamiek. Voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden wordt voor de landbouw
binnendijks compensatie geboden. Dekoers gaat in alle opzichten uit van scheiding
van functies die elkaar moeilijk verdragen. Ten aanzien van de drinkwatervoorziening
wordt in deze koers voorgesteld de pompstations in de inzijggebieden geleidelijk af
te bouwen afhankelijk van decompensatiemogelijkheden van het gebruik van rivierwater. Mogelijkheden voor deprojectie van nevengeulen dienen te worden benut langs
het Pannerdens Kanaal en langs de Waal. In de Rijnstrangen is in deze koers te
denken aan de doorspoeling van de lager gelegen terreinen bij gemiddelde
hoogwaterstanden of een permanent meestromende geul met mogelijkheid tot
afsluiting bij hoge waterstanden. Ontgrondingen en het graven van strängen zijn
maatregelen die nodig zijn om de grotere stromingsweerstand van te ontwikkelen
ooibossen in de uiterwaarden te compenseren. Het past in deze koers om voor
kleiwinning aanvullende lokaties te zoeken in het Rijnstrangengebied. In recreatief
opzicht zal de nadruk komen te liggen op avontuurlijke en sportieve vormen van
natuurrecreatie. Alleen binnendijks kan aandacht worden gegeven aan cultuurhistorische en archeologische waarden.
Koers C: 'Mozaïek' (figuur 14C)
Koers Cwordt gekenmerkt door behoud en uitbreiding van bestaande waarden. Deze
waarden zijn vaak afhankelijk van aangepast landbouwkundig beheer. Daarnaast vindt
natuurontwikkeling plaats waarbij lokalepotenties worden benut.Het gaatin deregel
om kleinere gebieden die bij uitstek geschikt zijn om een bepaalde natuur te
herstellen. Geïsoleerde natuurgebieden worden door een kleinschalig netwerk van
voornamelijk lijnvormige elementen met elkaar verbonden.
Koers C wordt aangeduid als een 'mozaïek' van natuurgebieden en landbouwgebieden. Van grootschalige natuurontwikkelings-gebieden is geen sprake.
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Veiligstelling van de bestaande natuurwaarden betekent verbetering van de waterkwaliteit. Gelet op het versnipperde karakter van natuurgebieden vraagt dit in koers
C om een extra inspanning. Daar de koers sterk gericht is op verweving van landbouw
en natuur zal relatienotabeheer veelvuldig worden toegepast. Ten opzichte van koers
A en B blijft veel meer grond in gebruik bij de landbouw. In koers C wordt binnenen buitendijks in ruime mate aandacht gegeven aan cultuurhistorische en archeologische waarden. Ook in recreatieve zin zal hiervan kunnen worden geprofiteerd.

3.3 Van koersen naar planvarianten
Mede op grond van de reacties van de verschillende belangengroeperingen op de
drie koersen heeft de Stuurgroep besloten om alleen koers A en B verder uit te
werken. Koers C wijkt te zeer af van de doelstellingen voor de Gelderse Poort, zoals
verwoord in het NURG-rapport. Voor het uitwerken van de koersen zijn de volgende
randvoorwaarden/uitgangspunten geformuleerd (cf het Stuurgroepbesluit van
13 november 1992):
- De ecologische principes van koers A en B worden nader uitgewerkt in perspectieven (OR A en OR B). De perspectieven dienen te worden opgevat als
streefbeelden voor natuurontwikkeling op de lange termijn. De integrale planvarianten (PV 1 en PV 2) worden hiervan afgeleid.
- Voor de Ooijpolder dient voor de uitwerkingen van de planvarianten het Schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder (december 1991) als uitgangspunt te worden
genomen. Dit betekent dat de begrenzing van beheersgebieden en natuurgebieden
(reservaatsgebieden en natuurontwikkelingsgebieden) worden overgenomen. De aard
van de natuurgebieden kan voor de varianten verschillend zijn.
- In de planvarianten worden geen grote veranderingen in de drinkwatervoorziening
voorgesteld, zoals verschuiving van grondwaterwinning naar oppervlaktewaterwinning. Ter onderbouwing van een dergelijke ingrijpende beleidsverandering
dient eerst nader hydrologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het idee van
winning van drinkwater uit het oppervlaktewater benedenstrooms van de
ontwikkelde natuurgebieden van de Gelderse Poort kan in perspectief OR A wel
worden opgenomen.
- Bovenstroomse inlaat van rivierwater in de Rijnstrangen ten behoeve van een
meestromende nevengeul is onderwerp van nadere studie. In de planvarianten wordt
hiervan niet uitgegaan; dit idee kan echter wel worden opgenomen in een der
perspectieven (OR B).
- Bij de ontwikkeling van de koersuitwerkingen voor de plantermijn van 10 tot 15
jaar dient voor de vergelijkingsvariant (VV) uitgegaan te worden van 1800 ha nieuw
n a t u u r g e b i e d ( r e s e r v a a t s g e b i e d R e l a t i e n o t a en R e g e l i n g B e s t e m m i n g
Natuurontwikkeling), en ca. 1000 ha beheersgebied (Relatienota). Voor PV 1 en
PV 2 dient te worden uitgegaan van nog eens 1000 ha voor natuurontwikkeling
te realiseren door extra toedeling van ha's aan de Gelderse Poort. Met uitzondering
van de Ooijpolder (zie hierboven) wordt voor de planvarianten een verschillende
verdeling voorgestaan tussen beheersgebied en reservaatsgebied.
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3.4 Perspectieven op lange termijn voor natuur en recreatie
Voordat dekoersen Aen Bzijn uitgewerkt in integrale planvarianten, zijn toekomstperspectieven voor natuurontwikkeling en recreatie geschetst. Verondersteld is dat
opdelangetermijn een natuurgebied kan worden ontwikkeld met een totale oppervlakte van 5000 à 6000 ha, waarbij het overig gebruik steeds meer wordt ingepast
binnen dehoofdfunctie natuur. Voor landbouw bijvoorbeeld zou dit een duidelijke
stapterug betekenen. Behalverecreatie en toerisme zou daarentegen de kleiwinning
van deze ontwikkelingen kunnen profiteren. Deperspectieven voor natuurontwikkeling
zijn Ontwikkelingsrichtingen genoemd. Het recreatief streefbeeld is afgeleid van deze
Ontwikkelingsrichtingen.
In het volgende wordt ingegaan op de twee Ontwikkelingsrichtingen voor natuur,
OR A en OR B, waarna het recreatief streefbeeld zal worden behandeld.

3.4.1 De Ontwikkelingsrichtingen voor natuur (OR A en OR B)
Dekoersen A enB zijn uitgewerkt in respectievelijk de Ontwikkelingsrichtingen A
en B.Het verschil tussen de koersen is terug te voeren tot twee verschillende natuuropvattingen, die gekoppeld kunnen worden aan de specifieke potenties vanhetbuitendijkse en binnendijkse gebied en aan een verschillend beheer:
- Denatuuropvatting diebij koers Adebelangrijkste rol speelt, richt zich vooral op
het benutten van binnendijkse potenties, met name de overgangen naar de
stuwwallen, gekoppeld aan een gericht beheer, welke die levensgemeenschappen
ontwikkelt en/of in standhoudt, die vanuit een oogpunt van natuurbehoud gewenst
zijn. Hierbij wordt gerefereerd aan derijke natuur van de vorige eeuw, waarbij vaak
oude agrarische technieken voor hetbehoud van denatuur een voorwaarde vormen.
Het resultaat is een perceelsgericht ruimtelijk beheer met een grote zekerheid, maar
vaak afhankelijk van aangepaste landbouw en arbeidsintensief natuurbeheer.
- Bij de natuuropvatting die inkoers B is gehanteerd, wordt derivierdynamiek benut
alspotentiële kracht voor natuurontwikkeling: het onderlopen van de uiterwaarden,
stuivende rivierduinen en sedimenttransport in derivier. Demenselijke invloed is
minimaal en beperkt zich tot het aanbrengen van noodzakelijke condities: meer
gericht opinrichting dan opbeheer. De achterliggende gedachte daarbij is dat aan
denatuurlijke processen zelf alleruimte dient te worden gegeven. De belangrijkste
processen, die opdezewijze worden benut, zijn derivierdynamiek, degrondwaterstroming en de natuurlijke begrazing. Hierbij wordt in de regel gerefereerd aan
(oer)natuur, waarbij de menselijke invloed afwezig dan wel niinimaal moet worden
beschouwd. Deze opvatting van natuurontwikkeling betekent kiezen voor onzekerheid over waar welke levensgemeenschappen zullen ontstaan. Alleen bij voldoende
ruimte zullen de genoemde natuurlijke processen daadwerkelijk een hoge rijkdom
aan soorten en levensgemeenschappen opleveren. (Deze opvatting is weliswaar ook
in koers A terug te vinden, maar dan alleen voor de buitendijkse delen.)
In Ontwikkelingsrichting A is gekozen voor een natuurontwikkeling in dijkoverschrijdende eenheden, dus zowel binnendijks als buitendijks. Beide bovengenoemde
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natuuropvattingen zijn dan ook hier in onderlinge samenhang van toepassing.
Ontwikkelingsrichting B beperkt zich tot het buitendijkse gebied en volgt dus alleen
het principe van de optimale benutting van de natuurlijke processen. Het gebied van
de Rijnstrangen vervult in de uitwerkingen van de perspectieven een cruciale rol:
in OR A wordt een zodanig peilbeheer van het gemaal Kandia voorgesteld dat de
Rijnstrangen als binnendijks gebied kunnen worden beschouwd, terwijl ze in OR B
als buitendijks worden aangemerkt. Dat wil zeggen: in OR B wordt de rivierdynamiek
toegelaten, zij het op gecontroleerde wijze, waardoor geen dijkversterking behoeft
plaats te vinden. Dit heeft tot gevolg dat in de OR's dienovereenkomstig voor
hetzelfde gebied (de Rijnstrangen) verschillende natuuropvattingen worden gehanteerd: in OR A de opvatting voor 'binnendijkse natuur' en in OR B de opvatting voor
'buitendijkse natuur'.
De natuuropvattingen van de koersen A en B zijn in de ontwikkelingsrichtingen als
volgt schematisch weer te geven:
Tabel 3 Verdeling van de natuuropvattingen over de

Ontwikkelingsrichtingen

OR A

ORB

Uiterwaarden

koers B

koers B

Rijnstrangen

koers A

koers B

Ooijpolder-west

koers A

-

Ontwikkelingsrichting A (kaart 1)
Voor het westelijk gedeelte van de Ooijpolder wordt in dit perspectief afgeweken
van het Schetsontwerp. Aan de voet van de stuwwal is een zone van rietmoerassen
en natte graslandvegetaties gedacht. Voor het verkrijgen van zeldzame soorten van
natte, minder voedselrijke standplaatsen, zal ondiep moeten worden ontgrond. Ook
lijkt het mogelijk de zone te vernatten door het waterpeil op te zetten. Nader
hydrologisch onderzoek zal moeten uitwijzen welke optie het meest kansrijk is voor
natuurontwikkeling. Verder worden brede ecologische verbindingen gedacht tussen
de voet van de stuwwal en het buitendijkse gebied. Het tussenliggende gebied zal
een aangepaste bedrijfsvoering krijgen, waarmee de natuurlijke potenties van dit
gebied zullen worden ondersteund. De gangbare landbouw zal worden geconcentreerd
in Ooijpolder-oost. Er wordt voorgesteld om na te gaan of drinkwater kan worden
gewonnen uit het oppervlaktewater. Hiervoor wordt gedacht aan de aanleg van een
spaarbekken, waarin het water van het binnendijkse natuurgebied wordt verzameld.
Het spaarbekken is derhalve benedenstrooms van het natuurgebied gesitueerd en dient
een zo natuurlijk mogelijk karakter te krijgen. Voor de verbetering van de waterkwaliteit van het binnendijkse gebied zijn twee oplossingen denkbaar:
- afleiding van het Meertje naar het noorden via Erlecom (verplaatsing gemaal);
- verbetering door maatregelen in de bovenstrooms gelegen gebieden (Bekken van
Groesbeek).
De Rijnstrangen vormen een groot aaneengesloten natuurgebied bestaande uit
uitgestrekte rietmoerassen en natte graslanden. Om een groter waterrijk aandeel te
krijgen zal er waarschijnlijk op grote schaal (reliëfvolgend) moeten worden ontkleid.
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Nader onderzoek ter plaatse zal moeten uitwijzen wat hetprecieze effect is van deze
maatregel opde abiotische condities, maar aangenomen wordt dat een drassig gebied
ontstaat met wisselende waterkwaliteit (regen- en grondwater). Het peilbeheer bij
Kandia zal gericht zijn op uitsluiting van directe rivierinvloed. Peilfluctuatie als
gevolg vanrivierkwel zal deenige dynamische factor zijn. Kwel vanuit de stuwwallen
is niet waarschijnlijk gezien de aanwezigheid van een ondoorlatende laag. Alleen
in het meest zuidelijke deel dat grenst aan de Eltenberg is na ondiep ontgronden
wellicht kwel te verwachten. De waterconservering zal gericht zijn op het behoud
van het gebiedseigen water. Er wordt een met de Ooijpolder vergelijkbaar
oppervlaktewaterplan voorgesteld: aanleg van een spaarbekken en afleiding van de
Wildt of verbetering van de waterkwaliteit van het bovenstroomse (Duitse) gebied.
Pas bij een peilhoogte van 11m zal water worden uitgemalen. Door het stagnerende
water zullen zich 'laagveenachtige' situaties ontwikkelen, waarbij een actief rietbeheer
zal worden gevoerd. Spontane bosontwikkeling kan plaatselijk op de hogere delen
worden toegelaten. Door optermijn de Ossenwaard weer onder water telaten lopen
(bemaling te stoppen) ontstaat een moerasgebied, dat zich op Nederlands gebied
uitstrekt tot de oude bandijk van de voormalige rivier de Rijn, die nu geen
waterkerende functie meer heeft.
In de uiterwaarden wordt derivierdynamiekbenut. De verschillende riviertrajecten
hebben echter een andere potentie.Zokunnen erlangs deBoven Rijn enhet Pannerdens Kanaal nevengeulen worden aangelegd. Verwacht wordt dat de verzanding hier
veel minder sterk zal zijn dan langs de Waal. Langs de Waal wordt de dynamiek
verhoogd door het aanbrengen van benedenstroomse inlaten en verlagen of
verwijderen van kaden, gepaard meteen aangepast peilbeheer van de uiterwaarden.
Het gehele uiterwaardengebied zal meer of minder intensief jaarrond worden
begraasd.
Ontwikkelingsrichting B (kaart 2)
Ook in OR B wordt voor de Ooijpolder uitgegaan van het Schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder. Alleen het gebied van de Ooijse Graaf wordt langs historische
grenzen (oude bandijk) tot een groot natuurgebied omgevormd dat aansluit bij het
buitendijkse gebied. Hoewel hier sprake is van een binnendijks gebied zal door
middel van eenzelfde natuurlijke begrazing dit gebied toch een eenheid vormen met
het aangrenzende buitendijkse gebied. Voor veel diersoorten hoeft de dijk geen
barrière te vormen, zeker niet wanneer deze is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Ook in de Rijnstrangen zal de rivierdynamiek toenemen: het maximale waterpeil
van Kandia zal worden gehandhaafd, maar de in- en uitstroomdrempel zal zo laag
mogelijk worden gehouden, zodat bij niet-hoge waterstanden een vrije in- en
uitstroom van rivierwater ontstaat. Evenals in ontwikkelingsrichting Awordt maaiveldverlaging door reliëfvolgend ontkleien voorgesteld, maar in dit geval om de
invloed van het rivierwater te vergroten. Bij lage waterstanden kunnen grote delen
droogvallen, hetgeen van betekenis kan zijn voor diersoorten van slikken en zandige
oevers.Er ontstaat een waterrijk Biesbosch-achtig natuurgebied (met namebedoeld
als biotoop voor bevers), dat in oostelijke richting geleidelijk zal overgaan in een
moerasgebied met geringere waterstandsveranderingen. In het centrale deel rond de
oude rivierlopen zullen door eilandvorming geïsoleerde delen ontstaan die zeer
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extensief zullen worden begraasd; op de hoger gelegen gronden aan weerszijden is
een intensievere jaarrond begrazing gepland om dichte bosvorming tegen te gaan.
Nader onderzoek moet uitmaken of de aanleg van een meestromende nevengeul met
een bovenstroomse inlaat bij Lobith of op aangrenzend Duits gebied (Emmerichse
waard) mogelijk is. De benodigde bovenstroomse gronden zouden dan voor
natuurontwikkeling moeten worden gereserveerd. Evenals in OR A ontstaat er door
uitbreiding van de natuurontwikkeling in de Ossenwaard een moerasgebied dat zich
op Nederlands gebied uitstrekt tot de oude bandijk. Dit moerasgebied wordt een
minder intensief beheerd dan in OR A.
Voor de uiterwaarden sluit OR B aan bij het plan 'Levende Rivieren' (Wereld
Natuur Fonds, 1992). De introductie van grote grazers zal bijdragen aan een
afwisseling van opgaande begroeiing met kruidenrijke grazige vegetaties. Evenals
bij OR A worden nevengeulen gepland langs de Bovenrijn en het Pannerdensch
Kanaal. Daarnaast wordt echter ook rekening gehouden met de aanleg van nevengeulen langs de Waal. Hoewel de potenties voor de ontwikkeling van nevengeulen
langs de Waal geringer zijn dan die van de andere riviertrajecten kan een aansluitend
stelsel van permanent meestromende nevengeulen langs de gehele rivier samen met
een herwaardering van de transportfunctie mogelijk aan een aantal bezwaren tegemoet
komen. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

3.4.2 Het recreatief streefbeeld
In deze paragraaf wordt een recreatief streefbeeld gepresenteerd, dat uitgaat van een
natuurontwikkeling zoals die is voorzien in de hier boven beschreven natuurontwikkelingsrichtingen. Het betreft dus een lange termijn visie voor de ontwikkeling
van toeristisch-recreatieve mogelijkheden in een toekomstig, uitgestrekt natuurgebied
van ca. 5000 à 6000 ha, dat aansluit op het Duitse deel van de Gelderse Poort. De
visie is gebaseerd op het rapport 'Gelderse Poort: recreatieve bouwstenen voor de
integrale visie' (Grontmij,1992), aangevuld met ideeën van de provincie. Er wordt
een beeld geschetst van de gewenste vormen van recreatief gebruik en de daarvoor
benodigde voorzieningen in het Nederlandse deel, waarbij bewust geen onderscheid
is gemaakt tussen de ontwikkelingsrichtingen A en B. Dit onderscheid komt in de
evaluatie (hoofdstuk 5) aan de orde, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de
verschillende ontwikkelingsrichtingen en planvarianten aan de recreatieve wensen
kunnen voldoen.
Toekomstig imago
Ter verwerving van een sterk, op natuur gericht recreatief-toeristisch imago, zal een
aantrekkelijk en uniek rivierenlandschap moeten ontstaan, dat rijk is aan specifiek
aan het rivierengebied gebonden flora en fauna, en goed ontsloten is voor veel
vormen van natuurgerichte recreatie. Daartoe zal veel aandacht moeten worden
besteed aan het versterken en beleefbaar maken van de belangrijkste kenmerken van
De Gelderse Poort en het Oost-Nederlandse rivierengebied:
- de confrontatie tussen het rivierengebied en de stuwwallen, vooral daar waar de
Rijn ons land binnenkomt (de poort);
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- de splitsing van de rivieren, het gebied is de 'top van de delta';
- elementen als oude rivierlopen, steenfabrieken, kaden, inlaten en sluizen, de pollen,
alleuitingen van de omgang van de mensen met de gevende en nemenderivieren;
- dedynamiek vanhetrivierengebied: het ontstaan van grind- en zandbanken, levende
rivierduinen, het onderlopen van de uiterwaarden;
- de veelvormigheid van het water: rivieren, strängen, kleiputten en zandwinplassen.
Doelgroepen
Bij de recreatieve ontwikkeling van De Gelderse Poort zal de nadruk liggen op
natuurgerichte recreatie. Theoretisch kunnen hierbij de volgende doelgroepen worden
onderscheiden (Goderie 1986, Beke 1990):
a De groep die de natuur als aangename setting beschouwt. Dit is in omvang de
grootste groep.Ze stelt minder hoge eisen aan natuurlijkheid enrust en laat zich
sterk leiden door voorzieningen.
b De groep die bewust denatuur opzoekt om daarin activiteiten te ontplooien, zoals
wandelen, fietsen, kanoën, vissen en groepsactiviteiten zoals survivaltochten,
droppings en dergelijke. Deze groep stelt hoge eisen aan de afwisseling van het
landschap en de ontsluiting. Ook cultuurhistorische elementen zijn voordeze groep
vanbelang, om op te nemen inhun route.Een zekere mate vanrust en/of avontuur
is gewenst.
c De groep met als hoofdmotief vergroting van de kennis van de natuur (natuurvorsers).Deze groep stelt hoge eisen aande natuurwaarde, mate van natuurlijkheid
en stilte.
Landelijk gezien is groep ahet grootst in aantal, groep b is kleiner en groep c verreweg hetkleinst. Maar het is te verwachten dat een natuurgebied als De Gelderse Poort
veel aantrekkingskracht zal hebben op de groepen b en c, vooral als de nadruk ligt
opruigere, ongerepte natuur. Groep a zal vooral trekken naar mooi gelegen en goed
ontsloten voorzieningen en slechts een klein deel van het natuurgebied bezoeken.
De direct omwonenden zullen het gebied vooral alsuitloopgebied gebruiken en hier
meestal korte wandelingen,fietstochtjesof (paard)rijtochtjes maken en vissen. Daarmee vragen zij dezelfde soort voorzieningen als groep b, maar ze stellen meer eisen
aan de preciese lokatie van die voorzieningen.
Het streefbeeld (kaart 3)
Er wordt gekozen voor een eenvoudig, maar uitgebreid recreatief ontsluitingsnet
dat grote delen van het toekomstige natuurgebied toegankelijk maakt voor nietgemotoriseerd vervoer. Hiermee wordt vooral gemikt op de groep van actievenatuurbezoekers (groep b), een groep die sterk in aantal aan het toenemen is. Voor deze
groep zalnatuur moeten worden ontwikkeld met voldoende ecologische enrecreatieve
draagkracht, die een afwisselend landschap biedt en integratie van recreatie en natuur
op veel plaatsen mogelijk maakt. Naast opgaande begroeiing moeten er delen open
blijven die zorgen voor zicht op cultuurhistorische elementen en op de rivieren,
nevengeulen, strängen en plassen. Het water krijgt zo ook vanaf wegen en paden een
sterke rol in de recreatieve beleving. Een dergelijke afwisseling kan o.a. ontstaan
door de voorgestelde natuurlijke begrazing door grote grazers, waardoor een kleinschalig landschap ontstaat metopen, grazige plekken en meer gesloten struwelen en
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boomgroepen. In dit type landschap is het denkbaar dat niet overal wandelpaden
worden uitgezet, maar dat men zich ook vrij in de natuur kan begeven.
De natuurgebieden zullen met langzame vervoermiddelen optimaal beleefd moeten
kunnen worden. Van blijvend belang is verder de beleving van binnen- en buitendijkse gebieden vanaf de dijken, vooral voor het toeren met de fiets. Gemotoriseerd
verkeer wordt hier geweerd, hetgeen ook aansluit bij het uitgangspunt dat de
automobiliteit zal worden teruggedrongen. Dit geldt niet alleen voor de natuurgebieden zelf, maar ook voor het voor- en natransport. De verschillende delen van het
studiegebied moeten derhalve goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Hiervoor wordt onder andere gedacht aan een pendeldienst over het (rivier)water, bijvoorbeeld vanuit de steden Nijmegen, Arnhem en Emmerich, met diverse stopplaatsen
van waaruit het gebied kan worden ingetrokken (te voet, op de fiets of per kano).
Het recreatieve ontsluitingsnet zal vooral bestaan uit eenvoudige voorzieningen zoals
paden, klaphekken, wildroosters, observatietorens. Deze zullen voor een groot deel
nog moeten worden aangelegd en/of verbonden met bestaande voorzieningen. Door
een duidelijke bewegwijzering moet het voor de recreanten mogelijk zijn om
interessante routes te volgen van verschillende lengte. Voor lange fietstochten en
wandelingen dient de barrière-werking van de rivieren (vooral de Waal) beperkt te
worden. Naast de eerder genoemde pendeldienst over water zouden bestaande fiets/voetveren behouden moeten blijven en zou er zo mogelijk een nieuwe veerverbinding, bijv. nabij Gendt, moeten worden gerealiseerd. Voor de kleine watersport
zijn vooral nieuwe mogelijkheden gewenst voor kanoën en roeien. Hierbij wordt met
name aan het Rijnstrangengebied gedacht. De plannen om grote delen van het
Rijnstrangengebied af te graven, waardoor een waterrijk natuurgebied ontstaat, zal
tevens de recreatieve aantrekkelijkheid van dit gebied verhogen.
Enkele binnendijkse gebieden zijn kwetsbaarder voor intensieve betreding en
rustverstoring (bv Groenlanden en Erfkamerlingschap). Deze zullen de functie van
rustgebied krijgen en minder goed worden ontsloten. Ook de Lobberdense waard
is door zijn waterrijke karakter slecht toegankelijk te houden zodat deze zich kan
ontwikkelen tot rustgebied voor de fauna. In deze gebieden zouden natuurvorsers
(groep c) aan hun trekken kunnen komen, bijvoorbeeld door er excursies naar toe
te organiseren onder deskundige begeleiding. Door gebruik te maken van natuurlijke
barrières (bijv. water) en alleen eenvoudige voorzieningen (bijv. knuppelpaden en
observatiehutten) aan te leggen kan te veel bezoek worden voorkomen.
Grootschalige natuurontwikkeling geeft een basis waarop dagrecreatieve attracties
kunnen worden ontwikkeld, ook voor een wat bredere doelgroep (dus inclusief groep
a). Zulke voorzieningen kunnen het imago van de Gelderse Poort verder versterken,
een deel van het bezoek afleiden van rustgebieden en zijn tevens gewenst om het
economisch draagvlak te vergroten. Een belangrijk deel van de dagrecreatieve voorzieningen kunnen worden gelokaliseerd bij zandwinplassen, met een concentratiepunt
in het gebied rondom Lobith, Tolkamer en Spijk, aansluitend bij het watersportcentrum 'De Bijland'. Hierbij wordt gedacht aan voorzieningen, die avontuurlijke
vormen van natuurbeleving mogelijk maken, of een themapark over rivier en natuur
eventueel gekoppeld aan een bezoekerscentrum. De lokatie bij Lobith is redelijk goed
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bereikbaar vanaf de snelweg Oberhausen-Zevenaar, zodat bezoek kan worden
aangetrokken vanuit Duitsland, deRandstad enNoord-Nederland. Mogelijkheden voor
verbetering van de bereikbaarheid, ook per openbaar vervoer, moeten worden
onderzocht. Bij zo'n concentratiepunt kan tevens gedacht worden aan een
uitgesproken cultureel element (vergelijkbaar met het Kröller-Müllermuseum in de
Hoge Veluwe). In het streefbeeld (kaart 3) is een lokatie voor zo'n element
aangewezen in de Ossewaard. Een haalbaarheidsstudie zal de slagingskansen van
diverse ideeën en de nodige fasering ervan moeten aangeven.
Voor de ontwikkeling van grootschalige verblijfsaccommodaties zullen extra
impulsen met een breder produkt dan alleen natuurbeleving nodig zijn, dus in
combinatie met genoemde recreatieve concentratiepunten nabij De Bijland en de
Ossewaard. Naast de Veluwezoom, de steden Arnhem en Nijmegen, de beide stuwwallen enmogelijke ontwikkelingen indeOver-Betuwe, zou eenrecreatief zwaartepunt in de Gelderse Poort ook op regionaal niveau het toeristisch produkt kunnen
versterken.
Het recreatief streefbeeld sluit aan op denatuurontwikkeling inde Gelderse Poort,
zoals dieisvoorzien opdelangetermijn (ontwikkelingsrichtingen AenB).Deaanleg
van voorzieningen zal derhalve gefaseerd moeten plaatsvinden, waarbij het voorlopig
onzeker blijft over hoeveel natuurgebied er uiteindelijk zal worden gerealiseerd. Een
sterke recreatieve ontwikkeling kan de aanleg van een uitgestrekt natuurgebied
bevorderen. Prioriteit moet daarom worden gegeven aan goede informatievoorziening, die een optimaal gebruik van de recreatieve mogelijkheden van het
gebied moet stimuleren. Gezien de omvang van het gebied en de aanwezigheid van
barrières (de rivieren) is er behoefte aan een netwerk van een centraal bezoekerscentrum met een 'poortfunctie' vanuit bevolkingsconcentraties, gecombineerd met
een aantal kleinere 'dochter'-voorzieningen, gebonden aan bepaalde deelgebieden,
ook in het Duitse deel van de Gelderse Poort. Het centrale bezoekerscentrum zal
informatie moeten geven over de Gelderse Poort als geheel (inclusief het Duitse deel)
en de bezoeker moeten wijzen opniet-gemotoriseerde mogelijkheden om verder het
gebied in te trekken. Dit centrum zou bijvoorbeeld bij Nijmegen kunnen worden
gelokaliseerd vanwege de goede bereikbaarheid zowel met openbaar vervoer als per
auto en boot. De lokale informatiepunten dienen te worden gekoppeld aan stopplaatsen van doorgaande fietsroutes enpendeldiensten. Er kan worden aangesloten
bij initiatieven zoals die voor Millingen, Rijnwaarden, Ubbergen-Kekerdom, OudZevenaar en Fort Pannerden. Vanuit deze steunpunten wordt verwezen naar lokale
wandel-, fiets- en kano-routes en verhuurpunten van niet-gemotoriseerde vervoermiddelen. Daarnaast moeten ze informatie bieden over specifieke kenmerken van
het betreffende deelgebied: landschap, cultuurhistorische waarden, flora en fauna.
Daarnaast is, buiten het studiegebied, bij Arnhem een bovenregionaal bezoekerscentrum gepland (Meinerswijk), dat een functie zal vervullen voor het gehele Gelderse
rivierengebied. Hier zou voor meer specifieke informatie over de Gelderse Poort moet
worden verwezen naar de informatiecentra ter plaatse.
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3.5 De planvarianten
In tegenstelling tot de ontwikkelingsrichtingen A en B zijn de planvarianten integrale
plannen, dat wil zeggen dat alle relevante sectoren in onderling verband een plaats
hebben gekregen. De planvarianten geven aan hoe het gebied zich in de komende
10 tot 15 jaar zou kunnen ontwikkelen. In de varianten zijn de verschillende
natuuropvattingen die ten grondslag liggen aan de natuurontwikkelingsrichtingen terug
te vinden.
Tijdens de planvorming zijn de planvarianten getoetst op hun ecologische realiseerbaarheid met behulp van het hiervoor ontwikkelde computermodel (zie hoofdstuk
4). Hiertoe zijn de planvarianten vertaald naar gedetailleerdere natuurdoelen en
ingevoerd in de computer. Met behulp van het computermodel is nagegaan of de
voorgestelde natuurdoelen op de aangegeven lokaties te realiseren zijn of dat eerst
inrichtingsmaatregelen zoals afgraving nodig zijn. Op grond hiervan zijn de
planvarianten aangepast en zijn de gewenste inrichtingsmaatregelen vastgesteld. In
deze paragraaf worden deze aangepaste planvarianten beschreven.
Bij het opstellen van de beide varianten (PV 1en PV 2) en de vergelijkingsvariant
(VV) is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten per sector. Op deze
uitgangspunten wordt eerst ingegaan (paragraaf 3.5.1). In de daarop volgende
paragrafen zullen eerst de vergelijkingsvariant (VV) en vervolgens de beide
planvarianten PV 1 en PV 2 worden toegelicht, waarbij vooral de gekozen
natuurdoelen worden belicht. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de
oppervlakteverdeling in de drie varianten.
3.5.1 Uitgangspunten
In het studiegebied is momenteel ca. 1150 ha natuurgebied aanwezig. Bij de opstelling
van de vergelijkingsvariant is ervan uitgegaan dat bij het huidige beleid ca. 2800
ha nieuw natuurgebied zou worden verwezenlijkt, waarvan ca. 1000 ha beheersgebied
(Relatienota). Voor de planvarianten 1 en 2 is het uitgangspunt dat nog eens 1000
ha extra aan nieuwe natuur kan worden gerealiseerd.
Uitgangspunten voor natuur(ontwikkeling)
De natuurontwikkelingsrichtingen A en B vormen een doorkijk in de toekomst, waarin
wordt geschetst hoe alle kansen voor natuurontwikkeling op termijn optimaal te
benutten zouden zijn. Omdat de uitwerking van planvarianten beleidsmatig en
instrumenteel betrekking heeft op de komende 10 tot 15 jaar, dienen er keuzes te
worden gemaakt over welke gebieden in die periode worden ontwikkeld. Voor
planvariant 1is gekozen voor een accent op de uitbreiding van natuurontwikkeling
in de Rijnstrangen volgens koers A, terwijl voor planvariant 2 voorrang is gegeven
aan natuurontwikkeling in de uiterwaarden volgens koers B, en slechts een deel van
de Rijnstrangen. In beide varianten is daarbij gestreefd naar grote eenheden natuur,
waarin zo veel mogelijk van de huidige natuurgebieden is opgenomen. Een belangrijk
verschil tussen planvariant 1 en 2 is gelegen in het instrumentarium waarmee het
resultaat kan worden bereikt. In planvariant 1 wordt uitgegaan van een belangrijk
aandeel beheerslandbouw; in planvariant 2 daarentegen is nagenoeg geen beheersland-
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bouw opgenomen. In deze laatste variant worden bijna alle gronden verworven van
de landbouw.
Uitgangspunten voor de recreatie
Voor het verkrijgen van een sterk recreatief-toeristisch produkt, wordt ook vanuit
de recreatie in de eerste plaats gepleit voor grote eenheden natuur. Om de nieuwsgierigheid te prikkelen en recreanten van buiten de regio te kunnen aantrekken is
het daarbij van belang dat de natuurontwikkeling een duidelijk ander landschap
oplevert dan in het overige rivierengebied. Het recreatief streefbeeld richt zich dan
ook op een uitgestrekt en indrukwekkend natuurgebied, overeenkomstig de omvang
van de natuurontwikkeling in OR A en OR B. Dit houdt in, dat het recreatief
streefbeeld de komende 10 tot 15 jaar deels gerealiseerd zal kunnen worden,
afhankelijk van de omvang van de natuurontwikkeling. Ook de stedelijke
ontwikkeling binnen het KAN zal echter niet van de ene op de andere dag zijn voltooid.Deopnatuur gerichterecreatieve vraag zalbinnen het KANdan ook geleidelijk
aan groeien.
Om alin een vroeg stadium een groot aantal bezoekers te kunnen trekken, ook van
buiten deregio, wordt ervan uitgegaan dat al tijdens de aanlegfase veel bekendheid
wordt gegeven aan denatuurontwikkeling in de Gelderse Poort. Hiertoe zal o.a. het
in het streefbeeld aangegeven centrale informatiepunt bij Nijmegen zo snel mogelijk
moeten worden geopend, zodat debezoekers uitgebreide informatie kunnen krijgen
over de werkzaamheden en over hoe het er later uit gaat zien. Ook zal de geplande
pendeldienst snel te water moeten gaan om de bezoekers de natuurgebieden in
verschillende stadia van ontwikkeling te laten zien, te meer daar het terugdringen
van het gemotoriseerde verkeer ook een uitgangspunt vormt.
De op denatuur gerichte recreatieve mogelijkheden zijn verder sterk afhankelijk van
de soort natuur die er zal ontstaan. Uit de evaluatie van de planvarianten op hun
recreatieve mogelijkheden zal een beeld worden verkregen van waar welke
voorzieningen in de komende 10tot 15jaar het beste kunnen worden gerealiseerd
in de beide varianten. Bij de uiteindelijke inrichtingschets zal daaruit een keuze
moeten worden gemaakt.
Uitgangspunten voor de landbouw
Bij het opstellen vanbeideplanvarianten zijn debegrenzingen van het Schetsontwerp
Herinrichting Ooijpolder aangehouden. De aard van de natuurgebieden is voor de
varianten verschillend. Voor het overige deel geldt dat bij de lokalisering van de
natuurgebieden zo veel mogelijk is aangesloten bij bestaande of reeds aangewezen
beheers- enreservaatsgebieden. Daarnaast isinbeide varianten relatief veel natuur
gepland in voor de landbouw minder geschikte gebieden zoals de uiterwaarden en
reeds versnipperde landbouwgebieden. Op deplankaarten is niet exact aangegeven
waar beheerslandbouw en waar natuurgericht landbouwkundig beheerin reservaten
moet plaatsvinden; deze zijn beide ondergebracht onder de legenda-eenheid:
natuurgericht landbouwkundig beheer.Er wordt van uitgegaan datdeprecieze lokaties
beter kunnen worden bepaald in een later stadium van het planproces in overleg met
de landbouw, zoals dat in de Ooijpolder al met succes is gebeurd.
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Uitgangspunten voor klei- en zandwinning
Kleiwinning wordt beschouwd als een extra mogelijkheid om meer grond voor natuurontwikkeling in te zetten dan krachtens Relatienota en Regeling Begrenzing Natuurontwikkeling mogelijk is. Bij de opstelling van de varianten 1 en 2 is er van
uitgegaan dat verleende ontgrondingsvergunningen zoveel mogelijk worden
aangewend voor het realiseren van de natuurontwikkelingsplannen. Daartoe zal voor
zover mogelijk de hercultiveringsplicht van bestaande vergunningen moeten worden
omgezet in oplevering voor natuurontwikkeling. In de Millingerwaard is de inrichting
voor natuurontwikkeling met alle partijen geregeld in het kader van de Herinrichting
Ooijpolder. De ontgronder stelt momenteel een natuurontwikkelingsplan op ten
behoeve van de vergunningverlening. De plannen zijn al zover gevorderd, dat ze in
alle varianten zijn opgenomen. Ook deels voltooide ontzanding en ontkleiïng in de
Loowaard (oplevering voor natuurontwikkeling) en de geplande zandwinning bij
Erlecom (Kraaijenhof) zijn als vaststaand gegeven beschouwd en in alle varianten
overgenomen. Diepe zandwinning is vanuit ecologisch opzicht echter veel minder
gewenst. Bovendien lijken reeds voldoende grote zand- en grindplassen aanwezig,
die dienst doen als rust- en slaapplaats voor waterwild. De faunistische evaluatie zal
duidelijk moeten maken of meer ontzandingen nog een positieve bijdrage hieraan
kunnen leveren. Vanuit het oogpunt van rivierbeheer kunnen diepe zandwinnigen
echter nodig zijn om voldoende compensatie te krijgen voor de opstuwende werking
van de ooibosontwikkeling (zie verder onder rivierbeheer). Op de plankaarten is
aangegeven waar ontgrondingen als inrichtingsmaatregel kunnen bijdragen aan
natuurontwikkeling (legenda-eenheid: afgraving). In de Vergelijkingsvariant is
voornamelijk uitgegaan van de huidige, grotendeels binnendijks gelegen
ontgrondingsvergunningen en een mogelijke concentratie daarvan in de Circul van
de Ooij.
Uitgangspunten voor het rivierbeheer
In alle planvarianten worden grote delen van de uiterwaarden voor natuurontwikkeling
aangewezen. Dit gaat op veel plaatsen gepaard met een verdichting van de opgaande
begroeiing (vooral in planvariant 2). Hierdoor kan opstuwing van het rivierwater
ontstaan, zodat bij extreem hoge waterstanden gevaar kan ontstaan voor dijkdoorbraak. In de planvarianten is, volgens adviezen van Rijkswaterstaat, getracht om de
grotere weerstand van de begroeiing zo veel mogelijk te compenseren door het
afgraven van kaden, ontkleien van uiterwaarden en in planvariant 2 ook door het
graven van zandwinplassen. Bovendien wordt bij natuurontwikkeling in de
uiterwaarden veel natuurlijke jaarrond-begrazing door grote grazers voorgesteld, ook
om te dichte bosontwikkeling te voorkomen. Daarbij is er steeds van uitgegaan dat
bijsturing achteraf mogelijk moet zijn. Uit de evaluatie van Rijkswaterstaat zal blijken
in hoeverre nu al kan worden voorspeld waar zich problemen zullen voordoen. Op
basis van deze resultaten zal de uiteindelijke inrichtingschets worden afgestemd op
de eisen van het rivierbeheer. Daarbij zal tevens het concept 'natuurvriendelijk
oevers' (samen met Rijkswaterstaat) voor dit deel van het rivierengebied worden
uitgewerkt.
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Uitgangspunten voor overige functies
Op de kaarten van de planvarianten zijn de bestaande uitbreidingsplannen (korte
termijn) al als woon- en bedrijfsbebouwing opgenomen. Bij het opstellen van de
varianten is er verder op toegezien dat de woonkernen niet worden omsloten door
natuurgebied, zodat deze ruimte houden voor uitbreiding van zowel woonbebouwing
als bedrijventerreinen. De Betuwespoorlijn en de verlenging van de A15 zullen het
studiegebied bij de Loowaard kruisen. Er wordt in alle varianten vanuitgegaan dat
deze over (via een brug) of onder (via een tunnel) de uiterwaarden zal worden
aangelegd, zodat dit binnen het natuurgebied weinig barrière vormt, noch voor de
fauna, noch voor de recreanten. Indien de aanleg via een brug wordt gerealiseerd,
zijn weleffecten van geluidshinder te verwachten. Mogelijkheden voor specieberging
in het gebied en de gevolgen daarvan voor de natuur worden thans in het kader van
een MER onderzocht. Hierop wordt in dit rapport verder niet ingegaan.

3.5.2 Vergelijkingsvariant (kaart 4)
De vergelijkingsvariant betreft de 'voorziene ontwikkeling' in eenzelfde periode als
die van de varianten 1 en 2. Dat wil zeggen dat het geldende beleid wordt
aangehouden zonder inzet van nieuw beleid ennieuwe instrumenten in het kadervan
het Gelderse Poortproject. Deze variant bevat alle activiteiten waartoe bestuurlijk
is besloten, maar die nog niet zijn uitgevoerd. Devergelijkingsvariant is hoofdzakelijk
opgesteld op basis van de volgende beleidsinstrumenten:
- het Schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder;
- het Beleidsplan Uiterwaarden;
- Beheersplannen (o.a voor de Rijnstrangen);
- Verleende ontgrondingsvergunningen.
De betreffende plannen zijn vertaald in natuurdoeltypen. In geval van twijfel over
welk natuurdoeltype beoogd werdis aan de opdrachtgevers gevraagd het gewenste
type aan te geven. Voor het bereiken van een aantal van deze natuurdoelen is een
gering aantal ontgrondingen nodig in de Klompenwaard, de Gendtse waard en de
Bemmelse waard.Dezekunnen door verplaatsing van enkele verleende ontgrondingsvergunningen worden gerealiseerd. Voor de overblijvende bestaande ontgrondingen
wordt er in de vergelijkingsvariant van uitgegaan dat deze zullen worden
gehercultiveerd ten behoeve van landbouwkundig gebruik.
Voor het Rijnstrangengebied geldt het Beheersplan voor de Rijnstrangen, dat wil
zeggen dat geen (verdere) ontkleiing zalplaatsvinden en een (actief) beheer van de
strängen zelf wordt voorondersteld. Het gemaal Kandia zal volgens het huidige
peilbeheer worden voortgezet, hetgeen eenrivierfluctuatiebetekent, die vóór debrug
bij Herwen volledig is uitgewerkt. In de aangrenzende graslandgebieden wordt een
op natuurgericht landbouwkundig beheer voorgesteld met aandacht voor ontwikkeling
enbehoud van stroomdalvegetaties.Hethuidige landschap zal niet in gedaante veranderen (zie foto van de Kleine Gelderse waard op de plankaart).
In de uiterwaarden langs deWaal wordt, volgens het Schetsontwerp Herinrichting
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Ooijpolder, natuurontwikkeling gepland in de Gendtse waard, de Millingerwaard en
een deel van deBemmelse waard. In de Millingerwaard is het plan van de ontgronder
al in uitvoering (zie foto op de plankaart); hier zal de rivierdynamiek in beperkte
mate toenemen door verlaging van de zomerkade en relièfvolgend ontkleien. Het hier
geplande beheer, natuurlijke jaarrond-begrazing door grote grazers, vindt al
gedeeltelijk plaats. Langs de Waal wordt aandacht besteed aan handhaving en
bevordering van rivierduinvorming. In de Gendtse Waard wordt in het Herinrichtingsplan natuurontwikkeling voorgesteld, maar de plannen hiervoor zijn nog
nietbestuurlijk goedgekeurd. Er is aangenomen dat hier natuurlijke begrazing gewenst
is, zoals in de Millingerwaard. Daar dit consequenties heeft voor het rivierbeheer
is tevens voorgesteld een deel van de zomerkade te verlagen, waardoor ook hier een
toename van de rivierdynamiek zal plaatsvinden.
In de Bemmelse waard is ontkleiing met spontane ontwikkeling voorgesteld in het
deel dat voor natuurontwikkeling is bestemd, in aansluiting opdegeplande afronding
van de zandwinning ter plaatse (zie foto op de plankaart). Ook in de Loowaard is
spontane natuurontwikkeling rond de af te ronden zandwinning voorgesteld. Voor
de overige uiterwaarden is het Beleidsplan Uiterwaarden gevolgd, met plaatselijk
spontane natuurontwikkeling, grazige slikken (o.a. in de Klompenwaard en langs de
OudeWaal) en vooral natuurgericht agrarisch beheer met aandacht voor ontwikkeling
en/of behoud van stroomdalgraslanden, zoals in het noordelijke deel van de
Huissenschse waarden. Het in deze waard gelegen Zwanewater heeft een recreatieve
functie. Ten zuid-westen hiervan is, volgens een bestaand plan, een nieuwe zandwinplas gepland nabij Huissen.
In de Ooijpolder volgt de vergelijkingsvariant volledig het Schetsontwerp
Herinrichting Ooijpolder, waarbij de natuurgebieden zich concentreren in de
uiterwaarden. Binnendijks zullen geen nieuwe natuurgebieden worden ontwikkeld.
Wel iseen natuurlijke inpassing van de zandwinplas Kraaijenhof in het vooruitzicht
gesteld. In het bestaande natuurgebied de Groenlanden wordt spontane bosontwikkeling toegestaan, waardoor hier een verdere verdichting van het landschap
zal plaatsvinden. In de oude sträng bij Erlecom wordt verdichting door bos juist
tegengegaan door een actief moerasbeheer met aansluitend beheerslandbouw.

3.5.3 Planvariant 1 (kaart 5)
In dit plan ligt de nadruk op het benutten en versterken van de overgangen tussen
verschillende waterkwaliteiten. Daartoe is in de Rijnstrangen tot aan de Eltenberg
een aanzienlijke hoeveelheid grond geclaimed voor natuurontwikkeling, voor de
vorming van een groot samenhangend natuurgebied. Door relièfvolgend te ontkleien
en het peilbeheer in Kandia te richten op minimale peilfluctuaties, wordt beoogd het
natte karakter van de Rijnstrangen en de gradiënten in waterkwaliteit tussen regenen grondwater te versterken. Pas bij een peilhoogte van 11 m zal water worden
uitgemalen. Door het stagnerende water zullen 'laagveenachtige' toestanden ontstaan
met uitgestrekte rietmoerassen en natte graslanden ter grootte van tenminste 1500
ha voor soorten als Otter, Bruine kiekendief en Zwarte wouw. Voor het verkrijgen
78

van een optimaal leefgebied voor o.a. deze soorten zal bosontwikkeling worden
tegengegaan door een actief beheer met o.a. riet maaien in de winter. Alleen opde
hogere delen wordt ter afwisseling een beperkte bosontwikkeling toegestaan (zie
gemanipuleerde foto op de plankaart). Het natuurgebied wordt door aangepaste
landbouw in de randen gebufferd ten opzichte van nadelige omgevingseffecten. In
het gebied dat direct grenst aan de Eltenberg zullen uitgekiende ondiepe
ontgrondingen moeten zorgen voor een grote milieuvariatie van regenwaterachtig
milieu naar grondwaterachtig milieu en van droog naar nat. Hier zal een graslandbeheer worden toegepast dat is gericht op het ontwikkelen en in standhouden van
zeldzame en soortenrijke graslandvegetaties, waarin deze milieuvariatie optimaal tot
uitdrukking zal moeten komen.
In de uiterwaarden wordt in grote delen voor natuurgericht graslandbeheer gekozen,
waarbij het merendeel in landbouwkundig gebruik kan büjven. Daarmee wordt beoogd
om aanwezige natuurwaarden in de graslandvegetaties (waaronder stroomdalflora)
en weidevogelpopulaties te behouden en te versterken. In tegenstelling tot de
vergelijkingsvariant is daartoe afgezien van spontane ofjaarrond begraasde natuurontwikkeling in de Gendtse en Bemmelse waarden en in de Klompenwaard en wordt
hier aangepast graslandbeheer voorgesteld. Ten behoeve van de weidevogels zal
verdere bosvorming in en langs bestaande strängen enplassen worden tegengehouden
door een actief kap-en maaibeheer. Het landschap wordt hier alshet ware bevroren
in de huidige toestand (zie foto van de Bemmelse waard op de plankaart). In de
Millingerwaard is wel natuurontwikkeling voorgesteld die iets afwijkt van de
vergelijkingsvariant: de Kaliwaal wordt afgesloten van de rivier, waardoor de
rivierdynamiek in deplas zal verminderen. De aanwezige oude sträng wordt echter
verder stroomafwaarts met derivierverbonden. Deze benedenstroomse inlaat betekent
een lange gradiënt in rivierdynamiek. De Lobberdense Waard zal verder ondiep
worden afgegraven, waardoor achter de kade een waterrijk laagdynamisch milieu
zal ontstaan. De waard zal voornamelijk bestaan uit ondiep water en rietmoeras met
meer landinwaarts een aandeel ooibos. Door delen 's zomers te laten begrazen zal
verdere bosontwikkeling in de geplanderietmoerassenworden tegengegaan. Plaatselijk
zullen hierdoor slibvlakten en slikken ontstaan die 's winters foerageergelegenheid
zullen bieden aan steltlopers. Door het uiterst natte karakter zal dit gebied in zijn
geheel slecht toegankelijk worden en een rustgebied vormen voor veel watervogels.
De waard zal van grote betekenis blijven voor aalscholvers. Tussen de Oude Waal
en de Bijland zal door een maai- en kapbeheer een open moerasgebied worden
ontwikkeld, dat een vrije doorstroming van water vanuit de Bijland naar de
Lobberdense waard moet garanderen. Deze doorstroming is vanuit het rivierbeheer
vereist. Ookhet graslandbeheer aan de anderekant van de OudeWaaldraagt hiertoe
bij. Dit grasland is gelegen op een hoge, onvergraven oeverwal, een uitgesproken
gunstige plaats voor de ontwikkeling van stroomdalvegetaties. Op de oeverwallen
aan weerszijden van de 'doorstroomopening' (langs de Oude Waal) wordt de
ontwikkeling van gesloten hardhoutooibos toegelaten.
In de noordelijke uiterwaarden komt het beheer nagenoeg geheel overeen met de
vergelijkingsvariant.
In deOoijpolder wordt hetzelfde beheer voorgesteld als in de vergelijkingsvariant.
Alleen is in deze planvariant niet voorzien in natuurontwikkeling rond de geplande
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zandwinplas Kraaijenhof (dit wordt pas zinvol geacht indien de plas wordt opgenomen
in een groter, aaneengesloten natuurgebied zoals voorgesteld in ontwikkelingsrichting
A en B). Meer natuur in de Ooijpolder is in strijd met het Schetsontwerp dat als
uitgangspunt bij de planontwikkeling is aangehouden. Dit betekent dat (voorlopig)
geen gebruik kan worden gemaakt van de goede potenties voor natuurontwikkeling
die zich aan de voet van de stuwwal bij Nijmegen voordoen.

3.5.4 Planvariant 2 (kaart 6)
Evenals in de Ontwikkelingsrichting B ligt voor planvariant 2 de nadruk op het
benutten van de rivierdynamiek voor natuurontwikkeling. De landbouw zal worden
geconcentreerd in het binnendijkse gebied. De menselijke invloed op de natuurontwikkeling zal zich beperken tot het aanbrengen van noodzakelijke condities. In
grote delen van het studiegebied zal door natuurlijke begrazing een kleinschalig
'parklandschap' ontstaan met een grote rijkdom aan soorten. Daarnaast zal spontane
natuurontwikkeling plaatselijk leiden tot een dichtere bosvorming.
In tegenstelling tot planvariant 1wordt in deze variant het buitendijkse karakter van
de Rijnstrangen versterkt door de rivierinvloed juist te vergroten. De huidige
afspraken over het peilbeheer voorzien hier al in, maar zullen ook strikt dienen te
worden nageleefd: het maximale waterpeil van Kandia wordt gehandhaafd, dwz geen
inlaat boven 11 m NAP. Het minimum peil zal zo laag mogelijk worden gehouden
om een vrije in- en uitstroom bij waterstanden lager dan l l m te garanderen. De vrije
in- en uitstroom van (Rijn)water en maaiveldverlaging door ontkleiing zullen al op
de middellange termijn voor een grotere peilfluctuatie van het open water moeten
zorgen in het meest westelijke deel van de Rijnstrangen. Onder de geschetste
omstandigheden zal hier door spontane natuurontwikkeling een waterrijk landschap
ontstaan met een afwisseling in tijd en ruimte van zachthoutooibos, struwelen en
rietmoeras, op een oppervlakte van ongeveer 500 ha, dat geschikt wordt geacht als
biotoop voor bevers. In oostelijke richting nemen de waterstandschommelingen
geleidelijk af en gaat het natuurontwikkelingsgebied over in een smal moerasgebied
dat de strängen volgt. Het grootste deel van de oostelijke Rijnstrangen blijft in
planvariant 2 in landbouwkundig gebruik, aangezien in deze variant is gekozen voor
een sterke nadruk op natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Uitgangspunt is
bovendien een sterke scheiding tussen natuur en landbouw, omdat de beoogde
natuurdoeltypen strijdig zijn met een landbouwkundig beheer. Er wordt hier dan ook
geen beheerslandbouw voorgesteld en de landbouw kan hier dus zonder aangepast
beheer worden uitgeoefend. Alleen de Eendenpoelse Buitenpolder (die in bestaande
plannen als relatienotareservaat is aangewezen), wordt verworven. Dit levert een
vergroting op van het natuurlijk areaal, waardoor nadelige invloeden van de
aangrenzende landbouw kunnen worden gebufferd. Hier wordt, evenals in het
Erfkamerlingschap dat reeds in eigendom is van Staatsbosbeheer, door reliëfvolgend
o n t k l e i e n een w a t e r - en reliëfrijk gebied o n t w i k k e l d . D o o r n a t u u r l i j k e
jaarrondbegrazing zal een vrij open landschap ontstaan waardoor het toekomstige
reliëf goed zichtbaar blijft (zie foto op de plankaart). De Grote en Kleine Gelderse
Waard blijven in landbouwkundig gebruik.

80

In planvariant 2 wordt in alle uiterwaarden natuurontwikkeling voorgesteld. In de
uiterwaarden langs deWaal wordt verhoging van de rivierdynamiek gerealiseerd door
plaatselijk de zomerkade te verwijderen of te verlagen. In deMillingerwaard wordt
in aanvulling op het natuurontwikkelingsplan in het kader van de Herinrichting voorgesteld de waard wat vaker telaten doorstromen door middel van een bovenstroomse
verlaagde drempel in de zomerkade. In de uiterwaarden wordt veel reliëfvolgend
ontkleien voorgesteld, enerzijds voorde verhoging van derivierdynamiek en aanleg
van strängen, anderzijds ten behoeve van het rivierbeheer, ter compensatie van
ooibosontwikkeling. LangsdeWaal worden vooralsnog geennevengeulen aangelegd:
in dit riviertraject zouden nevengeulen zeer snel verzanden. Daarom is hier gekozen
voor benedenstroomse openingen. In de uiterwaarden langs de Boven-Rijn en het
Pannerdens kanaal worden wel nevengeulen aangelegd. De verzanding is hier veel
minder sterk dan langs de Waal. Het merendeel van het uiterwaardengebied zal in
meer of minder intensieve vorm jaarrond worden begraasd om te sterke
bosontwikkeling tegen te gaan. Hierdoor ontstaat een kleinschalig parkachtig
landschap, dat sterk zal verschillen van het huidige landschap (zie foto's op de
plankaart).Sterke bosontwikkeling biedt teveel weerstand aan het rivierwater enis
derhalve vanuit het rivierbeheer ongewenst. Alleen in de stroomschaduwen wordt
dichte ooibosontwikkeling toegestaan, zoals in de Roswaard en op de oostelijke
oeverwallen aan weerskanten van de Oude Waal.
Ook in deLobberdense waard wordt spontane natuurontwikkeling toegestaan, waardoor de (bestaande engeplande) ondiepere wateren langzamerhand zullen verlanden
en verdichten. Ter compensatie is hier de aanleg van een diepere plas voorgesteld,
waarmee de aanwezigheid van open water wordt gegarandeerd. Conform hetSchetsontwerp Herinrichting Ooijpolder zijn in delen van de BemmelseWaard (zie foto)
en de waard bij Tiengeboden, gebieden met beheerslandbouw gepland. Daarnaast
is in het meest noordelijke deel van de Huissensche waarden beheerslandbouw voorgesteld om tegemoet te komen aan de eisen vanuit het rivierbeheer: verdere
verdichting door begroeiing is zo dicht bij het splitsingspunt met de IJssel niet
acceptabel. Ter compensatie van ooibosontwikkeling in het overige deel van deze
waard, is ten zuiden van het Zwanewater (in aansluiting opeen bestaand plan) een
nieuwe zandwinplas gepland. Omdat het Zwanewater en denieuwe plas midden in
het natuurgebied komen te liggen wordt in beide plassen een te sterke recreatieve
ontwikkeling ongewenst geacht.
In de Ooijpolder wordt voor de Groenlanden natuurlijke begrazing voorgesteld,
waardoor het landschap hier opener zal worden dan in de andere twee varianten.In
de oude sträng bij Erlecom wordt het zelfde beheer voorgesteld als in planvariant
1 en de vergelijkingsvariant, namelijk een actief moerasbeheer met aansluitend
beheerslandbouw (conform het Schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder).
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3.5.5 Oppervlakteverdeling van het ruimtegebruik in de drie varianten
Per variant iseen verschillende verdeling tussen beheersgebied en reservaatsgebied
voorgesteld: in planvariant 1 is sprake van ca. 1140 ha beheerslandbouw, in
planvariant 2 is dit slechts ca. 380 ha. De totale oppervlakte voor natuur, inclusief
beheerslandbouw, is in planvariant 1groter dan in PV 2, maar de oppervlakte die
voor de landbouw beschikbaar blijft is vergelijkbaar, indien de bruikbaarheid van
beheersgebieden beschouwd wordt als de helft van gangbare landbouwgrond.
In onderstaande tabel (tabel 4) wordt een overzicht gegeven van de oppervlakten van
het ruimtegebruik in de planvarianten. Voor wat betreft de recreatie zijn alleen de
bestaande verblijfs- en dagrecreatieterreinen en plassen met hoofdfunctie recreatie
in detabel opgenomen. Het recreatief gebruik is inde varianten nog niet voldoende
uitgewerkt en het recreatief medegebruik is bovendien moeilijk in hectaren uit te
drukken (voor de ideeën over het recreatief gebruik van het toekomstige natuurgebied
wordt verwezen naar het eerder beschreven recreatieve streefbeeld, zie par. 3.4.2).
Tabel 4 Oppervlakten (in ha) ruimtegebruik in de planvarianten

PLANVARIANTEN
Ruimtegebruik

VV

PV 1

PV 2

630
690
850
870
3040
-1150
1890

630
410
1880
820
3740
-1150
2590

1340
2340
270
0
3950
-1150
2800

beheerslandbouw
landbouw
totaal landbouw

1010
5360
6370

1140
4540
5680

380
5070
5450

totaal natuur + beheerslandbouw

4050

4880

4330

210
380
590

200
380
580

240
360
600

40

40

40

820

820

820

1170

1170

1170

12030

12030

12030

spontane natuur
jaarrond begraasde natuur
beheerde natuur
agrarische natuur in reservaten
totaal natuur
waarvan bestaande natuur
dus nieuwe natuur:

water hoofdfunctie natuur
water hoofdfunctie recreatie
totaal diep water
verblijfs- en dagrecreatie
bebouwing
rivieren
totaal Gelderse Poort

Zoals blijkt uit de tabel, wordt in de planvarianten enigszins afgeweken van de
hoeveelheden hectaren die door de opdrachtgever zijn aangegeven. Op deplan-kaarten
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zijn bovendien de beheersgebieden en agrarische natuur in reservaten onder één
noemer gebracht (natuurgericht agrarisch beheer).Debetreffende natuurdoelen kunnen
zowel via beheerslandbouw als via reservaatsvorming worden gerealiseerd (bijvoorbeeld weidevogelgraslanden). Bij de opstelling vande uiteindelijke inrichtingsschets
zal bijstelling van de oppervlakten moeten plaatsvinden. Ookzal daarin meer exact
moeten worden aangegeven waar natuurbeheer en waar beheerslandbouw gewenst
is. Dit kan beter in overleg met de landbouw nader worden vastgesteld.
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4 De ecologische modellering

Bij deplanvorming voor DeGelderse Poort moeten onder meerkeuzen worden gemaakt over de aard van de gewenste natuur en de geschikte plaats ervan. Om de
bandbreedte van dezekeuzen te bepalen zijn planvarianten opgesteld. Omdejuiste
keuzen tekunnen maken,moeten deplanvarianten worden getoetst ophun realiseerbaarheid en opde gevolgen die elk zal hebben voorde natuur. Door het DLO-Staring
Centrum is ineen eerder onderzoek een computermodel (het COR-model,in: Harms
et al., 1991) ontwikkeld voor de ondersteuning van een dergelijke toetsing.Na aanpassing is dit model ook in het project de Gelderse Poort toegepast.
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de aanpassing van het bestaande COR-model
naar het DGP-model.Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de structuur
van het DGP-model en hoe het in dit onderzoek is toegepast (par. 4.2).In de daarop
volgende paragrafen wordt per model-onderdeel (module) uitgebreid ingegaan op
de gehanteerde typologieën en de relaties daartussen. Een deel van de typologiebeschrijvingen enkennistabellen is opgenomen in aanhangsel 1 t/m5.Ten behoeve
vandeautomatisering heeft elketypologie eencodering gekregen, die volledigheidshalve bij de beschrijvingen zijn opgenomen.

4.1 Van COR-model naar DGP-model
Het zogenaamde COR-model is ontwikkeld in hetkader van het onderzoek: 'Natuurontwikkeling inde Centrale Open Ruimte' (Harms et al., 1991),dat in opdracht van
deRijksplanologische Dienst is verricht. Het iseenkennismodel, waarin uit de literatuur verkregen landschapsecologische kennis is opgeslagen en waarmee de te verwachten vegetatie-enfauna-ontwikkeling van te toetsten natuurontwikkelingsplannen
kan worden gesimuleerd. Omdat het model gekoppeld is aan een geografisch informatiesysteem (op gridbasis), kunnen de resultaten op kaart worden gebracht.
Dit COR-model maakte het mogelijk om vier natuurontwikkelingsconcepten op een
consistente enidentieke manier teevalueren naar hun mogelijke betekenis voorvegetatie en fauna. Dit gebeurde opbasis van een groot aantal met het model gemaakte,
gebiedsdekkende gridkaarten en overzichtstabellen, die onderling konden worden
vergeleken. Handmatig was dit niet mogelijk geweest. Daarbij is een onderzoeksmethode gehanteerd, waarbij de wisselwerking tussen deplanvorming en de plantoetsing
met behulp van het model centraal stond. De achterliggende gedachte is dat door
een dergelijk vergelijken en cyclisch aanpassen van natuurontwikkelingsplannen,
een belangrijke verbetering van dekwaliteit en derealiseerbaarheid van de plannen
kan worden bereikt.
Opgrond vande goede ervaring dieis opgedaan met het COR-model, isin overleg
met de opdrachtgever besloten om ook een dergelijke werkwijze te volgen in het
Gelderse Poort project. Aangezien het COR-model alleen was toegepast oplandsdelig
schaalniveau (gridcelgrootte van 1 km2),moest het model worden aangepast om op
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regionale schaal te kunnen worden ingezet. In verband met de beschikbaarheid van
gebiedsdekkende abiotische gegevens (kaartschaal 1 : 50 000) is gekozen voor een
gridcelgrootte van 250 x 250 m. Een fijner grid is qua betrouwbaarheid niet toelaatbaar. Ook zijn in onderlinge samenhang gedetailleerdere standplaats- en
vegetatietypologieën opgesteld en is de natuurdoeltypologie aangepast. Vervolgens
zijn de actuele abiotische en vegetatiegegevens van de Gelderse Poort vertaald in
eenheden van die typologieën, en als gridkaarten ingevoerd. Tevens zijn een groot
aantal kennistabellen opgesteld, die de onderlinge relaties tussen de typologieën vastleggen, alsmede de geschiktheid als habitat voor een groot aantal diergroepen. Tenslotte zijn een aantal voorgeprogrammeerde bewerkingen opgesteld die van deze
tabellen gebruik maken en waarmee de gesimuleerde natuurontwikkeling op kaart
wordt gezet.
Om het model te vullen is landschapsecologische kennis geaggregeerd voor:
- De bepaling en onderlinge afstemming van typologieën van standplaatsfactoren
(fysiotopen), vegetatie, fauna, natuurdoelen, beheer en inrichtingsmaatregelen, en
een expliciete vastlegging van de relaties daartussen in kennistabellen;
- Inschatting van te verwachten veranderingen van standplaatsfactoren op de plaatsen
waar inrichtingsmaatregelen (bijv. grondwaterstandsverhoging, verwijderen toplaag,
graven van plassen) worden voorgesteld. (Eventuele doorwerkingen van maatregelen
op afstand zijn niet in het model opgenomen.)
- Inschatting van de te verwachten opeenvolging van vegetatietypen onder verschillende vormen van beheer (bijvoorbeeld graslandbeheer, bosbegrazingsbeheer), bij
verschillende standplaatstypen: de vegetatiereeksen;
- Inschatting van de geschiktheid (kwalitatief en kwantitatief) van vegetatiestructuren
en -typen als leefgebied (als voortplanting en als voedselgebied) voor een groot
aantal diersoorten (vogels, zoogdieren, amfibieën, vissen en vlinders).
- Opstelling van vertaaltabellen die de resultaten vertalen op grond van criteria als
natuurlijkheid, soortenrijkdom en internationale betekenis.
De kennis is ontleend aan uitgebreide literatuurstudies tijdens het COR- en DGPonderzoek en het raadplegen van deskundigen. Om de kennis geschikt te maken voor
gebruik in het computermodel moest deze worden vertaald in concrete reeksen en
relatietabellen (matrices). Hierbij zijn veel aannamen gedaan die alleen na jarenlange,
nauwkeurige monitoring zullen kunnen worden geverifieerd. De resultaten geven inzicht in verschillen tussen de planvarianten aangaande te verwachten vegetaties en
geschiktheden voor de fauna, maar ze geven geen uitsluitstel over daadwerkelijke
vestiging van soorten of de kans daarop. Veel faktoren die bepalend zijn voor vestiging van soorten zijn niet of onvoldoende in het model opgenomen zoals gevoeligheid
voor omgevingsinvloeden en milieukwaliteit, onderlinge concurrentie, mortaliteit,
dispersieparameters, klimaatsveranderingen en stochasticiteit. Ook doorwerkingen
van maatregelen op afstand kunnen met het huidige model niet worden aangegeven.
In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de tekortkomingen van het huidige model
en mogelijkheden voor verhoging van de voorspellende waarde van het model.
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4.2 Structuur en werking van het DGP-model
4.2.1 De modulen
Het DGP-model bestaat uit vier modulen:
1 De standplaatsmodule omvat de actuele gegevens en kennis over de abiotische
potenties van het gebied voornatuurontwikkeling, uitgedrukt in een fysiotooptypologie; met de module worden tevens de natuurontwikkelingsplannen getoetst op
hun ecologische realiseerbaarheid.
2 Devegetatiemodule omvat deactuele vegetatiegegevens enkennis over vegetatieontwikkelingsmogelijkheden, uitgedrukt in een vegetatietypologie en vegetatiereeksen; met deze module wordt de vegetatie-ontwikkeling gesimuleerd.
3 Defaunamodule omvat de actuele verspreidingsgegevens enkennis overdehabitateisen van een groot aantal diergroepen; met deze module worden de potentiële
leefgebieden en te verwachten populaties bepaald, uitgaande van de gesimuleerde
vegetatie-ontwikkeling.
4 De evaluatiemodule bestaat uit een aantal vertaaltabellen waarmee de resultaten
worden vertaald op basis van door de opdrachtgever te bepalen criteria, zoals
natuurlijkheid, soortenrijkdom en internationale betekenis.
In paragraaf 4.2.4 en figuur 15wordt aangegeven hoe de modulen zijn toegepast in
het Gelderse Poort Project. Daarvoor is enige toelichting nodig over de wijze waarop
de te toetsen plannen in het model worden ingevoerd.

4.2.2 Natuurdoelen
Voordat een plan met het model kan worden getoetst moet het worden omgezet in
zogenoemde natuurdoelen. Deze vormen alshet warede 'interface' tussen hetmodel
en de tetoetsen planvarianten: een typologie voor de soorten natuur diein deplannen
worden nagestreefd. Elk natuurdoeltype staat voor een bepaalde combinatie van :
- standplaatsfactoren (één of meerdere fysiotopen)
- eventueel benodigde inrichtingsmaatregelen
- één type beheer, waaraan een vegetatiereeks is gekoppeld
- een (mozaïek van) eind- of streefvegetatie(s) en
- (gewenste) mogelijkheden voor de fauna
Het accent kan verschillen. In het ene natuurdoeltype wordt meer het accent gelegd
op de standplaats (bijvoorbeeld: nevengeul, levende rivierduin), in een ander natuurdoel ligt het accent op een bepaald soort vegetatie (bijvoorbeeld kwelgrasland), of
een typebeheer (bijv.jaarrond begraasd). Ookkan hetnatuurdoel vooral gericht zijn
op bepaalde diergroepen (bijv. weidevogelgebied). Door toch alle eigenschappen
expliciet aan het natuurdoel toe tekennen, is een verbinding gelegd tussen het doel
enerzijds en de verschillende modulen van het model anderzijds. Door wederzijdse
afstemming wordt ervoor gezorgd dat enerzijds geen onmogelijke natuurdoelen worden voorgesteld, endat anderzijds de bandbreedte van het model aansluit op dewensen. In Aanhangsel 1zijn de natuurdoeltypen met hun eigenschappen beschreven.
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Hieronder volgt een overzicht van de voor de Gelderse Poort onderscheiden natuurdoelen, gegroepeerd naar de legenda-eenheden van de plankaarten.
Tabel 5 De DGP-natuurdoelen
Spontane bos- en moerasgebieden
n i l nevengeul met spontaan bos
nl2 ondiep water met spontaan bos/moeras
nl3 dieper open water met natuurlijke
oeverbegroeiing
nl4 reliëf- en waterrijk spontaan bos
nl5 droog dicht spontaan bos

Beheerde riet- en moerasgebieden, slikken en rivierduinen
n31 levend rivierduin
n32 beheerd moeras- en watergebied
n41 water met slikken en grazige oevers
n42 nat schraal grasland
n43 kwelgrasland

Jaarrond begraasde parklandschappen
n21 water met jaarrond begraasde oevers
n22 reliëf- en waterrijk begraasd parklandschap
n23 droog begraasd parklandschap

Natuurgericht agrarisch beheer
n44 (kleinschalig) bloemrijk graslandschap
n45 open weide- en akkergebied voor weidevogels en ganzen

4.2.3 Maatregelen
Als aanvulling op de natuurdoelen is voor het Gelderse Poort project een set van
maatregelen opgesteld voor de verandering van de rivierdynamiek. Omdat deze maatregelen doorgaans van invloed zijn op grote delen van een uiterwaard, worden deze
op een aparte kaart gezet, dus naast de natuurdoelenkaart. Een groot aantal natuurdoelen zijn toepasbaar op gebieden met verschillende rivierdynamiek. Door inzet van
deze maatregelen kan dus meer sturing gegeven worden aan de natuurontwikkeling
dan via de natuurdoelen alleen.
Behalve deze 'dynamiekmaatregelen', is er ook een set inrichtingsmaatregelen ter
beschikking, waarmee de standplaats ter plekke kan worden veranderd indien dit
nodig is om een bepaald natuurdoel te realiseren. De benodigde inrichtingsmaatregelen worden door het model op kaart aangereikt als blijkt dat de natuurdoelen niet
te realiseren zijn op de huidige standplaats. De plannenmaker kan op grond hiervan
beslissen of die inrichtingsmaatregelen ook wenselijk zijn of dat het natuurdoel beter
kan worden aangepast.

4.2.4 Toepassing van de modulen in het DGP-project
De standplaatsmodule is toegepast om de ontwikkelingsrichtingen en de planvarianten te toetsen op hun ecologische realiseerbaarheid. Hiertoe zijn de planvarianten
en ontwikkelingsrichtingen vertaald in natuurdoelen en maatregelen voor de verandering van de rivierdynamiek. Daarna zijn ze ingevoerd in de vorm van gridkaarten
(celgrootte 250 x 250 m). Eerst is met behulp van het computerprogramma de kaart
met de actuele abiotische gegevens, de fysiotopenkaart, per plan aangepast op grond
van de voorgestelde maatregelen voor verandering van de rivierdynamiek. Vervolgens

is per planvariant deze aangepaste fysiotopenkaart vergeleken met de natuurdoelenkaart. Tijdens deze vergelijking wordt met de in de standplaatsmodule opgeslagen
kennistabellen, nagegaan of devoorgestelde natuurdoelen opde aangegeven lokaties
terealiseren zijn, of dat eerst inrichtingsmaatregelen zoals afgraving nodig zijn. Op
grond hiervan is door deplannenmakers bepaald waar welke inrichtingsmaatregelen
gewenst zijn en waardeplannen moesten worden bijgesteld. Tenslotte is deuitvoering van deze inrichtingsmaatregelen gesimuleerd door defysiotopenkaart nogmaals
(langs automatische weg) aan te passen. De resulterende 'startfysiotopenkaart' (voor
elk plan één)biedt de abiotische basis voor de simulatie van de vegetatie-ontwikkeling.
Vervolgens is met de vegetatiemodule van elkeplanvariant dete verwachten vegetatie-ontwikkeling gesimuleerd, uitgaande van de actuele vegetatie en depotenties dieeventueel na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen - in het gebied aanwezig zijn.
Hiertoe worden de natuurdoelen door het model vertaald naar het daarbij behorende
beheertype, waarmee een verbinding wordt gelegd met de overeenkomstige vegetatiereeks. Door vergelijking van het voorgestelde beheer met de huidige vegetatie is
per gridcel berekend welk vegetatietype ontstaat na 0 (nainrichting), 10,30en 100
jaar. Deze berekening gebeurt opbasis van vegetatiereeksen die voor elktype beheer,
per fysiotoop een inschatting geven van de ontwikkeling van de vegetatiestructuur
in aantal jaren. De resultaten zijn op kaart en in tabelvorm uitgedraaid.
Met defaunamodule zijn daarna de potentiële habitats ente verwachten populaties
van een groot aantal diergroepen bepaald, uitgaande van de gesimuleerde vegetatieontwikkeling na 0, 10,30en 100jaar. Hiertoe is voor elke diergroep een inschatting
gemaakt van de geschiktheid van deonderscheiden vegetatie(structuur)typen als voedsel- en voortplantingsgebied. Ook is de benodigde oppervlakte (in aantal cellen) geschat voor verschillende populatiegroottes. Dezekennis is vertaald in kennistabellen
en computerbewerkingen, waarmee per diergroep de vegetatiekaarten zijn vertaald
naar kaarten met potentiële habitats.De te verwachten populatiegrootten zijn bepaald
door berekening van het aantal aaneengesloten, geschikte gridcellen.
Tenslotte zijn met de evaluatiemodule de natuurlijkheid van de vegetatie-ontwikkeling en de diversiteit, soortenrijkdom en internationale betekenis van dete verwachten
vegetaties bepaald. Dehierbij gehanteerde vertaaltabellen enberekeningen worden
bij de evaluatie-resultaten (hoofdstuk 5)besproken. De resultaten vande fauna zijn
handmatig geïnterpreteerd. Door deresultaten onderling enmet de huidige situatie
te vergelijken, is in te schatten:
- welke veranderingen er in de (diversiteit, soortenrijkdom en internationale betekenis van de) vegetatie worden verwacht bij realisering van de verschillende planvarianten,opkaart enin aantallen gridcellen en/of percentages van het plangebied;
- welke veranderingen er waar worden verwacht in kwaliteit, kwantiteit enversnippering van de voortplantings- en voedselgebieden van de onderscheiden diersoorten, ook opkaart enin aantallen gridcellen en/of percentages van het plangebied.
Om de meerwaarde van de lange termijn visies te bepalen, is tevens de vegetatieen fauna-ontwikkeling inde ontwikkelingsrichtingen A en Bgesimuleerd en geïnterpreteerd. Aangezien hethier gaatomlangetermijn is voorde ontwikkelingsrichtingen
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vooral gekeken naar de resultaten na 100jaar. De resultaten en de vergelijking daartussen worden in hoofdstuk 5 behandeld. In de volgende paragrafen wordt dieper
ingegaan op de verschillende modulen van het DGP-model.

natuurontwikkelingsplan

^<^vertaling naar grid-invoerkaarten

natuurdoelenkaart
STANDPLAATSMODULE
toetsing op ecologische
realiseerbaarheid

bijstellingvan het plan

Aangepaste natuurdoelenkaart
Gewenste inrichtingsmaatregelen

m

VEGETATIEMODULE
simulatie vande
vegetatie-ontwikkeling^^^-^, £ .

IZ^r.....^.

Vegetatiekaarten
naO, 10,30en 100jaar

FAUNAMODULE
simulatievanfauna ontwikkeling

evaluatievande
simulatie-resultaten

Fauna kaarten
naO, 10,30en 100jaar

Fig. 15 De werking van het DGP-model

4.3 De standplaatsmodule
De standplaatsmodule omvat de gegevens over de huidige abiotische kenmerken van
het gebied en kennis over abiotische processen die deze kenmerken kunnen beïnvloeden. De module levert de abiotische basis voor de simulatie van de natuurontwikkeling. Met deze module worden tevens de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen voor
de realisering van de natuurontwikkelingsplannen bepaald.
De abiotische kenmerken en proceskennis worden uitgedrukt in fysiotopen. Een fysiotoop is een ruimtelijke eenheid die homogeen is voor de zogenaamde primaire standplaatskenmerken die relevant zijn voor de vegetatieontwikkeling (Harms et al., 1991).
Onder primaire standplaatskenmerken worden verstaan: kenmerken van bodem, water
en lucht die slechts veranderen door klimatologische, geologische of geomorfologische
processen of door inrichtingsmaatregelen. Deze primaire standplaatskenmerken zijn
als conditionele factoren voor de vegetatieontwikkeling te beschouwen. De zogenaamde secundaire kenmerken van de standplaats hebben betrekking op de operationele
werking van bodemkundige processen en beheer, en zijn mede afhankelijk van de
vegetatie zelf. Verandering van deze kenmerken is meegenomen in de vegetatie-
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reeksen en leidt niet tot wijziging van een fysiotoop. Het begrip standplaats wordt
hier dus gebruikt als synoniem van het begrip fysiotoop.
Verandering van deprimaire standplaatskenmerken kan soms vanzelf plaatsvinden,
maar zal vaak gestuurd moeten worden doorhet nemen vanmaatregelen, bijvoorbeeld
in het gevaldat zich eerder irreversibele processen hebben voorgedaan of in het geval
dat denieuwe standplaats in een kortere tijd gerealiseerd moet worden dan mogelijk
zou zijn langs geheel natuurlijke weg.
Om dein de Gelderse Poort aanwezige standplaatsen en demogelijke veranderingen
daarin te kunnen beschrijven, is op basis van differentiërende kenmerken een fysiotooptypologie opgesteld. Dit is in wisselwerking gegaan met de kartering van de
huidige fysiotopen en de opstelling van de vegetatietypologie. Daarbij is gebruik
gemaakt van literatuurgegevens en bestaand kaartmateriaal. Er is geen aanvullend
veldwerk verricht.
In paragraaf 4.3.1 wordt eerst ingegaan op de wijze waarop de fysiotooptypologie
is opgebouwd. Vervolgens worden de fysiotooptypen beschreven inparagraaf 4.3.2.
Daarna wordt in paragraaf 4.3.3 aangegeven hoe dekaart van actuele fysiotopen en
de daarbij behorende gridkaart zijn samengesteld. Tenslotte wordtinparagraaf 4.3.4
aangegeven welke inrichtingsmaatregelen in het model worden onderscheiden en hoe
wordt omgegaan met te verwachten veranderingen van de fysiotopen ten gevolge
van die inrichtingsmaatregelen.

4.3.1 De fysiotooptypologie: differentiërende kenmerken
Defysiotooptypologie is opgezet volgens deindeling van Harms et al.(1991),aangepast aan de omstandigheden in het studiegebied en het schaalniveau van de studie.
De typologie kent twee hiërarchische niveau's. Op het eerste niveau zijn de standplaatsen ingedeeld naar waterkwaliteit (figuur 16). Deze indeling weerspiegelt de
invloed van het grootschalige reliëf opde waterbeweging inhet gebied. Ophettweede niveau worden de gebieden die onder invloed staan van een bepaald watertype
verder onderverdeeld naarrivierdynamiekof grondwaterstand en substraat. Metname
voor het gebied van de uiterwaarden is de fysiotooptypologie in belangrijke mate
uitgebreid: deze fysiotopen krijgen in dehierna volgende tekst dan ook relatief meer
aandacht.
waterkwaliteit
eerste niveau

rheoclien

atmoclien

lithoclien

tweede niveau

morfodynamiek
hydrodynamiek

grondwaterstand
substraat

substraat

Fig. 16 Hiërarchische niveaus in de fysiotoop-typologie
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Indeling naar waterkwaliteit
Op het eerste niveau zijn drie typen waterkwaliteit onderscheiden:
Wr
rheoclien of rivierwaterachtig water
Wl
lithoclien of grondwaterachtig water
Wa atmoclien of regenwaterachtig water
Deze watertypen zijn te omschrijven door het gehalte aan opgeloste en meegevoerde
stoffen.
Het rheocliene water is het rijkst aan mineralen. Door erosie van het stromend water
bevat het zowel veel opgeloste stoffen als gesuspendeerde vaste stoffen (slib, zand
detritus). In zijn meest uitgesproken vorm is rheoclien water troebel, basisch en voedselrijk. Rheocliene dominantie treedt op indien er sprake is van periodieke aanvoer
van snelstromend, slibhoudend, basisch water. In het gebied van de Gelderse Poort
wordt dit aangevoerd door de rivieren. Criterium om het invloedsgebied van het rheocliene water aan te geven is daarom de bedijking: alle buitendijks gelegen fysiotopen
worden gekenmerkt door een overheersende invloed van rheoclien water.
Het lithocliene water is matig rijk aan mineralen. Door het langdurige contact met
mineralen heeft het water veel stoffen in opgeloste vorm opgenomen, zoals kalk. Het
gehalte aan opgeloste stoffen is hoog. Het lithocliene water bevat echter geen gesuspendeerde vaste stoffen. In zijn meest uitgesproken vorm is het lithoclien water helder, basisch en matig voedselrijk. Lithocliene dominantie treedt in een gebied als
de Gelderse Poort op indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
vrijwel permanente aanvoer van slibloos water dat lange tijd in contact heeft gestaan met kalk, zoals grondwater dat lange tijd door kalkhoudende watervoerende
pakketten heeft gestroomd (er wordt gesproken van diepe kwel, gerijpt grondwater
of regionale kwel), of grondwater dat stroomt vanuit de rivier naar plekken die
duidelijk lager liggen dan het gemiddelde rivierpeil (permanente rivierkwel).
een zodanig afvoeregime (ontwatering) dat zowel de vorming van regenwaterlenzen als te diepe doordringing van het neerslagwater in de wortelzone tegen wordt
gegaan. De afvoer mag dus niet te klein (stagnatie), maar ook niet te groot (infiltratie) worden.
Criteria voor het aanwijzen van het invloedsgebied van lihoclien water zijn daarom
reliëf (laaggelegen, grenzend aan hooggelegen gebied of in de omgeving van de rivierdijk) en een nat of nat tot vochtige grondwaterstand (zie hierna) in samenhang
met kwelindicatoren in de vegetatie (zie figuur 18).
Het atmocliene water is zeer arm aan opgeloste mineralen, zowel in opgeloste als
in vaste vorm. In zijn meest uitgesproken vorm is atmoclien water helder, zuur en
voedselarm. Omdat er een neerslagoverschot is, is de atmocliene waterkwaliteit altijd
dominant waar de invloed van rheo- en lithoclien water gering is. Het gebied dat niet
is aangeven als invloedsgebied van rheoclien of lithoclien water is dus het invloedsgebied van atmoclien water. Dit is het grootste deel van het binnendijkse gebied.
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Rheoclien: indeling naar rivierdynamiek
De ontwikkeling van vegetatie in het invloedsgebied van rheoclien water is afhankelijk van demate vanrivierdynamiek.Daarbij kunnen morfodynamiek en hydrodynamiekworden onderscheiden (Knaapen & Rademakers, 1990).Morfodynamiek heeft
betrekking opde invloed van stromend water of wind op substraat, vegetatie en fauna.
Morfodynamiek isrelevant inverband meterosie ennieuwvorming van standplaatsen,
maarbepaalt ook dekenmerken vanbestaande standplaatsen, bijvoorbeeld door het
herhaaldelijk wegspoelen van planten langs een oever of het bedolven raken van
planten door stuivend zand. Hydrodynamiek omvat de hydrologische beïnvloeding
door overstromingen enfluctuaties in grondwaterstand, en bepaalt dus met name de
kenmerken van bestaande standplaatsen. Dedifferentiërende kenmerken voor indeling
van derheocliene fysiotopen worden dusbepaald door de aard en demate van morfoen hydrodynamiek.
Naar de aard van hetproces zijn indeuiterwaarden van de Gelderse Poort tweeprocessen van morfodynamiek onderscheiden:
- fluviatiele processen;
- eolische processen.
Fluviatieleprocessen zijn erosieen afzetting van materiaal door stromend rivierwater.
Eolisch processen omvatten het transport van materiaal door de wind. Het resultaat
van deze processen is de vorming van fluviatiel en eolisch reliëf. Omgekeerd kan
het reliëf daarom een criterium zijn voor het onderscheiden van fluviatiel of eolisch
bepaalde fysiotooptypen. Het eolisch reliëf is te onderscheiden van fluviatiel reliëf
doorde grotere hoogteverschillen opkorte afstand en een meer chaotische reliëfpatroon.Eolisch reliëf komt voor langs derivierstrandenvan deWaal, waar gedurende
perioden met een lage waterstand enharde wind veel zand kan verstuiven. Het overige deel van de uiterwaarden is geheel fluviatiel van aard.
Een differentiatie naardemate van morfodynamiek is gemaakt opbasis vanhet substraat en demate van meestroming van water gedurende overstromingen. Naarmate
de textuur van het substraat grover is,is het milieu dynamischer. Onderscheiden zijn:
- grof zand
(Zn30A)
- lichte zavel
(RnlOA)
- zware zavel en lichte klei (overige)
Grof zand wordt afgezet in en direct langs de rivier, waar de stroomsnelheden en
dus ook de morfodynamiek het grootst is.De snelheid van het zandtransport maakt
vegetatiegroei hier nagenoeg onmogelijk. Lichte zavel wordt afgezet direct langs de
rivier, op het traject waar bij overstromingen de stroomsnelheid van het water snel
vermindert. Vegetaties kunnen hier geheel bedolven raken onderhet zand.In derest
van de uiterwaard is sprake van een zeer gelijkmatige en geringe sedimentatie van
fijner materiaal, zonder dat het reliëf daarbij noemenswaardig verandert.
Naarmate het water ineen uiterwaard tijdens overstromingen kan meestromen, neemt
ook de morfodynamiek toe. Onderscheiden zijn drie situaties:
- zeer zelden meestroming
( < 2 dagen/jaar)
- vaak tot zelden meestroming (2-365 dagen/jaar)
- permanent meestroming
( 365 dagen/jaar)
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De indeling is gebaseerd op een schatting van de mate van meestroming, gemaakt
aan de hand van de hoogte van kaden (figuur 17). Daarbij is er van uit gegaan dat
meestroming pas optreedt wanneer zowel een benedenstrooms als een bovenstrooms
gelegen kade overstroomd raakt. Het blijkt dat de meeste bekade uiterwaarden slechts
zeer zelden meestromen. Het onderscheid is met name van belang voor het fysiotooptype sträng: het proces van verlanding zal niet snel op gang komen wanneer zich
vaker meestroming voordoet.
Overstromingsduur (d/j)

•NAP

20
50
150
210
365
852 856 860 864 868 872

876 880 884
Kilometerraai

Rijn/Waal
-- Pannerdensch Kanaal
*

aanvang meestroming inbekade uiterwaarden

Fig. 17 Overstromingsduur en aanvang van meestroming in bekade uiterwaarden

De mate van hydrodynamiek is onderscheiden op basis van overstromingsduur en
hoogteligging. Voor overstromingsduur zijn vier globale klassen onderscheiden:
permanent
( >365) dagen/jaar
vaak tot vrij vaak
( 50-365)
- vrij zelden
( 20- 50)
- zelden
(<20 )
De klassegrenzen zijn gebaseerd op een vergelijking van tot nu toe gepubliceerde
gegevens (Rademakers, 1993). De overstromingsduur van fysiotopen is gebaseerd
op een overstromingsduurkaart, die vervaardigd is door berekeningen van de overstromingsduur van bekade uiterwaarden met behulp van het model INUNDA (Duizendstra, 1992) te koppelen aan een methode voor het vervaardigen van overstromingsduurkaarten met behulp van het GIS programma ARC/INFO (Knotters et al., 1993). Door verschillen in het beleid voor het openen van sluizen in zomerkaden bleken
de meeste bekade uiterwaarden minder vaak te overstromen dan op grond van de
hoogteligging verwacht was. Bovendien bleek er nauwelijks ruimtelijke differentiatie
te zijn tussen de overstromingsduurklassen 50-150 en 150-365 dagen/jaar, zodat deze
zijn samengevoegd.
Daarnaast zijn drie situaties onderscheiden met een relatief verschillende hoogteligging:
hoog
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- laag
zeer laag
Een hoge ligging is karakteristiek voor de meeste natuurlijke terreinvormen in de
uiterwaard, die zijn onstaan door sedimentatie.Een lagereligging is meestal ontstaan
door afticheling van terreinen; deze terreinen zijn echter nog geheel terrestrisch. Zeer
laag gelegen zijn defysiotopen diezichkenmerken door de aanwezigheid van veel
water, zoals de strangen/kleiputten en zandwinplassen. De hoogteligging is opgenomen als differentiërend criterium naast deoverstromingsduur, om differentiatie aan
tekunnen brengen in uiterwaarden waar men op grond vandehoogteverschillen wel
verschil in overstromingsduur zou verwachten, maar die nu nog niet aantreft door
de overheersende invloed van een hoge bekading.
Wat de mate van verbinding betreft, zijn twee situaties onderscheiden:
- open
gesloten
Dit onderscheid is met name bedoeld voor zandwinplassen. In open zandwinplassen
is er geen barrière voor de passage van riviervis. Na een periode van ca. 15jaar zijn
open zandwinplassen door sedimentatie veranderd in gesloten zandwinplassen.
Rheoclien: indeling naarwaterhuishouding
Een aantal van de bovengenoemde kenmerken wordt direct beïnvloed door de bekading van de uiterwaard en het beheer van de sluizen in deze kaden. Met name de
mate van meestroming en de overstromingsduur worden niet alleen bepaald door de
natuurlijke gegevens van het Gelderse Poort gebied, zoals reliëf en afvoer, maar ook
door het oppervlaktewaterbeheer. Deze kenmerken zijn dus niet alleen gerelateerd
aan de geografische eenheid van het fysiotoop zelf, maar aan een gehele uiterwaard.
Verandering van één van dezekenmerken heeft dan ook gevolgen voor alle fysiotopen
die gelegen zijn in de betreffende uiterwaard. Omdegevolgen vandergelijke maatregelen snel tekunnen evalueren zijn de waterhuishoudkundige eenheden inhetrheocliene invloedsgebied in een apartetypologie ondergebracht. Onderscheiden zijn vier
typen uiterwaard, in volgorde van afnemende dynamiek:
Wrl onbekade uiterwaard
Wr2 (vaak) benedenstrooms geopende uiterwaard
Wr3 laag bekade uiterwaard
Wr4 hoog bekade uiterwaard
In een onbekade uiterwaard kan het water van de rivier bij hogere waterstanden
onbeperkt instromen, en stroomt dan ook mee.De benedenstrooms geopende uiterwaard is omgeven door een kade die aan de benedenstroomse zijde open is, of is
geheel omgeven door een (hoge) kade waarin de sluis aan debenedenstroomse zijde
de gehele winter open gehouden wordt. Door de hoogte van dekade stroomt deuiterwaard slechts zeer zelden mee.Een laag bekade uiterwaard is geheel omgeven door
een lage kade waarin de sluis aan debenedenstroomse zijde pas open gaat wanneer
de kade dreigt te gaan overstromen. Door de lagekade stroomt de uiterwaard vaker
mee dan debenedenstrooms geopende uiterwaarden, maar de overstromingsduur is
meestal geringer. Een hoog bekade uiterwaard is geheel omgeven door een hoge
kade waarin de sluis aan de benedenstroomse zijde pas open gaat wanneer de kaden
dreigen te gaan overstromen. Door de hoge kade stroomt de uiterwaard slechts zeer
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zelden mee en overstroomt deze zelden. De ligging van de verschillende typen uiterwaard (in de huidige situatie) is weergegeven in figuur 18.
Lithoclien: indeling naar substraat
De door lithoclien water beïnvloede gebieden zijn alleen ingedeeld naar verschil in
substraattype. In de vegetatie komt de lithocliene tendens namelijk alleen tot uiting
in de minder voedselrijke, natte milieus. Een verdere opsplitsing geeft geen duidelijk
verschil in potenties voor natuurontwikkeling. De indeling is als volgt:
terrestrisch: nat, zand tot klei (voedselarm tot matig voedselrijk)
aquatisch: ondiep water (matig voedselrijke strängen en kleiputten tot 2m diep)
Bij terrestrische situaties gaat het om terreinen die door de grote kweldruk voortdurend een ondiepe grondwaterstand hebben (Gt I of II), en daarmee gepaard een bijzondere waterkwaliteit. De aquatische lithocliene fysiotopen onderscheiden zich alleen
door de afwijkende waterkwaliteit van de overige aquatische fysiotopen. Het betreft
alleen ondiep water, waar licht nog tot de bodem kan doordringen. Voor de diepere
zandwinplassen is er van uit gegaan dat deze nauwelijks door lithoclien water worden
beïnvloed.
Atmoclien: indeling naar substraat
De fysiotopen in het atmocliene invloedsgebied zijn in eerste instantie ingedeeld op
grond van de volgende klassen in grondwaterstand:
- vochtig
(Gt VI en VII)
- nat tot vochtig (Gt III en IV)
- nat
(Gt I en II)
De onderscheiden klassen komen overeen met klassegrenzen van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, die een goede indruk geeft van de conditionele werking van
de grondwaterstand: respectievelijk GVG>50 cm; GVG 20-50 cm en GVG <20 cm.
Daarnaast is een indeling naar het substraat gehanteerd, waarbij tevens terrestrische
en aquatische fysiotooptypen zijn onderscheiden:
- terrestrisch, zand
- terrestrisch, zavel tot zware klei
aquatisch, ondiep water
aquatisch, diep water
Bij zand is sprake van voedselarm uitgangsmateriaal, terwijl bij zavel en klei de
uitgangssituatie voedselrijk is. Bij de aquatische fysiotooptypen is de diepte van het
water relevant: bij een waterdiepte van ca. 2 m kan licht nog op de bodem doordringen en is er sprake van voortdurend opwoeien van bodemmateriaal.
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Nijmegen

Wr1

Rheoclien:onbekade uiterwaard

Wr2

Rheodien: benedenstrooms geopende uiterwaard

Wr3

Rheoclien:laagbekade uiterwaard

Wr4

Rheoclien:hoogbekade uiterwaard

Wl

Lithodien

Wa

Atmoclien
bebouwing/overig
rivier

Fig. 18

Gebiedsindeling vande Gelderse Poortopgrond vanwaterkwaliteit en behading van uiterwaarden

4.3.2 Beschrijving van de fysiotooptypen
De fysiotooptypen zijn opgebouwd op grond van verschillende differentiërende kenmerken, die in de vorige paragraaf zijn behandeld. In tabel 6 worden per fysiotooptype de belangrijkste differentiërende kenmerken aangegeven. Daarna volgt een korte
beschrijving van de fysiotooptypen met hun codering, gegroepeerd naar waterkwaliteit.

97

V I 3 ZOO
c
0

ipsipnbû

0

O

g
_Q
cz
0

t/1

T3
0

E
o

• '=#&

L|osujsajja|

to

O sz
D U
CT . «
O —
in _JZ
0 O
z: 'o
0 J=

j a p M daip
j a p M daipuo

WËÊÊiÈÊÊÊÊÈ

Pj>| ua J3ADZ

IfllPilliïl

pUDZ

0

..;:.'':x';'*;/|:V;p!

B l j i p O A p | 4DU
0

BljtpOA

cb

>

CD

uap|saß

c
_Q

uado

0 CD

E
o

0 CD
0 CD
-rz-

cz

> •

6oOl|

ßDD| J39Z

"O

o
CD
CZ

'E

lliilîlliiBHfSKÉlïlU:'

6DD|

:x;:'x'^..;tv;ätt'H:!^Bi^^Si

uappz
uappz IIJA

g

tö
0

c
0

>

0

~G
0
0

>|DOA IjJA P i >|DDA

juauDoued

x.;'''/''::;• : M ' ' - : Ä I M 1 ^ B

uap|az jaaz
CD

0
0

E
o

o
E

~tö

O

c

g

"O

"to
Z)
ai

_o
0

E

to

b
o

0
u

g
Q_

uapjaz p-i >|DDA

juauDLLugd

'iMÊÊÊÊËÊ^-ÊÊk»i§x:••••&•

]8|>| Ua |3ADZ8JDAAZ
|3ADZ ajLjO!|
pUDZ

e

LjDSipa
Us

|e|4DiAn|i

c
0

o_
o

E
ro
c

O
't/>

^-C

c

zomerbed enstrand
nevengeul enaanwas
oeverwal enrivierduin
uiterwaardwelving
onbekade uiterwaardvlakte
gedeeltelijke bekade uiterwaardvlakte
geheel bekadeuiterwaardvlakte
ged. of laag bekadestrang/kleiput
hoog bekade strang/kleiput
openzandwinplas
geslotenzandwinplas
stroomrug
natte zandige laagte
vochtige kom
nattekom
geïsoleerde zandwinplas
binnendijksestrang/kleiput
kwelstrang/kwelkleiput
kwelzone

Eo

)1
Y!
)3
)5
)6
)7
)8
)9
0
1
2
3
4
5
ó
7
8
9
11

0 E

e
<3
-.
e

•s
s
s

•S
S
:*>
e
».
«Si.
S

Toetsing
Defysiotopen-gridkaart is vervolgens getoetst aan de vegetatiegegevens. Daartoe zijn
metbehulp van de GIS-programmatuurdeingevoerde fysiotopen vergeleken met de
ingevoerde vegetatiestructuur. Gecontroleerd is op het aspect water. Wanneer een
vegetatie duidt op de aanwezigheid van water en de fysiotoop niet, is één van beide
kaarten aangepast. Hetzelfde is gebeurd wanneer devegetatiejuist niet opdeaanwezigheid van water wees en het fysiotoop wel. Verschillen werden geconstateerd in
ca. 10%van deingevoerde cellen. De verschillen zijn metname ontstaan door verschil in persoonlijke interpretatie van de werkregels voor invoering, en ook door het
verschillende schaalniveau van de bij de invoer gebruikte fysiotopen- en vegetatiekaart.Verder zijn opde vegetatiekaart enkele zeer recente ontkleiingen weergegeven;
op deze locaties is het fysiotoop daaraan aangepast. Tenslotte zijn de twee kaarten
opelkaar afgestemd voor watbetreft de steenfabrieksterreinen: deze zijn aangegeven
als bebouwd wanneer vegetatiegegevens ontbraken, en als fysiotoop stroomrug (f13)
wanneer de vegetatie wel gekarteerd was. Gekozen is voor f13, omdat de (meestal
buitendijks gelegen) fabrieksterreinen als bedijkt gebied beschouwd kunnen worden,
gezien de hoge ligging en de stringente bescherming van deze terreinen tegen overstroming.

4.3.4 De maatregelen en hun gevolgen
In deze paragraaf wordt aangegeven welke maatregelen inhet model worden onderscheiden en hoewordt omgegaan mette verwachten veranderingen van de fysiotopen
ten gevolge van die inrichtingsmaatregelen. Er zijn twee soorten inrichtingsmaatregelen onderscheiden:
maatregelen om de mate van rivierdynamiek te veranderen
- inrichtingsmaatregelen voor het veranderen van de standplaats via afgraven of
verhogen van de grondwaterstand.
Maatregelen voor de verandering van de rivierdynamiek
Deze maatregelen zijn bedoeld om de mate van rivierdynamiek te veranderen ten
behoeve van natuurontwikkeling. Omdat deze maatregelen doorgaans van invloed
zijn op grote delen van een uiterwaard, moeten deze apart op kaart worden gezet.
Op deze kaart wordt aangegeven in welke delen men de dynamiek in welke mate
wil veranderen. Via deprogrammatuur wordt deuitgangsfysiotoop overeenkomstig
aangepast. Hiervoor wordt een matrix gebruikt waarin per combinatie van fysiotooptype en maatregel het fysiotooptype na uitvoering wordt aangegeven. Deze matrix is
gebaseerd op de onderstaande tabel, waarin de set aan maatregelen en de gevolgen
ervan voor de rivierdynamiek zijn weergegeven.
Het model voorziet nietin een controle of de gewenste dynamiek ook daadwerkelijk
kan worden bereikt of haalbaar is m.b.t. het rivierbeheer. Deplannen zijn hiervoor
apart doorgerekend door Rijkswaterstaat (zie hoofdstuk 5) met daarop toegesneden
programmatuur.
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Tabel 7 Overzicht van de maatregelen met gevolgen

Resulterende rivierdynamiek

Maatregel
dl
d2
d3
d4

kaden (grotendeels) verwijderen
kaden benedenstrooms openen
aanpassen tot/aanleggen van lage kaden
aanpassen tot/aanleggen van hoge kaden
d5 bedijken

voor de rivierdynamiek

Wrl
Wr2
Wr3
Wr4
Wa

onbekade uiterwaard
benedenstrooms geopende uiterwaard
laag bekade uiterwaard
hoog bekade uiterwaard
bedijkt gebied

Inrichtingsmaatregelen
De inrichtingsmaatregelen kunnen worden toegepast om de standplaatsfactoren ter
plaatse geschikt te maken voor het realiseren van de natuurdoelen. Door vergelijking
van de natuurdoelenkaart met de fysiotopenkaart, worden de benodigde inrichtingsmaatregelen door het model op kaart gezet. De programmatuur leest hiervoor een
matrix in, waarin per combinatie van fysiotooptype en natuurdoeltype in code is aangegeven welke maatregel nodig is. In de gridcellen waar fysiotopenkaart en natuurdoeltypenkaart niet met elkaar stroken wordt de code van de benodigde maatregel
op kaart gezet. De plannenmaker kan nu beslissen waar welke maatregelen gewenst
zijn, en waar het natuurdoel moet worden aangepast. Ook kan hij/zij extra inrichtingsmaatregelen voorstellen om meer sturing te geven aan de vegetatie-ontwikkeling. De
inrichtingenkaart en de natuurdoelenkaart kan de planner aanpassen met behulp van
de GIS-programmatuur.
Vervolgens wordt de uitvoering van deze inrichtingsmaatregelen door het model gesimuleerd, waarbij de startfysiotopenkaart wordt gegenereerd, die de abiotische basis
vormt voor de natuurontwikkeling. Dit gebeurt met een matrix waarin per combinatie
van fysiotooptype en inrichtingsmaatregel het fysiotooptype na uitvoering staat aangegeven. Beide matrices zijn samengevat in tabel 8.
Met eventuele gevolgen van de maatregelen buiten de aangegeven plaatsen wordt
in het model geen rekening gehouden. Omdat het hier alleen om maatregelen gaat
ten behoeve van natuurontwikkeling, wordt ervan uitgegaan dat een maatregel als
verlagen van de grondwaterstand niet wenselijk wordt geacht. Deze is dan ook niet
in het model opgenomen. De maatregelen 'bevorderen kwel' (i9 en ilO) duiden op
maatregelen ter bevordering van de opwelling van lithoclien water. Bij de maatregel
'bevorderen kwel anderszins' wordt gedacht aan bijvoorbeeld het omleiden van waterlopen. De effectiviteit van dit soort maatregelen moet nader worden onderzocht. Het
model voorziet niet in een controle of opwelling van lithoclien water daar ook werkelijk zal optreden. De beste plaatsen voor het versterken van de lithocliene component
zijn door deskundigen op grond van literatuur- en modelstudies op kaart gebracht
(zie paragraaf 2.2.1: De ecologische potenties).
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n waarvoor ze zo nodig

Tabel 8 De DGP-inrichtingsmaatregelen met de natuurdoeltype
moeten worden toegepast, en de resulterende fysiotooptypen.

i

Inrichtingsmaatregelen

Natuurdoeltypen

Resulterende fysiotopen

il

n i l nevengeul met spontaan
bos

f2

nevengeul en aanwas

i2 bevorderen duinvorming

n31 levend rivierduin

f3

oeverwal en rivierduin

i3 graven van ondiep
water

nl2 ondiep water met spontaan bos en moeras
n21 water met jaarrond
begraasde oevers
n32 beheerd moeras- en
watergebied
n41 water met slikken en
grazige oevers

gedeeltelijk of laagbekade strang/kleiput
flO hoog bekade strang/kleiput
f18 binnendijkse strang/kleiput

i4

graven van diepe
plas

nl3 dieper open water met
natuurlijke oeverbegroeimg

f l l open zandwinplas
f12 gesloten zandwinplas
f17 binnendijkse zandwinplas

i7

reliëfvolgend ontkleien

nl4 reliëf- en waterrijk spontaan bos
n22 reliëf en waterrijk begraasd parklandschap
n42 nat schraal grasland

f6

onbekade uiterwaardvlakte
f7 gedeeltelijk en
f8 geheel bekade uiterwaardvlakte
f14 natte zandige laagte
f16 natte kom

i9 bevorderen kwel
maaiveldverlaging
ilO bevorderen kwel
anderszins

n43 kwelgrasland

f21 kwelzone
f19 kwelstrang/kwelkleiput

waar nodig:
i5 verwijderen van
bebouwing (steenfabrieken)

nl5 droog dicht spontaan bos
n23 droog begraasd parklandschap
n44 (kleinschalig) bloemrijk
graslandschap
n45 open weide- en akkergebied

f5 uiterwaardwelving
f13 stroomrug
f15 vochtige kom

aanleg nevengeulen

i6 verlagen van het
maaiveld of
i8 verhogen van de
grondwaterstand

f9

(de natte fysiotopen wor
niet aangepast t.b.v de
natuurdoelen)

4.4 De vegetatiemodule
De vegetatiemodule vormt het vegetatiekundige deel van hetDGF
de gegevens van de actuele vegetatie en dekennis over de ve
mogelijkheden in de Gelderse Poort. Hiermee wordt de
gesimuleerd. Met deze simulatie worden geen daadwerkelr
over de vestiging van plantesoorten; de resultaten geven
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4.4.2 De structuurtypen
Typologie
Onder een structuurtype wordt verstaan een fase gedurende de vegetatie-ontwikkeling,
die wordt gekenmerkt door een karakteristieke begroeiingsstructuur. Bij de opstelling
van de typologie is met het volgende rekening gehouden:
- de typen dienen voor de planvorming relevant te zijn en aan te sluiten bij denatuurdoeltypen;
- ze dienen geschikt te zijn voor de definiëring van de vegetatie-ontwikkeling;
- ze dienen aan te sluiten op de indeling van de diergroepen en hun habitateisen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van dein hetmodel onderscheiden structuurtypen met een korte beschrijving.
Tabel 9 De

DGP-structuurtypen

Watervegetaties
sOl Open water zonder planten
s02 Efemere watervegetatie
s03 Permanente watervegetatie
s04 Verlandingsvegetatie
Pioniervegetaties
s11 Incidentele pioniervegetatie
s12 Permanente pioniervegetatie

Tamelijk dynamisch water waarin naast planktonvegetaties geen andere
watervegetatie tot ontwikkeling kan komen
Tamelijk dynamisch water waarin zich slechts tijdelijk een watervegetatie
van veelal drijvende efemere soorten kan ontwikkelen
Water met een meerjarige, veelal ondergedoken watervegetatie
Watermet zodanig dichte vegetatie vandrijvende (en ondergedoken) waterplanten dat van organische verlanding gesproken kan worden
Efemere vegetatie van eenmalig braakliggende terreinen
Efemere vegetatie vandynamische, overmeerderejaren onbegroeide oevers
en akkers

Ruigten

s23 Oude ruigte

Hoogopschietende, tamelijk open, efemere ruigte of moerasoever op voormalig braakliggende terreinen en oevers
Zeer dichte zeer produktieve ruigtkruiden- of moerasplanten-vegetatie
(brandnetelruigtes, rietlanden)
Structuurrijke ruigte van een gemengde samenstelling eneentamelijk open
structuur waarin ook grassen een rol spelen

Graslanden
s31 Produktie-grasland
s32 Extensief gebruikt grasland
s33 Natuur-grasland

Landbouwkundig intensief bemest en gebruikt, structuurarm grasland
Landbouwkundig extensief bemest en gebruikt grasland met een matige
structuurrijkdom
Grasland met een hoge, natuurlijke structuurrijkdom

s21 Pionierruigte
s22 Dichte ruigte

Struwelen
s41 Pionier-struweel
s42 Struweel
s43 Produktie-struweel
Bossen
^s51 Jong pionierbos
52 Oud pionierbos
Jong loofbos
^Oud loofbos
ïoduktiebos

Tamelijk dicht en eenvoudig samengesteld efemeer struweel op voormalig
braakliggende terreinen en oevers
Dicht struikgewas met een natuurlijke of natuurgelijke structuur en samenstelling, inclusief jonge bossen in de struweel- of dichte fase
Intensief onderhouden en geëxploiteerde griend, boomkwekerij of boomgaard
Spontaan opgeslagen primair bos in stakenfase ofjonge boomfase eneen
eenvoudige bosstructuur
Spontaan opgeslagen primair bosin oudeboomfase of aftakelingsfase met
een goed ontwikkelde bosstructuur
Secundair bos in stakenfase of jonge boomfase met een natuur(ge)lijke
samenstelling en een tamelijk eenvoudige bosstructuur
Secundair bos in oude boomfase of aftakelingsfase met een natuur(ge)lijke
samenstelling en een tamelijk eenvoudige bosstructuur
Aangeplant en geëxploiteerd bos in stakenfase of jonge bosfase met een
kunstmatige soortensamenstelling en zeer eenvoudige vegetatiestructuur

Mozaïeken
s61 Mozaïek gras-ruigt
s62 Mozaïek gras-ruigt-struik
s64 Mozaïek gras-ruigt-struik-bos
s66 Mozaïek ruigt-struik
s68 Mozaïek ruigt-struik-bos
s67 Mozaïek struik-bos
Complexen
s63 Complex gras-struik
s65 Complex gras-bos

s69 Complex ruigt-bos

Kleinschalige afwisseling van graslanden (meestal extensief of natuurlijk
grasland s32 en s33) met ruigt- en moerasvegetaties (s21 en s23)
Kleinschaligeafwisseling van graslanden (s32en s33),ruigtes (s21en s23)
met struwelen (s42)
Kleinschalige afwisseling vangraslanden (s32en s33),ruigtes (s21ens23),
struwelen (s42) metjonge natuur(ge)lijke bossen (s51,s53)
Kleinschalige afwisseling van ruigt- en moerasvegetaties (s21, s23) met
natuur(ge)lijke struwelen (s41, s42)
Kleinschalige afwisseling van ruigt- en moerasvegetaties (s21,s23), natuur(ge)lijke struwelen (s41,s42) metjonge natuur(ge)lijke bossen (s51,
s53)
Kleinschalige afwisseling natuur(ge)lijke struwelen (s41,s42) metjonge
natuur(ge)lijke bossen (s51,s53)
Het naast elkaarvoorkomen van grotere eenheden grasland (s31, s32)met
natuurlijke, natuurgehjke of produktie-struwelen (s41,s42, s43)
Het naast elkaar voorkomen vangrotere eenheden grasland (s31, s32) met
natuurlijke, natuurgehjke ofproduktie-bossen in stakenfase ofjongeboomfase (s51,s53,s55)
Het naast elkaar voorkomen van grotere eenheden ruigtes (s21,s22, s23)
met natuurlijke, natuurgelijke of produktie-bossen in stakenfase ofjonge
boomfase (s51,s53, s55)

De mozaïeken en complexen zijn in feite gecombineerde structuurtypen, die gezien
het schaalniveau (gridcellen van 250 x 250m) niet als aparte structuurtypen worden
onderscheiden. Op de waterrijke fysiotopen komen combinaties van watervegetaties
met landvegetaties voor (zie ecotopenmatrix,aanhangsel 4).Hiervoor zijn geen aparte
structuurtypen onderscheiden, omdat het wateraandeel aluit het fysiotoop blijkt. Op
een waterrijke fysiotoop betekent bijvoorbeeld het structuurtype bos dus een combinatie van bos- en watervegetatie.
Kartering
Het vertrekpunt voor de simulatie van de vegetatie-ontwikkeling wordt gevormd door
de uitgangsecotopenkaart, waarin per gridcel van 250x 250 meter informatie is vastgelegd over de actuele standplaatscondities en vegetatiestructuur. Dekartering van
deactuele standplaatscondities (deuitgangsfysiotopenkaart) is beschreven in paragraaf
4.3.In onderstaande wordt ingegaan opdekartering van deactuele vegetatiestructuur.
Informatie over de vegetatiestructuur en vegetatiesamenstelling is afgeleid van de
vlakdekkende vegetatiekartering die isuitgevoerd door STL.Voor een beschrijving
van de door STLgehanteerde vegetatietypen wordt verwezen naarderapportage van
STL (De Boer en Willink, 1992).
Om de structuurtypen tekunnen vastleggen is de STL-vegetatiekaart vanDe Gelderse
Poort handmatig vertaald naar een speciale vegetatie-invoerkaart, waaropper gridcel
een codering is gegeven die aangeeft welk structuurtype of combinatie van structuurtypen in de betreffende gridcel domineert. De toekenning van structuurtypen aan de
door STL gekarteerde vegetatietypen is in tabelvorm opgenomen in aanhangsel 2.
Bij deze handmatige interpretatie is als volgt te werk gegaan:
- indien meer dan 70% van een gridcel bestaat uit vegetaties die allen behoren tot
één van deDGP-structuurtypen, dan is aandeze celhet desbetreffende structuurtype toegekend;
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- indien dit niet het geval is, dan is aan een gridcel een gecombineerde codering
meegegeven waarin wordt aangegeven welke twee of drie structuurklassen samen
meer dan 70% van de gridcel vormen; in een tweede stap zijn deze gecombineerde
coderingen vertaald naar de mozaïek- en complex-structuurtypen, waarbij ervan
uit is gegaan dat het bij combinaties van enkel bos-grasland, struweel-grasland
en bos-ruigte (eventueel met water) om complexen gaat en bij de overige combinaties om mozaïeken.
Enige kanttekeningen:
- bij grotere eenheden van akkers, graslanden, boomgaarden en bossen is zo veel
mogelijk vermeden om complexen te coderen door oppervlaktes uit aangrenzende
gridcellen te combineren en aan een cel toe te kennen, en wel zodanig dat de
totale oppervlakte verhouding niet te sterk veranderde;
- bij het aanduiden van gecombineerde typen is een zekere mate van hiërarchie in
de codering toegepast: watervegetaties en bossen zijn indien ze binnen een gridcel
voorkomen steeds aangegeven; daarna zijn met afnemende prioriteit aangegeven:
ruigtes, struwelen, graslanden en pioniervegetaties.
Controle
Met behulp van de GIS-programmatuur is de invoerkaart vergeleken met de fysiotopenkaart, waarbij per gridcel is nagegaan of het voorkomen van water(vegetaties)
in de STL-kartering overeenstemde met de aanwezigheid van water in de fysiotopenkaart. Daar waar dit niet het geval bleek, is met behulp van kaartmateriaal en veldkennis een correctie uitgevoerd op de structuurkaart of de fysiotopenkaart (zie ook
paragraaf 4.3.3).

4.4.3 De vegetatietypen
Vegetatietypen zijn op te vatten als vegetatiekundige eenheden, die onderscheiden
kunnen worden op grond van een bepaalde combinatie van kenmerkende en differentiërende plantesoorten alsmede bepaalde vegetatiestructuur-kenmerken.
Bij de opstelling van de typologie is rekening gehouden met:
- de relevantie voor de planvorming en aansluiting bij de natuurdoeltypologie;
aansluiting bij de fysiotooptypologie;
- aansluiting op de indeling van de diergroepen en hun habitateisen.
De vegetatietypologie is opgesteld om de floristische en vegetatiekundige inhoud van
de ecotooptypen te kunnen beschrijven. De toekenning van de vegetatietypen aan
de ecotooptypen is weergegeven in de ecotopenmatrix (zie aanhangsel 4). Bij het
opstellen van de vegetatietypologie en de beschrijving ervan is gebruik gemaakt van
een aantal recente publikaties waarin indelingen en omschrijvingen worden gegeven
van de vegetatie van het rivierengebied. De belangrijkste bronnen zijn Harms et
al.(red.), 1991; De Boer & Willink, 1992; De Graaf et al., 1990; Duel, 1991; Van
der Werf, 1990; Rademakers, 1990 en 1993. Bij de beschrijving is geen gebruik gemaakt van plantesociologische tabellen, maar wel van in de literatuur beschreven
vegetatiekundige eenheden waarmee het type een sterke verwantschap vertoont.
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De vegetatietypen zijn omwille van de overzichtelijkheid ingedeeld in een aantal
groepen opgrond van hun vegetatiestructuur of ontwikkelingsfase. Gezien het grote
aantal onderscheiden vegetatietypen (45),wordt voor debeschrijving hiervan verwezen naar aanhansel A4.3.In tabel 10wordt een overzicht van de vegetatietypen gegeven.
Tabel 10 De DGP-vegetatietypen
Watervegetaties
WO Watervegetatie zonder macrofyten
Wl Waterlelie/Gele plomp-vegetatie
W2 Watergentiaan/Fonteinkruiden-vegetatie
W3 Blaasjeskruid/Lidsteng/Watervioliervegetatie
W4 Schede-/Rivierfonteinkruid-vegetatie
W5 Kroos/Kikkerbeet/Waterpest-watervegetatie
W6 Zannichellia-vegetatie

Graslanden
Gl Engels raaigras/Witte klaver-cultuurgrasland
G2 Grote Vossestaart/Boterbloem-grasland
G3 Kamgras/Glanshaver-grasland
G4 Sikkelklaver/Kruisdistel-stroomdalgrasland
G5 Geknikte Vossestaart-uiterwaardgrasland
G6 Dotterbloem-grasland
G7 Kweek-graslan d
G8 Holpijp/Koekoeksbloem-grasland

Efemere vegetaties
EO Pioniervegetatie zonder macrofyten
El Slijkgroen-vegetatie
E2 Gele waterkers/Naaldwaterbies-vegetatie
E3 Ganzevoet/Oeverstekelnoot-vegetatie
E4 Zwarte mosterd/Tandzaad-pioniervegetatie
E5 Klaproos/Nachtschade-akkeronkruidvegetatie.

Struwelen, grienden en bossen in struweelfase
SI Wilgen-struweel
S2 Meidoorn/Kornoelje-struweel
S3 Meidoorn/Vlier/Els-struweel
S4 Els/Boswilg-struweel
S5 Boomgaard/Boomkwekerij

Ruigt- en moerasvegetaties
Rl Brandnetel/Dauwbraam/Warkruid-ruigte
R2 Knolribzaad/Gevlekte scheerling-oeverwalruigte
R3 Valeriaan/Poelruit-ruigte
R4 Rietland
R5 Kleine lisdodde/Mattenbies-oevervegetatie
R6 Scherpe zegge/Rietgras-oevervegetaties
R7 Hennegras/Holpijp/Moerasspirea-vegetatie
R8 Klis/Bereklauw-ruigte
R9 Riet/Moerasandoorn-ruigte

Loofbossen
BI Zwarte populieren/Schietwilgen-ooibos
B2 Abelen/Iepen-ooibos
B3 Schietwilgen-ooibos
B4 Essen/Iepen-ooibos
B5 Essen/Eiken-oeverwalbos
B6 Elzen/Essen/Iepen-komgrondenbos
B7 Elzen/Essen-bronbos
B8 Wintereiken/Beuken-stuwwalbos
B9 Elzen/Eiken-moerasbos
BIO Populieren/Schietwilgen-produktiebos

4.4.4 De ecotooptypen
Een ecotooptype is een combinatie vanfysiotooptype en structuurtype, enis debasiseenheid van het DGP-model. Een ecotoop is een concrete ruimtelijke eenheid, die
homogeen is voor wat betreft de standplaatsfactoren (fysiotoop) én de daarop voorkomende vegetatiestructuur, enis daarmee conditionerend voor het voorkomen vaneen
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bepaalde vegetatie (uit te drukken in een combinatie van vegetatietypen) en fauna
(uit te drukken in habitat-kwaliteiten voor diergroepen).
De 500 onderscheiden ecotooptypen worden niet afzonderlijk beschreven; dit is ook
niet nodig, omdat de beide componenten waaruit ze zijn opgebouwd, de fysiotooptypen en de structuurtypen, wel zijn beschreven (zie paragrafen 4.3 en 4.4.2). Een compleet overzicht van de ecotopen met hun vegetatiekundige inhoud is opgenomen in
aanhangsel 4: de ecotopen-matrix. In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de
wijze waarop de vegetatietypen van de ecotooptypen zijn afgeleid en op de controle
van deze werkwijze.
De afleiding en de controle hierop van de vegetatietypen uit elk van de ecotooptypen
heeft als volgt plaatsgevonden:
Op basis van diverse literatuurbronnen en karteringen is een typologie opgesteld
van alle binnen De Gelderse Poort actueel en potentieel voorkomende vegetatietypen (zie 4.4.3) gesorteerd naar structuurkenmerken.
- Vervolgens is nagegaan op welke fysiotopen deze typen tot ontwikkeling kunnen
komen, en, zo ja, in welke mate dat plaats zou kunnen vinden.
- Daarna is deze informatie samengebracht in een voorlopige ecotopenmatrix. Hierin
is uit elke logische combinatie van fysiotooptype en structuurtype afgeleid welk
vegetatietype naar alle waarschijnlijkheid zal voorkomen.
- Vervolgens is het vegetatietype, toegekend aan de ecotooptypen, vergeleken met
de gekarteerde actuele vegetatie. Hiertoe is eerst de uitgangsecotopenkaart samengesteld uit de actuele fysiotopenkaart en de actuele structuurkaart. Van deze ecotopenkaart zijn 122 gridcellen 'at random' geselecteerd. Van elk van deze gridcellen
zijn de vegetatietypen die door STL ter plekke zijn gekarteerd, vergeleken met
de vegetatietypen die via de ecotopenmatrix aan het betreffende ecotoop zijn toegekend.
Op grond van deze vergelijking is voor een 20-tal ecotooptypen de vegetatiekundige inhoud in de ecotopenmatrix aangepast. Aan de meeste ecotooptypen is een
combinatie van vegetatietypen toegekend, waarbij onderscheid is gemaakt in gelijkmatige verdelingen van de vegetatietypen (45%/45% en 30%/30%/30%, beide
met 10% overig) en ongelijke verdelingen (70%-20% en 50%-30%-10%, beide
met 10% overig).
Uit de vergelijking bleek dat ca. de helft van de verwachte vegetaties ook inderdaad
in de STL-kartering voorkwamen (in 109 van de 223 gevallen). Met name de verwachte ruigt- en watervegetaties bleken nogal vaak te ontbreken of er bleken andere
typen dan verwacht aanwezig te zijn. In totaal is echter slechts voor 20 ecotooptypen
besloten de ecotopen-matrix aan te passen. In alle andere gevallen werd de afwijking
als plausibel ervaren. De ecotopen-benadering veronderstelt namelijk dat elke gridcel
homogeen is voor zowel de standplaatscondities (het fysiotoop) als het vegetatiebeheer. Aangezien de vegetatiekartering is uitgevoerd op een veel gedetailleerdere schaal
dan de basisgegevens waaruit de fysiotopen zijn opgebouwd, komen allerlei afwijkende condities binnen de gridcellen wel in de vegetatiekartering tot uiting, maar niet
in de fysiotopenkaart. Met name de ruigtvegetaties komen vaak voor op delen binnen
de gridcellen die afwijken in abiotische omstandigheden en/of beheer. Het is dan ook
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niet verwonderlijk datjuist deze ruigtvegetaties nogal eens afwijken van de verwachte
vegetaties.
Uit de vegetatiekartering bleek dat het aandeel van goed ontwikkelde watervegetaties
in werkelijkheid kleiner is dan uit de ecotopen-matrix kan worden afgeleid; de verwachtewatervegetaties kwamen wel voor,maarovereen veelbeperkter oppervlakte.
Aangenomen kan worden dat dit zowel samenhangt met het feit dat watervegetaties
zich inderdaad slechts zelden over het gehelebeschikbare water ontwikkelen, als met
onnauwkeurigheden bij de kartering van watervegetaties. Conclusie is dat er in alle
waterrijke ecotopen naast de aangeduide watervegetaties ook altijd een aandeel open
water zonder macrofytenvegetaties zal voorkomen, zeker in wateren met niet opnatuur gericht beheer.
In natte fysiotopen blijkt het aandeel aan watervegetaties actueel sterk te variëren;
een gemiddeld aandeel van 20%, zoals uit de matrix is af te leiden bleek redelijk
overeen te komen met de werkelijkheid.
De als 'mozaïek' gekarteerde ecotopen vormen actueel nog zelden een functioneel
samenhangend patroon, maar zijn meer als toevallige complexen te beschouwen; de
gekarteerde vegetaties blijken dan ook veelal niet geheel overeen te stemmen met
de verwachte deel-vegetaties. Zo blijken gridcellen die uit het ecotoop als 'mozaïek
gras-ruigt-struweel op oeverwallen' zijn afgeleid in werkelijkheid te bestaan uit naast
elkaar voorkomende ruigtvegetaties, pionierstruwelen en produktiegraslanden. Bij
natuurgericht beheer, zoals voorgesteld in deplanvarianten, mag echter meer samenhang in de vegetaties worden verwacht.

4.4.5 De vegetatiereeksen
Centraal inhet DGP-model staan een zevental vegetatie-reeksen die elkeen logische
combinatie vanbeheersmaatregelen vertegenwoordigen en samen het gehele spectrum
aan ontwikkelingsmogelijkheden omvatten datbij natuurontwikkeling in de Gelderse
Poort mogelijk is. Elk natuurdoeltype dat op de plankaarten voorkomt wordt naar
één van deze zeven reeksen vertaald.
In dezeparagraaf wordt eerst ingegaan op dewijze waarop dereeksen zijn opgesteld.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van deonderscheiden reeksen methun motto
endenatuurdoelen diebij dat beheerpassen.In aanhangsel 5wordt een beschrijving
gegeven, waarin voor elkereeks wordt aangegeven welkeuitgangspunten zijn gehanteerd enwelkevegetatie-ontwikkeling wordt verwacht op deverschillende standplaatsen waarop de reeks betrekking heeft.
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Tabel11De DGP-reeksenmetbijbehorendenatuurdoeltypen

Reeksen

Natuurdoeltypen

rO Exploitatie
Exploiteren (aangepaste) uitgangssituatie; continueren vanhuidig landgebruik
rl Spontaan
Ongestuurde natuurlijke successie; niets
doen beheer

n i l nevengeul metspontaan bos
nl2 ondiep water met spontane begroeiing
nl3 dieper open water metnatuurlijke oever
nl4 reliëf- en waterrijk spontaanbos
nl5 droog dicht spontaanbos

r2 Begeleid
Gestuurde natuurgelijke successie; stimuleren/simuleren natuurlijke successie

n50 aangeplant bos(isin het Nederlandse
deel niet toegepast)

r3 Begraasd
Extensieve natuurgelijke begrazing; ontwikkelen/handhaven natuurlijke mozaïeken

n21 water met jaarrond begrazing
n22 reliëf- en waterrijk begraasd parklandschap
n23 droog begraasd parklandschap

r4 Ruigt &Moeras
Ontwikkelen/handhaven vanopen moerassen, ruigtes en rivierduinen

n31 levend rivierduin
n32 beheerd moeras- en watergebied

r5 Bloem &Vlinder
Ontwikkelen/handhaven van soorten- en
structuurrijke natuur-graslanden

n42 nat schraal grasland
n43 kwelgrasland
n44 (kleinschalig) bloemrijk graslandschap

r6 Grutto &Gans
Ontwikkelen/handhaven vanopen grasen akkerlandschappen tenbehoevevan
weidevogels en ganzen

n41 water/slikken metgrazige oevers
n45 open weide- en akkergebied voor
weidevogels en ganzen

Werkwijze
De reeksen zijn in een aantal stappen tot stand gekomen.
Stap 1: Selectie van een set van reeksen in samenhang met de selectie van natuurdoeltypen en vormen van beheer, waarmee een zo volledig mogelijk spectrum aan natuurontwikkelingsmogelijkheden in De Gelderse Poort beschreven kan worden.
Stap 2: Het maken van een basis-opzet voor elke reeks waarin de eindstructuurtypen en de meest waarschijnlijke ontwikkelingsvolgorde van structuurtypen
zijn vastgelegd.
Stap 3: Uitwerking van deze basisreeksen door per ontwikkelingsstap de ontwikkelingsvarianten (in structuurtypen) te bepalen die kunnen optreden ten gevolge van verschillen in standplaatscondities, en de minimale en maximale
ontwikkelingsduur van elke ontwikkelingsstap (in jaren) in te schatten.
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Stap 4:

Stap 5:

Uitsplitsing van elke reeks door voor elk van defysiotooptypen per ontwikkelingsstap te kiezen voor een ontwikkelingsvariant en een daarbij
behorende ontwikkelingsduur (1,2jaar en daarna in eenheden van 5jaar).
Hierbij bleek datdemeeste afwijkende ontwikkelingen te verwachten zijn
in laagbekade uiterwaardkommen (f07), en in hoogbekade strängen of
kleiputten (f10), omdat hier de bos-ontwikkeling vermoedelijk zal stagneren door te sterke verruiging.
Omvorming van dereeksen-informatie ineen voor deprogrammatuur leesbaar bestand: perreeks een matrix waarin per combinatie van fysiotooptype en (begin)structuurtype het volgende structuurtype is aangegeven en
het aantaljaren voor de ontwikkeling naar dat structuurtype.

In Aanhangsel 5is een overzicht opgenomen van de opzet van de vegetatiereeksen.
Hierin zijn perreeks en structuurtype dete verwachten structuurtype(n) na elke volgende ontwikkelingsstap aangegeven. Aanhangsel 6 geeft een beschrijving van de
zeven reeksen. Tabel 11geeft een verkort overzicht van de vegetatiereeksen met de
bijbehorende natuurdoeltypen. In figuur 21is als voorbeeld de vegetatiereeks 'Spontaan' (rl) uitgewerkt voor fysiotoop 'Hoogbekade sträng' (f10).

4.5 De faunamodule
De faunamodule is de fauna-component van het DGP-model. Ze omvat de kennis
overde habitateisen van een groot aantal diersoorten (zoogdieren, vogels, amfibieën,
vissen en vlinders), voor zover bekend vanuit de literatuur. De diersoorten zijn (in
overleg metde opdrachtgever) zodanig geselecteerd, dat zij tezamen een bredeecologische doorsnede vormen van de actuele en te ontwikkelen biotopen. Dekennis over
de habitateisen is samengevat in voor de GIS-programmatuur leesbare kennistabellen
enbewerkingen. Met deze module zijn van de 18geselecteerde diergroepen de potentiële leefgebieden en depotentiële populaties bepaald, uitgaande van de gesimuleerde
vegetatie-ontwikkeling indeplanvarianten voor deGeldersePoort.De modelresultaten geven alleen weer waar gunstige condities voor een soort voorkomen en wat de
vermoedelijke effecten zijn op de populatie-grootte. Door de resultaten onderling
tevergelijken wordtinzicht verkregen inverschillen ingeschiktheden voorde fauna
tussen deplanvarianten. Het model geeft echter geen uitsluitstel over daadwerkelijke
vestiging van soorten of dekans daarop.Veel faktoren diebepalend zijn voor vestiging van soorten zijn niet in het model opgenomen zoals mortaliteit, gevoeligheid
vooromgevingsinvloeden, onderlingeconcurrentie,dispersieparameters, klimaatsveranderingen en stochasticiteit.
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Fig. 21 Uitgewerkt voorbeeld van de vegetatiereeks 'Spontaan ' (rl) opfysiotoop 'Hoogbekade sträng' (f10)

4.5.1 Werkwijze
De ontwikkeling van de faunamodule is gebaseerd op het model voor de Centrale
Open Ruimte, het zogenaamde COR-model (Knaapen, 1991).In beide modellen wordt
op deterministische wijze een koppeling gelegd tussen vegetatiestructuurtypen en
habitateisen voor de onderscheiden diergroepen. Een belangrijk verschil met het CORmodel is de geringere celgrootte in het DGP-model (250 x 250 m in plaats van
1000 x 1000 m), hetgeen een specifiekere kennis over de relatie tussen diersoorten
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Fysiotooptypen met duidelijke beïnvloeding door rheoclien water (Wr)
fOl Zomerbed enstrand: permanent stromend water, grof zand. Behalve het zomerbed vande
rivieren isookhetrivierstrand totditfysiotooptype gerekend. Hetfysiotooptype kenmerkt zich
doorhetvoorkomen vankaal zand (zonder begroeiing) inverband metwaterstroming en golfslag.
f02 Nevengeul enaanwas: vaak tot vrij vaak overstroomd en dandirect meestromend, grof tot
fijn zand. Ditfysiotooptype isnogniet aanwezig inhetgebied. Nieuw teontwerpen nevengeulen ende aanwas netover degrens indeRijn hebben model gestaan voor dit fysiotooptype.
Waterstroming isminder daninderivier, terwijl eengroot deel vanhetfysiotoop niet onderhevig is aan golfslag.
f03 Oeverwal enrivierduin: zelden overstroomd endandirect meestromend, fijn zand tot lichte
zavel, metatmocliene tendens.Hetgaat inhetalgemeen omhooggelegen terreinen direct langs
de rivier, die gekenmerkt worden door afzetting van vrij grote hoeveelheden zand of lichte
zavel bij overstromingen. Bijdroogvallen kanhetzand gaan stuiven. Door hunhoge ligging
worden de terreinen relatief weinig beïnvloed door rheoclien water. Een voorbeeld zijn de
oeverwal en de rivierduinen in de Millingerwaard.
f05 Uiterwaardwelving: zelden overstroomd endandirect mestromend, zavel totlichte klei.Dit
zijn dehoger gelegen delen van de uiterwaard, waar de morfodynamiek niet meer zo groot
is alsop de oeverwal. Vaak hebben deze delen noghun oorspronkelijke golvende reliëf.
f06 Onbekade uiterwaardvlakte: vrij zelden overstroomd endandirect meestromend, zaveltot
lichte klei. Dit zijn de lager gelegen delen van onbekade uiterwaarden. Vaak is het terrein
afgeticheld en geëgaliseerd.
f07 Gedeeltelijk bekade uiterwaardvlakte: vrij zelden overstroomd, maar slechts zeer zelden
meestromend, zavel tot lichte klei. Dit zijn de lager gelegen delen vande uiterwaard. Vaak
ishetterrein afgeticheld en geëgaliseerd. Hetfysiotooptype onderscheidt zich van fysiotooptype
06 door deligging inhoog bekade uiterwaarden, waarvan de sluizen indezomerkade inhet
algemeen de gehele winter open zijn, zoals de Gendtse waard.
f08 Geheel bekade uiterwaardvlakte: zelden overstroomd enzelden (laag bekaad) totzeer zelden
(hoog bekaad) meestromend, zavel totlichte klei,metatmocliene tendens. Meestal lager gelegen
delen vande uiterwaard. Hetfysiotooptype onderscheidt zich vanfysiotooptype 07 doordat
het minder frequent overstroomt. Oorzaak vanditverschil iseenander beleid voor hetopenen
van desluizen indezomerkade. Desluizen staan hier niet dehele winter open, zodat deterreinen relatief weinig beïnvloed worden door rheoclien water enereenatmocliene tendens ontstaat. In de huidige situatie komt dit fysiotooptype bijvoorbeeld voor in de Doornenburgse
buitenpolder.
f09 Gedeeltelijk oflaag bekade strang/kleiput: vaak totvrij vaak overstroomd envaak totzelden
meestromend, zavel tot lichte klei. Dit is het laagst gelegen fysiotootype in de uiterwaard.
Zowel permanent ondiep open water, moerassig gebied alseencomplex vankleiputten worden
hiertoe gerekend. Eenvoorbeeld is het terrein langs de dijk bij de Gendtse Waard.
f10 Hoog bekade strang/kleiput: zelden overstroomd, slechts zeer zelden meestromend, zavel
tot lichte klei, en een atmocliene tendens. Eveneens het laagst gelegen fysiotooptype inde
uiterwaard metzowel permanent ondiep open water, moerassig gebied alseen complex van
kleiputten. Hetfysiotooptype onderscheidt zich vanfysiotooptype 09 door deligging in uiterwaarden die als gevolg van lang gesloten sluizen als geheel slechts zelden overstromen, èn
als gevolg vandehoge kaden slechts zeer zelden meestromen. Hierdoor wordt het fysiotooptype
relatief weinig beïnvloed door rheoclien water enkanverlanding optreden. Dit fysiotooptype
komt onder andere voor bij deOude Waal.
f l l Open zandwinplas: permanent diep water, permanent in verbinding met rivier, grof tot fijn
zand. Dit zijn zandwinplassen die zelfs bij lage waterstanden (nog)in verbinding staan met
de rivier.
f12 Gesloten zandwinplas: permanent diep water, vaak tot zelden in verbinding metde rivier,
met lithocliene tendens. Ditzijn zandwinplassen dieslechts tijdens overstroming vandeuiterwaard in verbinding staan metde rivier.
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Fysiotooptypen met atmocliene tendens (Wa)
f13 Binnendijkse stroomrug: matig voedselrijk, vochtig, zavel tot lichte klei. Dit zijn relatief hooggelegen terreinen met een Gt VI of VIL In het Gelderse Poort gebied is dit een vrij vaak voorkomend fysiotooptype, niet alleen in situaties waar het gaat om de oudere oeverwallen die sinds
de bedijking niet meer als zodanig functioneren, zoals ten zuiden van Ooij, maar ook bijvoorbeeld in vrijwel het gehele Rijnstrangengebied.
f14 Binnendijkse natte zandige laagte: voedselarm, nat zand tot zavel. Dit fysiotooptype is ontstaan door afgraving, waarbij alle klei tot op de zandige ondergrond is weggehaald, en waar
afwerking van het terrein achterwege is gebleven. Het zijn reliëfrijke terreinen waarin Gt I
en II in de lagere delen veelvuldig voorkomt. In de huidige situatie komt dit fysiotooptype
slechts voor bij een vroeger ontkleid terrein ten oosten van het Erfkamerlingschap.
f15 Binnendijkse vochtige kom: matig voedselrijke, nat tot vochtig, zavel tot zware klei. Dit zijn
de relatief laaggelegen terreinen met een Gt IH of V. Van nature komen deze voor in de komgebieden, maar ook veel gedeeltelijk ontkleide percelen worden tot dit fysiotooptype gerekend.
Voorbeelden zijn het komgebied ten noorden van Ubbergen en het afgetichelde gebied ten
noordwesten van Leuth.
f16 Binnendijkse natte kom: matig voedselrijk, nat, lichte tot zware klei. Dit zijn de laagst gelegen
terreinen met een Gt I of II. Het fysiotooptype komt voor in de zeer laaggelegen delen van
komgebieden. In de huidige situatie is het voorkomen slechts beperkt tot een klein gebiedje
ten noordwesten van Beek.
f17 Binnendijkse zandwinplas: diep atmoclien water met een lichte lithocliene tendens, grof tot
fijn zand. Alle binnendijkse zandwinplassen worden tot dit fysiotooptype gerekend.
f18 Binnendijkse strang/kleiput: matig voedselrijk ondiep water, zavel tot lichte klei. Dit zijn
strängen die niet zijn uitgegraven en complexen van kleiputten waar de klei niet tot op de
zandondergrond is weggegraven. Voorbeeld is de voor een deel uitgegraven Ooijse Graaf.

Fysiotooptypen beïnvloed door lithoclien water (Wl)
f19 Binnendijkse kwelstrang/kwelkleiput: atmoclien met een sterke lithocliene tendens, matig
voedselrijk ondiep water, zand tot zavel. Hier gaat het om strängen en complexen van kleiputten
waar de klei is geheel is weggegraven zodat een zandige bodem is ontstaan. Dit fysiotooptype
heeft een tendens tot verlanden. Een voorbeeld is de arm van de Oude Rijn ten noorden van
het Erfkamerlingschap.
f21 Binnendijkse kwelzone: matig voedselrijk tot voedselarm, nat, zand tot klei. Dit is het terrestrische door kwel beïnvloede fysiotooptype, dat aangetroffen wordt in de zeer laaggelegen delen
van het komgebied, die grenzen aan de stuwwal, en in de hellingvoet van de stuwwal. Kenmerkend is het voorkomen van grondwatertrap I en II. Bij kwel in de hellingvoet kunnen bronnen
voorkomen. Een duidelijke kwelzone komt in de huidige situatie alleen voor bij de hellingvoet
van de stuwwal van Nijmegen.
(Herschikking van de fysiotooptypologie gedurende het onderzoek heeft ertoe geleid dat in de
definitieve lijst van fysiotooptypen de nummers 04 en 20 niet meer zijn ingevuld.)

4.3.3 Kartering van de huidige fysiotopen
Bronnen
Informatie over de differentiërende criteria is ontleend aan:
de Topografische kaart van Nederland 1 : 50 000, blad 40 West en 40 Oost,
de Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000, blad 40 (De Lange en Ten
Cate, 1980),
de Uiterwaardenkaart van de grote rivieren 1 : 50 000, Vereenvoudigde
geomorfologie, blad 3 (De Soet, 1976),
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- de Bodemkaart van Nederland 1:50 000,blad 40 West en Oost (Stichting voor
Bodemkartering, 1975).
Er is dus voornamelijk gebruik gemaakt van informatie op schaal 1:50 000.Opdit
schaalniveau bestond namelijk voordemeeste differentiërende criteria gebiedsdekkende informatie, zodat voor het gehele gebied uniforme informatie kon worden verwerkt.
Dit geldt zelfs voor zeer grote delen van het land, zodat de ontwikkelde methode
ook elders direct toepasbaar is. De kaartschaal 1 : 50 000 sluit bovendien aan bij
de schaal van de inrichtingsschets. Met vier waarnemingen per cm2bedraagt dezogenaamde basic mapping unit van de gebruikte bodemkaart 6,25 ha. Aangezien kaarten
nooit voor 100%betrouwbaar zijn, is de bijbehorende basic planning unit twee tot
vier maal groter (Vink, 1963)enbedraagt dus 12,5tot 25ha.Voor het planvormende
onderzoek is dit voldoende; het betekent echter wel dat er geen gefundeerde uitspraken gedaan kunnen worden over gebieden kleiner dan deze oppervlakte.
Werkwijze
De fysiotopen zijn eerst met de hand gekarteerd, op schaal 1 :50 000. In gevallen
waar de genoemde bronnen elkaar inhoudelijk tegenspreken, is door middel van best
professional judgement een zo logisch mogelijke beslissing genomen. Meestal gold
dit debegrenzing van fysiotopen, die in deze gevallen vaak een zogenaamde landschappelijke begrenzing heeft gekregen op basis van terreinvorm. Voor de meest
recente situatie is de topografische kaart aangehouden, aangevuld met enkele zeer
recente veranderingen die zijn aangegeven opdebodemkaart 1: 10000 vanhet herinrichtingsgebied Ooijpolder (Mulder, 1989),de Topografische kaart 1:25000en
de provinciale ontgrondingenatlas. De bodemkaarten 1 : 10 000 hebben ook extra
informatie over het voorkomen van rivierduinen geleverd. Voor het aangeven van
lithocliene kwel in aquatischefysiotopen isde vegetatiekaart 1:25000(STL, 1992)
geraadpleegd.
Demet dehand gemaakte fysiotopenkaart 1:50000 is vervolgens vertaald naar een
grid kaart met een grid van 250 x 250 m (figuur 19). Gridcellen van deze grootte
sluiten aan bij de basic mapping unit van debodemkaart. Bij deinvoer is dominantie
visueel bepaald. De volgende werkregels zijn daarbij gevolgd:
Meestal zijn dominante fysiotopen (>50%) aan gridcellen toegewezen; soms is
daarbewust vanafgeweken omover/onderdimensionering van aanelkaar grenzendefysiotopen te voorkomen. Er is gestreefd naar een evenredige en logische verdeling van defysiotopen over de gridcellen door het patroon van de met de hand
gekarteerde fysiotopen zo goed als mogelijk op de gridkaart tot uitdrukking te
brengen.
Daarbij is er op gelet dat de rivieren op de gridkaart doorlopen.
- Er is op gelet datin alle gevallen de kleine, zeldzamere fysiotopen (f03 en f21)
aan grids werden toegewezen, ook al waren ze niet dominant enbevonden zezich
bijvoorbeeld op scheidingen tussen gridcellen. Getracht is omze niet alte sterk
te overdimensioneren door ze aan een deel van de cellen waarin ze voorkomen
toe te wijzen. Toch zal er van enige overdimensionering wel sprake zijn.
- Bij het karteren van smalle doorlopende fysiotopen zoals de geulen in de Rijnstrangen is geprobeerd om deze ook in de gridkaart te laten doorlopen. Daardoor
is er sprake van overdimensionering van deze fysiotopen (f18, f19).
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FysiotopenkaartGeldersePoort(celgrootte:250x250m)

en hun omgeving vergt. Ook leidt gebruik van een kleinere celgrootte tot een
toenemend onderscheid in funktiegebieden, bijv. slaapplaatsen, foerageer- en
broedgebieden.
Er is verondersteld dat voor de geselecteerde soorten binnen het studiegebied ophet
schaalniveau 1 :50 000 geen grote dispersie-problemen bestaan. De barrièrewerking
van de groterivieren voor de fauna is er een vannatuurlijke aard.Er is daarom geen
dispersie-simulatie toegepast (zoals in het COR-onderzoek).
De werkwijze bestond uit de volgende stappen:
1 Selectie van de faunagroepen en gidssoorten daarbij
2 Literatuurstudie naar de habitateisen van deze soorten
3 Koppeling van de habitateisen aan de ecotooptypen perdiergroep in kennistabellen
4 Toetsing van de kennistabellen aan actuele verspreidinsgegevens door:
Simulatie van de theoretische verspreiding in de huidige situatie
Vergelijking met actuele verspreidingsgegevens voor zover bekend en zo
nodig overeenkomstige aanpassing van de kennistabellen.
5 Simulatie van de te verwachten populaties per planvariant op verschillende tijdstippen: na 0 (na inrichting), 10, 30 en 100jaar.

4.5.2 Selectie van de faunagroepen
De grote verscheidenheid aan aanwezige en potentiële diersoorten in de Gelderse
Poort, maakt het onmogelijk en ook niet wenselijk om voor al deze soorten een simulatie uit te voeren.Ervaringen in hetprojekt 'natuurontwikkeling inde Centrale Open
Ruimte' hebben geleerd dat het werken meteen beperkt aantal faunagroepen (gidssoorten) voldoende onderscheid tussen planvarianten of scenario's oplevert (Knaapen,
1991). Omvoldoende zicht tekrijgen op veranderingen tengevolge van deplanvarianten is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een breed spectrum aan faunagroepen en diersoorten die als gidssoorten daarvan fungeren.
Bij de selectie van de gidsdiersoorten is er op gelet dat:
ze differentiëren naaringrepen inhet landschap,uiteenlopende vormen van beheer
en milieutypen
ze beleidsmatig interessant zijn (bijvoorbeeld wettelijk beschermd)
ze kenmerkend zijn voor het rivierengebied
ze een grote groep van diersoorten representeren
er liefst informatie over de actuele verspreiding aanwezig is
Soorten met zeer hoge oppervlakte-eisen of een weinig waarschijnlijke vestigingskans
(bijv. zeearend, kraanvogel en visarend) zijn bewust als gidssoort buiten beschouwing
gelaten. Alleen in samenhang met aangrenzende gebieden van voldoende oppervlakte
en kwaliteit en voldoende randvoorwaarden zoals rustgebieden, nestbescherming en
mogelijk zelfs fokprogramma's, leveren ze vermoedelijk levensvatbare populaties
op. Natuurontwikkeling in de Gelderse Poort gericht op deze diergroepen zal daarom
mede afhankelijk zijn van ontwikkelingen buiten het plangebied.
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Hier onder volgt een overzicht van de geselecteerde gidssoorten en verwante soorten
met een overeenkomstig habitat. Bij iedere diersoort worden met enkele trefwoorden
een aantal karakteristieke landschapskenmerken genoemd, waarop ze geselecteerd
zijn.
Tabel 12De DGP-gidssoorten, verwante soorten en karakteristieke landschapskenmerken
Gidssoorten (verwante diersoorten)
Zoogdieren (en verwante vogels)
1 waterspitsmuis
2 eland (edelhert, wild zwijn)
3

bever (reigerachtigen, zwarte wouw)

Vogels (enverwante zoogdieren)
4 rietgans (kolgans, goudplevier)
5 veldleeuwerik (grutto, kievit)
6 bruine kiekendief (grote karekiet,
roerdomp)
7 aalscholver (zwarte wouw, kwak)
8 watersnip (tureluur)
9
10
11
12

grauwe gors (kwartelkoning)
kleine plevier (kluut, visdief)
roodborsttapuit (geelgors, bunzing)
boomklever (bosuil, rosse vleermuis)

Karakteristieke landschapskenmerken

schoon water, grens oeverwal/stroomrug
grote eenheden bos/natuurlijk
grasland/ruigte
grote eenheden open water/moeras/bos
grote eenheden open akker/graslandgebied
matig intensieve open graslandgebieden
rietmoerassen
moerasbos metopen visrijk water/eilanden
drassig tot vochtig grasland, slikkige
vlaktes
extensief beheerd buitendijks grasland
zandoevers, rivierduinen, zandwinning
kleinschalig cultuurland
oud loofbos

Amfibieën
13 kamsalamander
14 knoflookpad

schoon water metveel waterplanten
rivierduinen, voedselrijke poelen

Vissen
15 snoek (zeelt, karper)
16 zalm (fint, steur, elft, rivierprik)

stagnant water
stromend water (rivier)

Vlinders
17 geelsprietdikkopje
18 oranjetip

drogere bloemrijke ruigten
vochtig bloemrijk grasland, bosranden,
struwelen

4.5.3 Bepaling habitateisen per diergroep
Bij het benoemen van de habitateisen van de geselecteerde diersoorten is onderscheid
gemaakt naar:
eisen die gesteld worden aan landschap en milieu;
gebruik van functiegebieden;
dichtheden en oppervlakte-eisen per functiegebied;
actieradius.
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Eisen aan landschap enmilieu
In relatie tot de in het DGP-model gehanteerde ecotooptypologie is bij het bepalen
van de habitateisen aan de volgende aspecten bijzondere aandacht besteed:
overstromingskans;
aanwezigheid van oppervlaktewater;
watertype;
substraat en intensiteit van het grondgebruik;
openheid van het landschap;
geomorfologische aspecten;
preferente vegetatiestructuur;
ouderdom van de vegetatie en vegetatietype.
Gegevens over de eisen die de diersoorten stellen aan deze aspecten zijn in eerste
instantie ontleend aan literatuur die is toegespitst op deNederlandse situatie, zo nodig
aangevuld met informatie opregionaal en soms oplokaal niveau (een voorbeeld waarvoor aanvullende informatie is gebruikt is de grauwe gors, die in het rivierengebied
een ander voorkeursbiotoop heeft dan elders).Literatuur die een grotere of geheel
andere geografische regio beslaat is alleen gebruikt voor soorten diethans ontbreken
inNederland, zoals debever en de eland. Habitateisen die sterk afwijken van hetgeen
in de Nederlandse situatie te verwachten valt zijn daarbij niet meegenomen. In paragraaf 4.5.2 is een korte typering gegeven van de voorkeurssbiotopen van de geselecteerde gidssoorten.
Gebruik vanfunctiegebieden
Het ruimtegebruik van veel diersoorten is vaak gekoppeld aan specifieke levensbehoeften. Zo kan een soort verschillende plaatsen hebben om te slapen, foerageren,
broeden en/of overwinteren. Demate waarin deze funktiegebieden kunnen overlappen
is soortsafhankelijk, maar kan ook afhankelijk zijn vande schaal waarin men werkt.
Zo zijn erin het DGP-model voor meer soorten verschillende funktiegebieden onderscheiden danbij het COR-model (met een grover grid).Er dient derhalve ook meer
specifieke kennis overhet gebruik en dekwaliteit van funktiegebieden in het DGPmodel te worden ingebouwd. Helaas is dekennis hierover in de literatuur vaak nauwelijks voorhanden of niet systematisch verzameld. In voorkomende gevallen zijn
gebiedsspecialisten of deskundigen geraadpleegd. De volgende funktiegebieden zijn
onderscheiden:
voortplantingsgebied (broed- en paaigebieden);
- foerageergebied;
- foerageergebied voor doortrekkende steltlopers;
slaapplaatsen.
Voor sommige soorten zijn alleen leefgebieden aangegeven, d.w.z. dat er geen afzonderlijke funktiegebieden zijn onderscheiden omdat ze op het schaalniveau van
250 x 250 m veel overlap vertonen of niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Functiegebieden die in de literatuur nauwelijks beschreven zijn en/of moeilijk in de
ecotooptypologie zijn onder te brengen (winterbiotopen amfibieën) zijn buiten
beschouwing gelaten.
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Oppervlakte-eisenper funktiegebied
Voor iedere diersoort is onderzocht welke eisen er gesteld worden aan deminimumoppervlakte voor het leefgebied, broedgebied of foerageergebied. De gegevens hierover zijn, zover bekend, ontleend aan een groot aantal literatuurbronnen (zie literatuurlijst). Wanneer er voor een soort onvoldoende gegevens bekend zijn, is gebruik
gemaakt van gegevens van verwante soorten. De oppervlakte-eisen zijn aanvankelijk
berekend per paar en daarna vertaald naar oppervlakte-eisen per 10paar en per 50
paar. De vertaling van 1paar naar 50 paar is, afhankelijk van de soort niet recht
evenredig metde oppervlakte en is zomogelijk bijgesteld met in deliteratuur opgegeven waarden. De oppervlaktegevens zijn voor demodelsimulatie omgerekend naar
aantallen cellen van 6.25 ha. Voor sommige soorten voldoet één cel van 6,25 ha al
aan de oppervlakte-eisen voor een populatie van 50 paar (zie tabel 13).
Tabel 13 Minimumareaal aan leefgebied voor verschillende diergroepen
Minimale oppervlakte voortplantingsgebied (v),
geergebied (f) en leefgebied (1) in ha.
Diersoorten

1 paar

Zoogdieren
1 waterspitsmuis
2 eland
3 bever
Vogels
4 rietgans
5 veldleeuwerik
6 bruine kiekendief
7 aalscholver
8 watersnip
9 grauwe gors
10 kleine plevier
11 roodborsttapuit
12 boomklever

V

5
10

Amfibieën
13 kamsalamander
14 knoflookpad

V

Vissen
15 snoek
16 zalm
Vlinders
17 geelsprietdikkop
18 oranjetip

f/l
25
25
400
20
10
10
4
10
5

1
10
3500
2500

1
5
700
625
V

50
10

V

1
1

f
1
1

v
1

f
1
1
1
1

50 paar

10 paar

1
1
70
500

f/l
25
70
4000
200
100
100
40
100
25

foera-

V

250
20

V

1
1

f
1
1

v
2

f
2

V

f/l
50
350
20000
1000
500
500
200
500
100

1
1
5

1
2
2

Afstanden tussenfunhtiegebieden (actieradius)
Hieronder wordt verstaan de maximale overbrugbare afstand tussen twee of meer
funktiegebieden waarbij een soort zijn levenscyclus nog kan voltooien. De actieradius
is, zover daar gegevens over bekend zijn, ontleend aan de literatuur en aangevuld
met gegevens uit veldinventarisaties (Bekhuis, 1990).
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f
5
5
f
10
1
10
10

Ook voor de actieradius geldt dat deze voor veel soorten beneden het oplossingsniveau bevindt waarop gewerkt is (250 x 250 m). Voor amfibieën (knoflookpad,
kamsalamander) is geen actieradius gebruikt. Gegevens daarover zijn weinig
eenduidig, terwijl toetsing van de actuele verspreiding aan de door het model
gegenereerde verspreiding geen aanleiding gaf om een actieradius te gebruiken. Voor
de volgende soorten geldt dit niet en zijn de volgden afstanden aangehouden (tabel
14).
Tabel14 Actieradiusvandiersoorten waarvoordezebovenhet oplossingsniveau van
250x 250mligt
Gidssoort

afstand (in km)

bruine kiekendief
aalscholver
rietgans

4 km
> 10 km
> 10 km

4.5.4 Koppeling tussen habitateisen per diersoort en ecotooptypen
Op grond van in de literatuur gevonden habitatbeschrijvingen zijn eerst habitatkenmerken toegekend aan de onderscheiden ecotooptypen (opgesplitst naar vegetatietypen, vegetatiestructuurtypen enfysiotopen). Vervolgens is uitgaande vandehabitatbeschrijvingen, per diersoort nagegaan welke ecotooptypen welke functies kunnen
vervullen en in welke mate. De functies zijn onderscheiden naar broed-, paai-,
foerageer en slaapgebieden.
De mate waarin een soort gebruik maakt van een ecotooptype is vertaald naar
optimale enmarginale habitats.Optimale habitats zijn diegene dieregelmatig in de
literatuur worden genoemd en karakteristiek worden beschouwd voor een diersoort.
Marginale habitats zijn wel eens in verband met een soort genoemd, maar worden
niet als karakteristiek beschouwd. In figuur 22 is het onderscheid tussen optimale
en marginale habitats schematisch weergegeven.
Een statistische onderbouwing van dehabitatvoorkeuren is voor defauna, in tegenstelling tot het onderzoek naar standplaatseisen voorplanten, opgedetailleerd niveau
voor de meeste soorten niet beschikbaar. Detoekenning van optimale en marginale
habitats heeft daarom plaatsgevonden op basis van literatuur en 'best professional
judgement'. Bij twijfelgevallen is een ecotooptype steeds als marginaal habitat
beschouwd. Ecotooptypen die marginale habitats vertegenwoordigen zijn bij de
simulatieniet gebruikt.Zezijn onderscheiden omdeveletwijfelgevallen tegen elkaar
te kunnen afwegen.
Een bijzondere categorie van ecotooptypen vormen de mozaïeken en complexen,
waarinkombinaties vanvegetatiestructuren, vegetatietypen enfysiotopen voorkomen
in een zekere onderlinge verhouding. Voor defauna isniet alleen de onderlinge verhouding tussen de ecotoopcomponenten van belang, maar ook hun ruimtehjk patroon.
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Theoretisch onderscheid tussen optimaal en marginaal habitat voor een leefof functiegebied

Bij mozaïeken en complexen is er vanuit gegaan dat de ecotoopcomponenten
ruimtelijk min of meer gelijk verdeeld zijn waardoor er sprake is van een kleinschalig
karakter.

4.5.5 Toetsing habitateisen aan actuele verspreidingsgegevens
Nadat voor de 18 diersoorten alle ecotooptypen in kennistabellen (matrices) zijn
gewaardeerd op hun geschiktheid als habitat, is - bij wijze van controle - de huidige
situatie op geschiktheid per soort doorgerekend. De resulterende kaarten met de,
volgens het model thans aanwezige geschikte habitats, zijn gecontroleerd op fouten
en onwaarschijnlijkheden en na correctie voor enkele soorten vergeleken met actuele
verspreidingskaarten. Voor soorten waarvan voldoende actuele verspreidingsgegevens
bekend waren is op deze wijze een indruk verkregen van de betrouwbaarheid van
de kennistabel. Soms kwamen er sterke afwijkingen voor tussen de modeluitkomst
en de actuele verspreiding. De belangrijkste oorzaken betroffen de onnauwkeurigheid
van de ecotoopkartering in relatie tot habitateisen die onder het oplossingsniveau
van het model liggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor soorten als roodborsttapuit en kamsalamander, die in kleine landschapselementen voorkomen en waarvan de oppervlakte
minder dan 10% van het celoppervlak beslaat (bijvoorbeeld poelen, heggen en ruige
bermen). Voor soorten met een grote oppervlaktebehoefte bleken de actuele verspreiding en de gegenereerde kaart met geschikte habitats redelijk met elkaar overeen te
stemmen (zie voorbeeld in figuur 23).
Na vergelijking met de huidige verspreiding, zijn de potentiële habitats van de onderscheiden diergroepen per planvariant op verschillende tijdstippen bepaald. Hierbij
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is alleen naar de optimale habitats gekeken, zodat een beeld wordt gegeven van de
voor de fauna te verwachten belangrijke kerngebieden. Gebruik van de marginale
habitats levert een veel diffuser beeld op, waardoor de verschillende planvarianten
ogenschijnlijk weinig van elkaar verschillen.
foerageergebied
broedplaats
plassen/open water
bebouwing/overig

Nijmegen

Leefgebied Bruine Kiekendief
foerageergebied
broedplaats

Nijmegen

Fig. 23

Actuele verspreidingvande bruine kiekendief en de volgenshetDGP-model
geschikte habitatsin deuitgangssituatie
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5 De evaluatie

5.1 Inleiding
De evaluatie isbedoeld om de gevolgen van de varianten en deverschillen daartussen
inzichtelijk te maken, zodat het beleid een onderbouwde keuze kan maken tussen
de planvarianten. Er wordt geen waarde-oordeel gegeven over welk plan beter of
slechter is. Ook worden de evaluatieresultaten van de verschillende aspecten niet
ten opzichte van elkaar gewogen. Hetbeleid zal zelf het belang van de verschillende
aspecten moeten afwegen en op grond daarvan een keuze moeten doen.
De planvarianten 1 en 2 en de vergelijkingsvariant zijn op de volgende aspecten
geëvalueerd:
- natuur: vegetatie en fauna
- landschappelijke aspecten: landschapsbeeld, cultuurhistorie en geomorfologie
- ruimtegebruik: landbouw, recreatie, ontgronding, rivierbeheer en ruimtelijke ordeningsaspecten.
- verwervings- en beheerskosten
Voor het beleid zijn deplanvarianten voor de middellange termijn in eerste instantie
interessanter dan de ontwikkelingsrichtingen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt echter
dat deplanvarianten duidelijk voorsorteren ophetgeen op de lange termijn gerealiseerd zou kunnen worden. De doorkijk naar dezeer langetermijn (100jaar), waarbij
de oppervlakte aan gebied met een natuurbestemming met ca. 2000ha wordt uitgebreid, levert bovendien een aantal interessante beelden op die inzicht geven in de
potenties van de Gelderse Poort in relatie tot het gekozen natuurdoel. Daarom zijn
in de meeste evaluaties ook de ontwikkelingsrichtingen A en B betrokken om een
doorkijk te geven op eventuele effecten op de lange termijn.
De evaluaties zijn uitgevoerd aan de hand van evaluatiecriteria, die zijn opgesteld
in overleg met de verschillende sectoren die bij De Gelderse Poort zijn betrokken.
Voor natuur zijn de evaluaties ondersteund met het DGP-model. Ook de evaluatie
van de landbouw is gedeeltelijk ondersteund met dit model. Daarnaast zijn degevolgen voor de geomorfologie bepaald op grond van de modelresultaten. De overige
evaluaties zijn handmatig uitgevoerd.
In de navolgende paragraaf worden de werkwijze en deresultaten van de evaluatie
per sector besproken. Daar waar verschillen tussen deelgebieden zijn aan te geven,
zijn deresultaten per deelgebied weergegeven: de uiterwaarden, Ooijpolder-west en
de Rijnstrangen. In het overige gebied (Ooijpolder-oost en het Gelders eiland) is geen
natuurontwikkeling gepland, zodat dit gebied in de meeste evaluaties buiten beschouwing is gelaten.
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5.2 Gevolgen voor de vegetatie
5.2.1 Werkwijze
Ten behoeve van de evaluatie is per planvariant de vegetatie-ontwikkeling gesimuleerd met behulp van de vegetatiemodule van het DGP-model. De simulatie start
vanuit de huidige vegetatie en geeft de verwachte ontwikkeling aan direct na inrichting en na 10, 30 en 100 jaar (op kaart en in tabelvorm). De verwachte vegetatieontwikkeling wordt bepaald op grond van het geplande beheer en de actuele - of door
inrichtingsmaatregelen gecreëerde - geschiktheid van de abiotische situatie. Bij de
simulatie wordt uitgegaan van een consequent en doelmatig beheer. Voor een uitgebreide beschrijving van de vegetatiemodule en de wijze waarop het is gebruikt wordt
verwezen naar hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de beschrijving en
interpretatie van de resultaten.
In het volgende wordt eerst in het kort ingegaan op de vegetatie-ontwikkeling zelf.
Voor een uitgebreidere beschrijving hiervan wordt verwezen naar Aanhangsel 5.
Vervolgens wordt aangegeven in hoeverre deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor:
de natuurlijkheid van de vegetatiesuccessie
de diversiteit aan vegetatietypen
de soortenrijkdom van de vegetaties
de internationale betekenis van de vegetaties binnen het hele stroomgebied van
de Rijn.
Daarbij is bij de planvarianten voor de middellange termijn vooral gelet op de te
verwachten vegetaties na 30 jaar, en bij de ontwikkelingsrichtingen na 100 jaar.

5.2.2 De vegetatie-ontwikkeling
In alle varianten treden de grootste veranderingen op daar waar fysiotopen door
inrichtingsmaatregelen worden gewijzigd, zoals bij het graven van open water en
reliëfvolgend ontkleien. Bij niets-doen beheer kan de successie van open water tot
opgaand bos binnen enkele tientallen jaren plaatsvinden. Ook bij verandering van
grondgebruik treedt, afhankelijk van de standplaats en het gevoerde beheer, veelal
een snelle successie op, waardoor in korte tijd al het begin van bos kan ontstaan.
Een geleidelijker verandering in de vegetatie is waar te nemen waar geringe
veranderingen in het beheer worden doorgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
verschralingsbeheer. Hier treden pas op langere termijn grote veranderingen op die
leiden tot verandering van vegetatietypen.
Als voorbeeld is voor planvariant 1in figuur 24 op vereenvoudigde wijze de verandering in het aandeel van enkele vegetatiestructuurtypen weergegeven, waarbij voor
de graslanden het aandeel aan stroomdalgraslanden en extensief beheerde natte graslanden (Dotterbloem- en Holpijp/Koekoeksbloem-grasland) is opgenomen. Het blijkt
dat het aandeel aan open water na inrichting is toegenomen ten opzichte van de uitgangssituatie, maar in de 30 jaar daarna sterk afneemt door dichtgroeien met wateren oevervegetaties. Het aandeel vochtige ruigte en struweel neemt al in 10jaar af,
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vooral ten gunste van moeras- en rietvegetaties en daarna ook door bosontwikkeling.
De ontwikkeling van extensief beheerde natte graslanden duurt zo'n 10 tot 30 jaar.
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Fig.24 Verandering vande vegetatie inde tijd bijplanvariant 1 t.o.v.de uitgangssituatie
na inrichting(0)enna10,30en100jaar
Bij de andere planvarianten verlopen de ontwikkelingen parallel maar er treden grote
verschillen op in het oppervlakte-aandeel van de vegetatietypen, zoals blijkt uit tabel
15. In deze tabel is het aandeel van verwachte vegetatietypen aangegeven in de uitgangssituatie, in de planvarianten na 30jaar en in de ontwikkelingsrichtingen na 100
jaar. In de tabel is verdisconteerd dat veel vegetaties in mozaïeken voorkomen. De
getallen in de tabel geven het oppervlakte-aandeel dat zij ruwweg zullen innemen,
uitgedrukt in aantallen cellen (veel vegetaties komen echter verspreid over veel meer
cellen voor). Het totaal aantal cellen komt zo voor elke variant uit op 1880, dat ruwweg overeenkomt met de totale oppervlakte van het plangebied (afgerond ca. 12000
ha). Er is bewust de eenheid van het model aangehouden, namelijk gridcellen van
6,25 ha; omrekening naar hectaren zou een grotere nauwkeurigheid suggereren dan
op basis van de gridcelgrootte mogelijk is.

127

Tabel 15 Oppervlakte-aandeel (in aantal cellen) van de vegetaties in de uitgangssituatie,
de planvarianten na 30jaar en de ontwikkelingsrichtingen na 100 jaar
(S =zeer soortenrijk, s = soortenrijk, I =met grote internationale betekenis, i =
met internationale betekenis)
Planvarianten
soortenrijkdom(s)/internationale betekenis(i)
Watervegetaties
WO Watervegetatie zonder macrofyten
Wl
Waterlelie/Geleplomp-vegetaties
W2 Watergentiaan/Fonteinkruiden-vegetatie
W 3 Blaasjeskruid/Lidsteng/Waterviolier-veg.
W4 Schede-/Rivierfonteinkruid-vegetatie
W5 Kroos/Kikkerbeet/Waterpest-watervegetatie
W6 Zannichellia-vegetatie
Efemerevegetaties
EO Pioniervegetatie zonder macrofyten
El
Slijkgroen-vegetatie
E2
Gelewaterkers/Naaldwaterbies-vegetatie
E3
Ganzevoet/Oeverstekelnoot-vegetatie
E4
Zwartemosterd/Tandzaad-pioniervegetatie
E5
Klaproos/Nachtschade-akkeronkruidveg.
Ruigtevegetaties
Rl
Brandnetel/Dauwbraam/Warkruid-ruigte
R2
Knolribzaad/Gevlektescheerling-ruigte
R3
Valeriaan/Poelruit-ruigte
R4
Rietland
R5
Kleinelisdodde/Mattenbies-oevervegetatie
R6
Scherpezegge/Rietgras-oevervegetatie
R7
Hennegras/Holpijp/Moerasspirea-vegetatie
R8
Klis/Bereklauw-ruigte
R9
Riet/Moerasandoorn-ruigte
Grasvegetaties
Gl
Engelsraaigr/Witteklaver-cultuurgrasland
G2 Grote Vossestaart/Boterbloem-grasland
G3
Kamgras/Glanshaver-grasland
G4 Sikkelklaver/Kruisdistel-stroomdalgrasland
G5 Geknikte Vossestaart-uiterwaardgrasland
G6
Dotterbloem-grasland
G7
Kweek-grasland
G8
Holpijp/Koekoeksbloem-grasland
Struweelvegetaties
SI
Wilgen-struweel
S2
Meidoorn/Kornoelje-Struweel
S3
Meidoorn/Vlier/Els-struweel
S4
Els/Boswilg-struweel
S5
Boomgaard/Boomkwekerij
Bosvegetaties
BI
Zwarte populieren/Schietwilgen-ooibos
B2
Abelen/Iepen-ooibos
B3
Schietwilgen-ooibos
B4
Essen/Iepen-ooibos
B5
Essen/Eiken-oeverwalbos
B6
Elzen/Essen/Iepen-komgrondenbos
B7
Elzen/Essen-bronbos
B9
Elzen/Eiken-moerasbos
BIO Populieren/Schietwilgen-produktiebos
Totaal aantal cellen
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Oj

VV
30j

PV 1
30j

PV 2
30j

OR-A
lOOj

ORB
lOOj

162
20
207
7
1
38
37

135
85
169
29
23
9
37

136
82
235
48
21
11
37

100
20
258
11
31
7
27

100
72
264
51
29
5
27

79
40
235
18
47
5
22

9
1
3
20
4
198

9
0
0
10
0
178

9
0
1
11
0
158

6
0
1
13
0
118

6
0
0
13
0
72

5
0
0
10
0
55

13
24
59
0
5
56
5
26
101

3
26
46
10
0
48
20
10
68

3
19
54
39
2
36
20
10
68

4
47
62
4
0
70
2
12
66

5
59
66
64
0
57
14
7
54

3
45
63
3
0
54
10
23
106

433
61
74
1
71
1
20
0

299
66
126
65
70
1
22
0

261
76
124
59
58
17
25
19

198
117
58
13
58
1
16
1

86
94
109
33
50
24
13
28

106
177
48
6
28
1
10
10

i
S
s
s,i

27
60
64
13
27

34
57
20
0
27

17
46
13
7
24

47
83
73
35
18

50
82
51
0
14

29
117
79
57
11

s
S,I
i
S,i
S,i
s,I

0
3
5
6
1
6
1
7
1

9
14
5
96
9
17
1
24
1

6
8
5
67
8
7
1
32
1

22
17
23
159
10
12
2
55
1

24
19
17
171
17
5
0
24
0

42
14
13
140
25
42
10
92
0

1880

1880

1880

1880

1880

1880

Uitg
s/i

s,I
s,i

s,i
i

i
S
s
i
S
s,i
I
I
i

s,i
s,i

I
s,i
S
s,i
S,I

s,i
I

Uit tabel 15blijkt dat bijna alle onderscheiden vegetatietypen in alle varianten voorkomen, maar dat het oppervlakte-aandeel perplan aanzienlijk verschilt. Onder andere
zijn in de tabel de volgende verschillen tussen de varianten te zien:
- In allevarianten treedt een sterke vermindering van het aandeel cultuurgrasland
(Gl) op ten opzichte van de uitgangssituatie.
- In W , PV 1en ORA komt een aanzienlijk grotere oppervlakte stroomdalgrasland
(G4) en Kamgras/Glanshaver-grasland (G3) tot ontwikkeling dan in PV 2 enOR
B. (Wel moet hierbij vermeld worden dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van
stroomdalvegetaties (G4) alleen kan worden bereikt wanneer een consequent daarop gericht beheer wordt toegepast. Een goede ontwikkeling hiervan is dus niet
verzekerd, in het model wordt hier echter wel van uitgegaan.)
- In PV 1en OR Akomen veel meer riet- en moerasvegetaties (R4, R7) tot ontwikkeling dan in VV, PV 2 en OR B.
- Extensief beheerd nat grasland (G6 en G8) ontbreekt praktisch in VV en PV2.
- In PV 2 en de ontwikkelingsrichtingen is het aandeel aan struweel- (SI t/m S4)
en bosvegetaties (met name hardhoutooibos, B4) veel groter dan in VV en PV
1.
Deze verschillen zijn het gevolg van de verschillen in gekozen natuurdoelen en de
lokatie daarvan. Vooral in de Rijnstrangen is het verschil tussen de planvarianten
groot. In de vergelijkingsvariant ligt hier het accent op extensieve graslanden, inPV
1 ontwikkelen zich over grote oppervlakten rietvelden en moerascomplexen, terwijl
in PV 2zich opbescheidener schaal een kleinschalig landschap ontwikkelt bestaande
uit een mozaïek van struikgewas, bos, extensief grasland, water, droogvallende slikken
en zandige oevers.In beide PV's is in tegenstelling tot VV hier sprake van reliëfvolgend ontkleien, waardoor de huidige vegetatie er grotendeels zal verdwijnen. Ook
in de uiterwaarden ontwikkelen zich in PV2 overwegend kleinschalige mozaïeken,
terwijl in PV 1en W overwegend grote delen open graslandvegetaties blijven. Voor
de Ooijpolder zijn de minste verschillen tussen de varianten, omdat hier in alle varianten het schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder wordt aangehouden.
De ontwikkelingsrichtingen laten uiteraard de grootste verschillen zien ten opzicht
van de uitgangssituatie, waarbij dehoeveelheid cultuurgrasland tot ongeveer een kwart
wordt teruggebracht. Het grootste verschil onderling is de ontwikkeling in de Rijnstrangen, waar in OR Aeen groot bemaaid rietmoeras wordt ontwikkeld, terwijl in
OR B een complex van deels half open moerasbos en oevervegetaties ontstaat dat
inde lagedelen onderhevig zal zijn aan forse peilfluctuaties. Bij ORAis in Ooijpolder-West de ontwikkeling van drassige, kalkminnende graslandvegetaties voorzien,
aan de voet van de stuwwal bij Nijmegen. In OR B is hier geen natuurontwikkeling
gepland.

5.2.3 Natuurlijkheid van de vegetatie-ontwikkeling
Onder 'natuurlijkheid' is verstaan de mate waarin de vegetatiesuccessie een afspiegeling vormt van natuurlijke processen, hier vnl.de invloed vanrivierdynamieken het
optreden van kwel. Door intensief menselijk beheer, zoals bemesten en grond129

bewerking, wordt de natuurlijkheid van de vegetatie-ontwikkeling onderdrukt. De
natuurlijkheid is daarom beoordeeld op grond van de intensiteit van het geplande
beheer. Er zijn vier categorieën onderscheiden, die een aflopende mate van
natuurlijkheid hebben:
- spontane vegetatie-ontwikkeling: ontwikkeling van bos- en moerasgebieden bij
niets-doen-beheer;
begraasde vegetatie-ontwikkeling: ontwikkeling van mozaïeken van bos, struweel, ruigte en grasland bij jaarrond begrazing door grote grazers;
beheerde vegetatie-ontwikkeling: in stand houden van soortenrijke graslanden,
rietlanden e.d. door natuurgericht maaibeheer;
- exploitatie: in stand houden van graslanden, akkers, boomgaarden en bossen voor
produktiedoeleinden. Ook de stroomdraad van de rivieren en het Pannerdensch
kanaal zijn in deze categorie ondergebracht, omdat deze in de eerste plaats als
vaarwater in stand worden gehouden.
Tabel 16 geeft een overzicht van de oppervlakte-verdeling van de verschillende categorieën in de planvarianten en ontwikkelingsrichtingen. De uitgangssituatie is niet
aangegeven, omdat het huidige beheer niet in het DGP-model is opgenomen. (Uitgaande van de huidige vegetatiestructuur is een ruwe schatting voor de huidige procentuele verhouding tussen spontane natuur, beheerde natuur en exploitatie: 10% :
25% : 65%). In figuur 25 worden de verschillen tussen de varianten in een
staafdiagram zichtbaar gemaakt.

Tabel 16 Natuurlijkheid van de vegetatie-ontwikkeling in de planvarianten in aantal
cellen en (procentueel, it.o.v. het plangebied
Ontwikkeling
spontaan
begraasd
beheerd
exploitatie

VV

PV 1

131 (7%)
117 (6%)
540(29%)
1093(58%)

128 (7%)
65 (3%)
720(38%)
969(52%)

PV 2
268(14%)
425(22%)
152 (8%)
1037(56%)

OR A

ORB

260 (14%)
425 (22%)
615 (33%)
590 (31%)

369 (20%)
747 (40%)
16 (1%)
758 (39%)

Uit tabel 16 en figuur 25 blijkt duidelijk dat Planvariant 2 en ontwikkelingsrichting
B in grote delen een natuurlijker ontwikkeling tot stand brengen, door de nadruk op
spontane bos- en moerasontwikkeling en jaarrondbegrazing. Bij PV 1, VV en OR
A ligt het zwaartepunt bij beheerde ontwikkeling: het beheer is hier vooral gericht
is op het in stand houden van weidevogelgraslanden, bloemrijke graslanden, natte
schraalgraslanden en bij OR A ook op veel gemaaide rietlanden. De mate van natuurlijkheid is in deze planvarianten daarom beduidend minder dan bij PV 2 en OR B.
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aantal cellen

VV

PV1
!spontaan

PV2
begraasd

OR-A
IsSSI beheerd

OR-B
I exploitatie

Fig.25Natuurlijkheid vande vegetatie-ontwikkelingperplanvariant

5.2.4 Diversiteit aan vegetatietypen
Bij de bepaling van de diversiteit is op twee verschillende schaalniveaus gekeken:
enerzijds is gekeken naarhet totaal aantal vegetatietypen dat inhet gehele plangebied
wordt verwacht, en anderzijds naar het aantal te verwachten vegetatietypen per cel.
Uit de eerder getoonde tabel 15in paragraaf 5.2.2 blijkt dat het aantal vegetatietypen
voor hethele Gelderse Poortgebied per plan nauwelijks verschilt. Vrijwel alle onderscheiden vegetatietypen zijn in iedere planvariant (na 30,resp. 100jaar) te verwachten, zij het dat het aandeel en deruimtelijke verdeling varieert. Alleen bij deVergelijkingsvariant komen minder vegetatietypen voor. Hier ontbreken het holpijp-koekoeksbloemgrasland, de lisdoddevegetatie en struweel van els en boswilg. Dit geringe
onderscheid is vooral te wijten aan het groffe oplossende vermogen waarmee gewerkt
is (250 x 250 m) waardoor ook gekozen moest worden voor een vrij grove indeling
in vegetatietypen. Ook het feit dat het model in alle gevallen uitgaat van een optimaal
beheer, betekent dat in alle planvarianten bij overeenkomstig beheer op dezelfde
plaatsen dezelfde vegetaties worden verwacht. Externebeïnvloeding door aangrenzend
landgebruik, die bij kleine natuurgebieden aanzienlijk kan zijn, isbijvoorbeeld niet
verdisconteerd en evenmin verschillen die kunnen ontstaan door beheerslandbouw
ten opzichte van beheer door een natuurbeheersorganisatie.
Duidelijker verschillen tussen deplanvarianten zijn te zien in het aantal te verwachten
vegetatietypen per cel. Dit heeft vooral te maken met de mate waarin mozaïeken
worden ontwikkeld. Doorjaarrond-begrazingsbeheer ontstaan mozaïeken vanopgaande en korte vegetaties.In waterrijke gebieden ontwikkelen zichmozaïeken van land-
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en oevervegetaties. Hierdoor ontstaat op celniveau een grotere diversiteit in vegetatiestructuur en -typen dan in homogenere gebieden met eenzijdiger beheer.
Met behulp van het model is per variant het aantal verschillende vegetatietypen per
cel berekend. In tabel 17zijn deresultaten weergegeven, waarbij voor deuitgangssituatie en per planvariant wordt aangegeven hoeveel gridcellen 1tot 5 vegetatietypen
bevatten. In figuur 26 zijn de verschillen tussen de varianten in een staafdiagram
zichtbaar gemaakt.
Tabel 17 Het aantal cellen met 1 of meer vegetatietypen per cel in de uitgangssituatie en
per planvariant
planvarianten
planperiode

UIT
Oj

vv

PV 1
30j

PV2
30j

OR A

30j

lOOj

ORB
lOOj

1 type per cel
2 typen per cel
3 typen per cel
4 typen per cel
5 typen per cel

1171
310
366
33
0

1046
533
139
99
64

960
617
193
87
25

973
335
134
173
267

725
673
101
160
231

724
380
61
264
461

aantal cellen

_!

UIT

VV

!

ÜE3
Fig. 26

j

p

PV1
PV2
OR-A
OR-B
aantal vegetatietypen per cel
I~~11

Het aandeel aan cellen met 1, 2, 3, 4 en 5 vegetatietypen per cel in de uitgangssituatie enper planvariant

Hieruit blijkt dat bij planvariant 2en ontwikkelingsrichting A en vooral bij OR B,
meer cellen voorkomen met een groot aantal vegetatietypen dan bij PV 1, VV en
deuitgangssituatie. Dit hangt samen met de grotenadruk op begrazingsbeheer in deze
varianten. De fijnkorreligheid die dit beheer met zich meebrengt zorgt er voor dat
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op celniveau PV 2, ORB en OR A een grotere diversiteit vertonen dan VV en PV
1.

5.2.5 Soortenrijkdom van de vegetatietypen
Om de soortenrijkdom te berekenen zijn allete verwachten vegetatietypen ingedeeld
indrie klassen, te weten zeer soortenrijk, vrij soortenrijk en weinig soortenrijk. Deze
classificatie is empirisch vastgesteld en deels gebaseerd op karteringen in het gebied
(DeBoer &Willink, 1992)en deels opplantensociologische beschrijvingen (Westhoff
& Den Held, 1969).In tabel 5.1 is met een 's' aangegeven welke cijfers als (zeer)
soortenrijk worden beschouwd. Van iedere planvariant is vervolgens het aantal cellen
met meer of minder soortenrijke vegetatietypen bepaald en opkaart en in tabelvorm
weergegeven (zie figuur 27a entabel 18).Hieruit blijkt dat -bij een optimaal beheer in alleplanvarianten een forse toename wordt verwacht van het oppervlakte-aandeel
soortenrijke en zeer soortenrijke vegetatietypen t.o.v. deuitgangssituatie. Debelangrijkste veranderingen zijn de volgende.
VV

Ook bij het voorziene beleid wordt een forse toename van het aantal soortenrijke vegetaties verwacht. Dit houdt verband met de forse toename aan oppervlakte natuurgericht agrarisch beheer, gericht opde ontwikkeling van soortenrijke graslanden, en de ontwikkeling van soortenrijke bos-en watervegetaties
in delen van de uiterwaarden.
PV 1 Het aandeel aan begroeiingen meteen hoge envrij hoge soortenrijkdom neemt
sterk toe ten opzichte van de uitgangssituatie, maar verschilt niet veel van
VV.Kenmerkend zijn soortenrijke watervegetaties en extensieve graslanden.
PV 2 Het aantal cellen met meerdere zeer soortenrijke vegetatietypen neemt sterk
toe, en is ook hoger dan in PV 1(zietabel 19).Dit wordt vooral veroorzaakt
doorde introductie van grote grazers ende daarmee gepaard gaandeontwikkeling van begroeiingsmozaïeken vanbos, struweel,ruigte en grasland, waardoor
erpercel vaak meerdere soortenrijke vegetatietypen ontstaan. Ookhet grotere
aandeel aan bosvegetaties in deze variant, waarvan er vier als zeer soortenrijk
zijn aangemerkt, heeft tot gevolgdat het totale oppervlak aan zeer soortenrijke
vegetaties aanzienlijk groter is dan in PV 1.De zeer soortenrijke water- en
graslandvegetaties zijn echterbeperkt vertegenwoordigd; de oppervlakteverdeling tussen de verschillende typen zeer soortenrijke vegetaties is bij PV 1iets
gelijkmatiger (zie tabel 15).
OR A Door oppervlaktevergroting en introduktie van grote grazers en de daarmee
gepaard gaande bosvorming, neemt ook hier het aantal plekken met (zeer)
soortenrijke vegetaties toe.Daarnaast komen grote oppervlakten met soortenrijke graslanden, ruigten en watervegetaties in deze variant tot ontwikkeling.
OR B Hier is het aantal plekken met hoge soortendrijkdom in absolute zin groter
dan bij alle andere planvarianten. Dit wordt vooral bereikt door de ontwikkeling van grote oppervlakten mozaïeken van soortenrijke bossen, struwelen,
grasland, oever- en watervegetaties. Evenals in PV 2 zijn ook hier de zeer
soortenrijke water- en graslandvegetaties echter duidelijk ondervertegen-
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woordigd; de oppervlakteverdeling tussen de zeer soortenrijke vegetatietypen
is in OR A iets gelijkmatiger.
In tabel 18 wordt voor de uitgangssituatie en per planvariant aangegeven hoeveel
gridcellen 1tot 4 zeer soortenrijke vegetatietypen bevatten enhet totaal aan gridcellen
met zeer soortenrijke vegetatietypen. In figuur 27 zijn de verschillen tussen de varianten in een staafdiagram zichtbaar gemaakt. Infiguur 27a zijn de simulatieresultaten
voor de soortenrijke vegetatietypen per cel inkaart gebracht voor de uitgangssituatie
en voor de planvarianten.
Tabel 18 Het aantal cellen met 1 of meer zeer soortenrijke vegetatietypen per cel in de
uitgangssituatie en per planvariant
planvarianten
planperiode
1 type per cel
2 typen per cel
3 typen per cel
4 typen per cel
totaal aantal zeer
soortenrijke cellen:

UIT
Oj

VV
30j

PV 1
30j

PV2
30j

OR A
lOOj

ORB
lOOj

150
19
2
0

289
70
9
10

220
99
7
5

410
37
59
19

432
133
75
18

500
86
72
41

171

378

331

525

658

699

aantal cellen

UIT

VV

PV1
PV2
OR-A
aantal v e g e t a t i e t y p e n / c e l

3
Fig. 27
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E32

OR-B

1

Het aandeel aan cellen met 1, 2, 3 en 4 zeer soortenrijke vegetatietypen per
cel in de uitgangssituatie en per planvariant

Zeer soortenrijke vegetaties
uitgangssituatie

Zeer soortenrijke vegetaties
na30jaarPV1

Zeer soortenrijke vegetaties
na30jaar W

Zeer soortenrijke vegetaties
na30jaar PV2

Zeersoortenrijke vegetaties
na 100jaar ORB

1 zeer soortenrijk vegetatietype per cel
2 zeersoortenrijke vegetatietypen per cel
3 zeersoortenrijke vegetatietypen per cel
4 zeersoortenrijke vegetatietypen per cel
restvan studiegebied

Fig.27a Simulatieresultaten vansoortenrijkevegetatietypenper cel voorde uitgangssituatieen voor deplanvarianten
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5.2.6 Internationale betekenis van de vegetatietypen
Om de internationale betekenis te beoordelen zijn alle te verwachten vegetatietypen
ingedeeld in drie categorieën: met grote betekenis, met betekenis en met geringe
betekenis (zie tabel 15). De criteria voor deze indeling zijn empirisch vastgesteld
en hebben betrekking op het stroomgebied van de Rijn in Nederland en NordrheinWestfalen. Evenals bij de soortenrijkdom, is van iedere planvariant het aantal cellen
met meer of minder internationale betekenis bepaald (zie figuur 28a en tabel 19).
Hieruit blijkt dat - bij een optimaal beheer - in alle planvarianten een forse toename
wordt verwacht van het oppervlakte-aandeel vegetatietypen met (grote) internationale
betekenis t.o.v. de uitgangssituatie. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende.
VV

Het oppervlakte-aandeel van vegetatietypen van (grote) betekenis neemt sterk
toe t.o.v de uitgangssituatie. Vooral de ontwikkeling van rietmoeras in de
Rijnstrangen, uitbreiding van watervegetaties en bosontwikkeling in de Groenlanden en de Gendtse waard dragen daaraan bij.
PV 1 Deze planvariant vertoont een nog sterkere toename van vegetaties met een
grote internationale betekenis. Dit is vooral te danken aan de uitbreiding van
het areaal rietland, de watervegetaties Waterlelie-Geleplomp en Blaasjeskruidlidsteng-Waterviolier en de graslanden van Vossestaart-Boterbloem en van
Holpijp-Koekoeksbloem (zie tabel 15).
PV 2 Het aandeel aan vegetatietypen die internationaal van grote betekenis zijn is
minder dan bij PV 1 door het praktisch ontbreken van rietland en het veel
minder voorkomen van water- en kalkminnende graslandvegetaties met grote
internationale betekenis. De oppervlakte met vegetatietypen van vrij grote
betekenis is bij PV 2 echter veel groter dan in PV 1. Dit is vooral toe te
schrijven aan de ontwikkeling van een veel groter aandeel aan ooibos en (Els-)
Wilgen-struweel.
OR A De oppervlakte aan vegetaties met (grote) internationale betekenis neemt t.ov.
PV 1verder toe, vooral door de uitbreiding van rietland in de Rijnstrangen,
de natte graslandvegetaties aan de voet van de stuwwal bij Nijmegen en de
introductie van begraasde ooibossen in de uiterwaarden.
OR B In OR B is de oppervlakte aan vegetaties met grote internationale betekenis
zelfs iets groter dan in OR A. Dit is vooral te danken aan de uitbreiding van
het (deels begraasde) Elzen-Eiken-moerasbos in de voormalige uiterwaard rond
de Ooijse Graaf, de Pannerdensche en Gelderse waarden en de Spijkse polder.
Het grote areaal aan grote Vossestaart-Boterbloem-graslanden (G2) in de begraasde delen van deze bossen draagt ertoe bij dat er in OR B een aanzienlijk
groter aantal cellen wordt aangetroffen met meerdere vegetaties van grote
betekenis dan in OR A. Wel is de oppervlakteverdeling tussen de vegetatietypen met grote betekenis bij OR A iets beter dan bij OR B (zie tabel 15).
In tabel 19 wordt voor de uitgangssituatie en per planvariant aangegeven hoeveel
gridcellen 1, 2 en 4 vegetatietypen van grote internationale betekenis bevatten. De
cellen met 4 typen betreffen begraasde vegetaties in kwel-gebieden (cellen met 3 typen komen niet voor). Ook is het totaal aan gridcellen met vegetaties van grote internationale betekenis aangegeven. In figuur 28 zijn de verschillen tussen de uitgangssituatie en de varianten in een staafdiagram zichtbaar gemaakt.
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Infiguur28a zijn de simulatieresultaten van de internationale betekenis van devegetatietypen per eel in kaart gebracht.
Tabel19

Hetaantalcellenmet1ofmeervegetatietypen vangroteinternationale betekenispercel indeuitgangssituatie enperplanvariant

planvarianten
planperiode
1 type percel
2 typen percel
4 typen per cel
totaal aantal cellen
met int. betekenis:

UIT
Oj

VV
30j

PV 1
30j

PV2
30j

OR A
lOOj

ORB
lOOj

136
18
0

246
79
0

307
97
0

241
123
3

479
141
0

321
330
25

154

325

404

367

620

676

aantal cellen

PV1

H 4

Fig.28

PV2
OR-A
aantal typen

ÜH2

OR-B

ÜÜ1

Hetaandeelaancellenmet1,2 en4 vegetatietypen vangrote internationale
betekenisper celindeuitgangssituatie enperplanvariant
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Vegetaties van grote internationale betekenis
uitgangssituatie

Vegetaties van grote internationale betekenis
na 30jaar W

Vegetaties van grote internationale betekenis
na 30 jaar PV2

Vegetaties van grote internationale betekenis
na 100jaar ORA

Vegetaties van grote internationale betekenis
na 100jaar ORB

j 1vegetatietype van grote internationale betekenis per cel
'"-"f,',j 2 vegetatietypen van grote internationalen betekenis per cel
JBË

4 vegetatietypen van grote internationale betekenis per cel
| rest van studiegebied

Fig. 28a
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Simulatieresultaten van vegetatietypen van grote internationale betekenis per
cel voor de uitgangssituatie en voor de planvarianten

5.2.7 Conclusies vegetatie-evaluatie
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er na realisatie van alle planvarianten(ook W ) een sterke toename wordt verwacht in de oppervlakte aan vegetaties
met grotere natuurlijkheid, diversiteit, soortenrijkdom en internationale betekenis dan
in de uitgangssituatie, indien wordt uitgegaan van een optimaal beheer.
Voor wat betreft denatuurlijkheid van devegetatie-ontwikkeling scoren PV 2,OR
A en vooral OR B duidelijk hoger dan PV 1en VV, als gevolg van de keuze voor
spontane natuurontwikkeling onderniets-doen-beheer enbegeleide natuurontwikkeling
onder jaarrondbegrazing.
De diversiteit op het niveau van het plangebied verschilt per plan nauwelijks, uitgaande van dehier gehanteerde vegetatietypologie. Vrijwel alleonderscheiden vegetatietypen zijn in iedereplanvariant te verwachten. Duidelijker verschillen tussen de
planvarianten zijn te zien in het aantal te verwachten vegetatietypen per cel.Bij PV
2, ORA en vooral bij ORB,komen meer cellen voor met een groot aantal vegetatietypen dan bij PV 1,W en deuitgangssituatie. Dit hangt samen met de grote nadruk
op begrazingsbeheer in de eerst genoemde varianten.
De soortenrijkdom van de te verwachten vegetaties geeft eenzelfde beeld: in PV
2, ORA envooral ORB ontwikkelen zichaanzienlijk grotereoppervlakten aan soortenrijke vegetaties dan in PV 1en VV. Ook dit houdt verband met de grote oppervlakten aan begraasde bossen, waarin een grote soortenrijkdom inmeerdere structuurlagen wordt verondersteld. Het oppervlakte-aandeel van de verschillende typen soortenrijke vegetaties is in VV en PV 1iets beter verdeeld.
Voor wat betreft de internationale betekenis doet PV 1niet onder voor PV 2.In
PV 1is een groter oppervlak aan vegetaties met zeer grote internationale betekenis
te verwachten, in PV2 ontwikkelt zich echter een groter areaal met vegetaties met
vrij grote betekenis. Bij de beide ontwikkelingsrichtingen scoort OR B hoger dan
OR A, vooral door een hoger aantal vegetatietypen met grote betekenis per cel.Het
aandeel van de verschillende vegetatietypen is in PV 1enORAiets beter verdeeld.

5.3 Gevolgen voor de fauna
Deze evaluatie heeft betrekking ophet mogelijk in de toekomst voorkomen van diersoorten in de Gelderse Poort opgrond van geschiktheid en oppervlakte vandeecotopen die nauitvoering van deplanvarianten worden verwacht. Dit geeft geen zekerheid
over het werkelijke voorkomen van de diergroepen na eventuele realisatie van de
plannen. Daadwerkelijke vestiging of uitbreiding van diersoorten is mede afhankelijk
van een reeks van factoren die niet in het model zijn opgenomen zoals milieu-aspecten, onderlinge betrekkingen tussen soorten, populatiedynamiek, dispersiefactoren
en aanwezigheid van rustgebieden.
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Tabel 20 De oppervlakten potentieel leefgebied in de uitgangssituatie, in de planvarianten na 30jaar en in de ontwikkelingsrichtingen na 100jaar, in aantal gridcellen
Planvarianten
planperiode

UITG
Oj

soorten waarvoor de uitgangssituatie, W en/of
rietgans foerageergebieden
335
7
watersnip foerageer
veldleeuwerik
35
grauwe gors
65
geelsprietdikkopje
400
soorten waarvoor PV 1 en OR A relatief
gunstig
waterspitsmuis
65
aalscholver foerageergebieden
505
bruine kiekendief broedgebied
160
bruine kiekendief foerageergebied
160
watersnip
155
roodborsttapuit
45
knoflookpad voortplantingsgebied
5
knoflookpad foerageergebied
20
kamsalamander foerageergebied
125
snoek paaigebieden
165
snoek foerageergebieden
365
oranjetip voortplantingsgebied
105
soorten waarvoor PV 2 en OR B relatief
gunstig
bever
0
0
eland
77
aalscholver broedgebied
rietgans slaapgebieden
90
40
kleine plevier
kamsalamander voortplantingsgebied
50
256
zalm foerageergebied
120
oranjetip foerageergebied
soorten waarvoor OR A en OR B relatief
gunstig
0
boomklever
3452

Totaal geschikt leefgebied

diersoorten

W
30j

PV 1
30j

PV 2
30j

OR A OR B
lOOj
lOOj

PV 1 relatief gunstig af& teken
238
211
281
306
118
0
1
2
0
0
77
108
27
47
12
147
183
51
0
0
428
376
281
338
340
afsteken
62
162
227
75
246
568
590
505
496
568
284
148
189
144
270
337
420
607
498
302
137
234
16
80
160
109
34
95
43
146
1
32
3
56
3
14
52
19
72
19
127
222
153
326
368
149
254
59
246
103
547
437
343
504
362
237
377
151
289
123
afsteken
0
376
0
131
0
192
0
0
97
81
276
75
44
237
188
92
83
144
163
151
17
26
15
26
26
2
222
29
50
66
344
256
251
285
280
524
299
342
290
463
afsteken
103
0
0
0
104
4006

4798

4054

5636

5506

PV1 en PV2 gunstig

VV gunstig

oranjetip voortpl.
grauwe gors
geelsprietdikkopje
aalscholver foerag.
roodborsttapuit
watersnip
veldleeuwerik
snoek paaiplaats
bruine kiek foerag.
oranjetip foerageren
bruine kiek. broeden
boomklever
knoflookpad voortpl.
kleine plevier
knoflookpad foer.
waterspitsmuis
snoek foerageren
rietgans foerageren
kamsalamander zomerb
zalm
kamsalamander foer.
rietgans slapen
eland
bever
aalscholver broeden
-50

0
50
verschillen in cellen
Ipv1-vv

Fig. 29
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100

]pv2-vv

De verschillen tussen de planvarianten 1 en 2 ten opzichte van de vergelijkingsvariant, in aantal cellen. In zwart de verschillen tussen PV 1 en VV,
gearceerd tussen PV 2 en W

200

Het model geeft weldemogelijkheid omde verwachte geschiktheid vandeverschillendeplanvarianten voor een aantal diergroepen metelkaar te vergelijken. Dit is voor
18 verschillende gidssoorten gedaan. Voor de selectie van deze diersoorten en de
gevolgde werkwijze bij debepaling van derelatieve geschiktheden per planvariant
wordt verwezen naar hoofdstuk 4.In deze paragraaf wordt ingegaan opderesultaten
van de evaluatie.Daarbij is bij deplanvarianten voor de middellange termijn vooral
gelet op de te verwachten populaties na 30jaar, en bij de ontwikkelingsrichtingen
na 100jaar.
In het volgende worden allereerst de veranderingen in oppervlakte geschikt leefgebied
beschreven die te verwachten zijn voor alle geselecteerde groepen na realisering van
de verschillende planvarianten. Indehoofdtekst wordt dit perplanvariant behandeld;
in aanhangsel 6t/m7 wordt hieropper diersoort nader ingegaan. Vervolgens wordt
aangegeven in hoeverre deze veranderingen gevolgen hebben voor:
- de diversiteit van de fauna-populatie
- de soorten met internationale betekenis
de compleetheid van defauna vanhet rivierengebied; hierbij gaat het omde vraag
of soorten kunnen toenemen diekarakteristiek zijn voor rivier-gebonden biotopen.

5.3.1 Veranderingen in oppervlakte geschikt leefgebied
Overzicht
In tabel 20wordt een overzicht gegeven van deresultaten van de met het computermodel uitgevoerde simulatie van de fauna-ontwikkeling. Aangegeven is de oppervlakte in aantallen gridcellen, van:
- huidige geschikte leefgebieden van de gidssoorten
- verwachte geschikte leefgebieden in de planalternatieven, na 30jaar
- verwachte geschikte leefgebieden in de ontwikkelingsrichtingen, na 100jaar.
De tabel is gerangschikt naar overeenkomsten en verschillen tussen de planvarianten.
Deresultaten zijn tevens op kaarten uitgedraaid, waarvan een aantal voorbeelden in
deze rapportage zijn opgenomen. Door interpretatie van de tabellen en kaarten zijn
perplanvariant conclusies getrokken die niet alleen betrekking hebben opdegeselecteerde gidssoorten, maar ook op ecologisch verwante diersoorten.
In figuur 29 zijn de verschillen tussen de planvarianten 1en 2 ten opzicht van de
vergelijkingsvariant in een staafdiagram zichtbaar gemaakt. Een negatief aantal betekent dat inde PV minder geschikt leefgebied voorkomt dan in VV,positief betekent
dat erjuist meer geschikt leefgebied in de PV te verwachten is.
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Simulatie van geschikt habitat voor weidevogels van natte graslanden (watersnip) in de uitgangssituatie en in VV, PV 1 en PV 2 na 30jaar en in OR A
en OR B na 100 jaar

Planvariant 1
Door dein deze planvariant geplande toename van open gebieden met natuurgericht
agrarisch beheer (ook buitendijks), beheerdrietlanden stagnante wateren in de Rijnstrangen en de ontwikkeling van natte (kwel)graslanden langs de randen van de stuwwalmassieven worden naar verwachting de volgende soorten in PV 1bevoordeeld:
soorten van extensief beheerde agrarische cultuurlandschappen zoals watersnip
(figuur 30), veldleeuwerik, roodborsttapuit, geelgors, oranjetip;
soorten van rietmoerassen zoals bruine kiekendief (figuur 31), roerdomp, grote
karekiet;
soorten met grootschalige foerageergebieden zoals aalscholver, bruine kiekendief
en visarend; deze soorten kunnen met relatief kleine broedgebieden toe, die in
alle varianten voldoende aanwezig zijn, zodat dit geen limiterende faktor is;
soorten van extensief beheerde buitendijkse graslanden zoals grauwe gors, kwartelkoning;
soorten van kwelmilieus zoals waterspitsmuis.
- vissoorten van stagnante wateren, zoals de snoek, zeelt, karper.
Door het voorkomen van een groot areaal aan rijk begroeid visrijk water en open
rietmoeras lijkt deze planvariant ook geschikter voor herintroductie van de otter.
Diergroepen van grote (ooi)bos-moerascomplexen zullen in deze planvariant naar
verwachting duidelijk minder aan bod komen (reigerachtigen, zwarte wouw, eland,
bever). Introductie van bever en eland is in PV 1niet zinvol vanwege de geringe
oppervlakte aan geschikt aaneengesloten moerasbos.Debeperkterivierdynamieken
de geringere oppervlakte aan open water, nevengeulen en strängen in open verbinding
met de rivier brengt met zich mee dat riviervissen (zalm, zeeforel, fint, steur), en
soorten van erosieplekken langs derivier (kleineplevier, visdief,kluut, oeverzwaluw)
wat minder mogelijkheden hebben dan in PV 2. Ook neemt de oppervlakte aan geschikte slaapplaatsen en foerageergebied voor ganzen enigszins af doorde geringere
oppervlakte open water en het geringere areaal aan produktiever grasland.
Planvariant 2
Er worden in PV 2 mogelijkheden gecreërd om buitendijks grote, aaneengesloten
natuurgebieden tot ontwikkeling te brengen in de vorm van waterrijke jaarrond begraasde parklandschappen en natuurlijke ooibossen. Hierdoor ontstaat er gelegenheid
voor introductie van eland en bever. Geschikte gebieden voor debever komen vooral
voor in de Rijnstrangen (figuur 32). Naast deze soorten zullen ook andere soorten
van moeras- en ooibossen een grotere oppervlakte geschikt leefgebied aantreffen.
Dit blijkt uit het verwachte grote areaal geschikt broedgebied van de aalscholver,
dat ca. 4x zo groot is alsin PV 1(figuur 33).De aalscholver zelf zal van deze sterke
toename niet direct profiteren, omdat deze soort slechts een klein broedgebied nodig
heeft, maar andere moerassoorten vermoedelijk wel, zoals kwak, woudaapje, zwarte
wouw enblauwe reiger. Verder ontstaan erin dezeplanvariant meer potentiële slaapplaatsen voor ganzen (rietgans,kolgans),diein de winter op grote schaal op graslanden en akkers foerageren en denacht op grotere waterplassen doorbrengen. Vermoedelijk wordt dit grotere aanbod aan slaapplaatsen niet volledig benut. De oppervlakte
geschikt foerageergebied bepaalt momenteel vooral de grootte van depopulatie ganzen. Voor andere overwinterende watervogels zoals smient, kuifeend, tafeleend ontstaat er wel een meerwaarde als rustgebied.
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Simulatie van de verspreiding van soorten van rietmoerassen (bruine kiekendief) in de uitgangssituatie en in VV, PV 1 en PV 2 na 30jaar en in OR A en
ORB na 100jaar

Andere soorten die vanPV2 profiteren zijn soorten die sterk gebaat zijn bij voldoende rivierdynamiek waardoor langs derivier erosieplekken ontstaan. Opdeze zandige
plekken kunnen kleine plevier, visdief, kluut en meeuwen tot broeden komen.Pleksgewijs komen mogelijk steilranden voor waar oeverzwaluwen of ijsvogels geschikte
nestplaatsen vinden.
Voor amfibieën lijkt PV 2 ook meer geschikte voortplantingsbiotopen te scheppen
dan PV 1.Of deze ook benut worden is afhankelijk van de nabijheid van geschikte
foerageer- en overwinteringsbiotopen. Deze kunnen zo kleinschalig zijn, dat zebuiten
het oplossingsniveau van het model vallen. Ook is kennis over het gebruik en de
kwaliteit van winterbiotopen beperkt voorhanden (STL, 1993).
De aanwezigheid van strängen in open verbinding met de rivier, nevengeulen en
plassen die in open verbinding staan met de rivier is gunstig voor riviervissen (Bergers, 1991).Zezijn gunstig als foerageergebied (o.a. voor zalm) en kunnen daarnaast
mogelijk als vluchtgebied fungeren wanneer er in de rivier ongustige milieuomstandigheden voorkomen (gifgolf). Sommigeriviervissenzoals kwabaal, winde enriviergrondel, hebben in dit soort milieus hun habitatvoorkeur.
In planvariant 2komen vrijwel alle soorten voor die ook in PV 1worden genoemd,
maar de oppervlakte leefgebied en daardoor vermoedelijk ook de grootte van depopulatie, is voor veel soorten beduidend lager. Vooral soorten van het agrarisch cultuurlandschap (weidevogels,geelgors enroodborsttapuit) enextensief beheerde buitendijkse hooilanden (grauwe gors en kwartelkoning) zullen weinig geschikt leefgebied
vinden in PV 2tengevolge van de ontwikkeling van opgaande begroeiing in de uiterwaarden. Van deze soorten zullen binnen de huidige begrenzing van het studiegebied
mogelijk kleinere populaties overblijven.
De verschillen met planvariant 1 kunnen voor sommige soorten (bijvoorbeeld rietvogels als bruine kiekendief, grote karekiet, roerdomp enrietzangergroter zijn dan uit
de tabel is af te leiden. Dit wordt veroorzaakt door het veelvuldig voorkomen van
mozaïeken in PV 2 waardoor de totale oppervlakte aan rietland geringer is dan in
planvariant 1ende populatiegrootte vermoedelijk ookkleiner zalzijn.De berekende
broedgelegenheid van debruine kiekendief (zietabel 20)duidt er opdat debroedgelegenheid van deze soorten in deze variant zelfs zal verminderen ten opzichte van
de uitgangssituatie. Dit heeft vooral te maken met de toename inrivierdynamiekin
de uiterwaarden, waardoor rietgroei daar zal worden verhinderd.
Vergelijkingsvariant W
De ontwikkeling van devergelijkingsvariant laat in grote lijnen hetzelfde beeld zien
als bij PV 1alleen is deoppervlakte geschikt leefgebied voor de meest soorten veel
geringer. Dit betekent dater bij de vergelijkingsvariant voor demeeste soortenkleinerepopulaties worden verwacht dan bij PV 1.Voor enkele soorten (broedgebied aalscholver, roodborsttapuit, geelsprietdikkopje en foerageergebied voor ganzen) pakt
deze variant iets gunstiger uit dan PV 1vanwegede wat grotere oppervlakte struweel,
bos en geschikt grasland.
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Simulatie van geschikt habitat van de bever in de uitgangssituatie en in W,
PV 1 en PV 2 na 30jaar en in OR A en OR B na 100 jaar

Ten opzichte van PV2zijn het vooral de soorten van agrarische cultuurlandschappen
(weidevogels en vogels van kleinschaliger landschappen),rietlanden(bruine kiekendief, grotekarekiet, roerdomp)enbuitendijkse hooilanden (grauwegorsenkwartelkoning) die grotere leefgebieden hebben. Veelkleinere leefgebieden ontstaan voor soorten die bij PV 2 sterk worden bevoordeeld (broedgebied aalscholver, riviervissen,
kleine plevier, visdief en voortplantingshabitat amfibieën). Geschikte leefgebieden
voor eland en bever ontbreken in de vergelijkingsvariant.
Ontwikkelingsrichting A
Ontwikkelingsrichting A betekent voor wat betreft vegetatie-ontwikkeling binnendijks
een uitbreiding van PV 1,terwijl deze in deuiterwaarden grote overeenkomsten vertoont met planvariant 2.Dit komt ook tot uiting in de verwachte fauna. Voor vrijwel
alle soorten waarvoor PV 1gunstige perspectieven biedt wordt het leefgebied verder
vergroot. Daarnaast is de oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten waarvoor PV
2 gunstig uitpakt vrijwel net zo groot als bij planvariant 2.Door oppervlaktevergroting van de ooi- en moerasbossen ontstaat ookhier geschikt leefgebied voorde eland,
zij het met een beperkte populatie, en voor soorten als kwak, woudaapje, zwarte
wouw,blauwe reiger enpurperreiger. Ook voorriviervissenen amfibieën (kamsalamander) ontstaan grotere oppervlakten geschikt habitat diezelfs groter zijn dan bij
PV2.
Door het ouder worden van de bossen ontstaat er op langere termijn ook geschikt
leefgebied voor soorten van oude bossen. Vooral holenbroeders als bosuil, spechten
en boomklever kunnen hiervan profiteren. Andere soorten waarvoor de ouderwordendebossen een functie kunnen krijgen zijn rosse vleermuis,buizerd en mogelijk eekhoorn en zwarte ooievaar.
Toch zijn er soorten die in dit plan niet of in beperkte mate aan bod komen. Door
de ontwikkeling van opgaande begroeiing in de uiterwaarden verdwijnt het leefgebied
(buitendijkse hooilanden) voor grauwe gors enkwartelkoning. Tevens neemt deoppervlakte geschikt habitat voor weidevogels (watersnip, grutto, veldleeuwerik) hierdoor af of halveert t.o.v. PV 1.De geschikte weidevogelgraslanden komen op een
andere plaats te liggen, n.l. in het gebied met kwelgraslanden aan de voet van de
stuwwallen (zie figuur 30).Geschikt gebied voor debever (figuur 32) is wel aanwezig
maar blijft van onvoldoende omvang voor een zelfstandige populatie.
De oppervlakte geschikt foerageergebied voor ganzen is kleiner dan in alle andere
plannen enbedraagtnogmaareenderdevandieindehuidige situatie doorvermindering van de oppervlakte aan voedselrijkere gras-en akkerlanden en verdichting van
het landschap door bosontwikkeling. Hoewel in beide ontwikkelingsrichtingen de
slaapplaatsen voor ganzen toenemen, is dit minder van belang omdat foerageergebieden vermoedelijk beperkend zijn binnen het Nederlandse deel van de Gelderse Poort.
Het sluiten van dejacht in het Nederlandse deel zou ondanks de afname aan geschikt
foerageergebied, per saldokunnen leiden tot een toename van de ganzen. In het Duitse deel van de Gelderse Poort heeft het sluiten van dejacht op ganzen al geleid tot
een populatietoename.
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Simulatie van geschikt habitat voor soorten van ooi- en moerasbos (aalscholver) in de uitgangssituatie en in VV, PV 1 en PV 2 na 30jaar en in OR A en
OR B na 100 jaar

Ontwikkelingsrichting B
Ontwikkelingsrichting B kan gezien worden als een uitbreiding van PV 2.Dit betekent dat leefgebieden van soorten die gebonden zijn aan rivierdynamiek in oppervlakte fors toenemen. Bovendien neemt de geschiktheid voor soorten van oude bossen
zoals boomklever, buizerd, bosuil en rosse vleermuis op delangere termijn toe.Geschikteleefgebieden voor deze soorten zijn na30jaar nog maarbeperkt of marginaal
aanwezig.
De oppervlakte leefgebied voor de bever (figuur 32)wordt verdrievoudigd, waardoor
er plaats is voor een redelijk grote populatie van meer dan 25 paar bevers. Verder
neemt hetleefgebied vooreland, vlinders (oranjetip), waterspitsmuis,rietvogels(bruinekiekendief, ziefiguur 31)en amfibieën sterk toe (kamsalamander). In geringere
mate nemen ook defoerageer- en vluchtgebieden van vissen toe (zalmen snoek) door
een grotere oppervlakte water en de aanleg van nevengeulen en strängen. Slaapgebieden voor ganzen en smienten nemen ietstoedoor de extra oppervlakte open water.
Daarnaast treedt er in ORB ook een verdere afname van enkele soorten op,die de
neergaande lijn die in PV2 zichtbaar was doorzet. Dit geldt vooral voor de weidevogelszoals watersnip (figuur 30),grutto enveldleeuwerik. Detoenemende ontwikkeling van opgaande begroeiing, binnen- en buitendijks, doet de grootschaliger open
gebieden verdwijnen. Ook soorten diebekend zijn van extensief beheerde buitendijks
gelegen graslanden zoals kwartelkoning en grauwe gors vinden, even als in A, hierdoor geen geschikt leefgebied meer.
Het leefgebied van soorten van kleinschalige cultuurlandschappen zoals roodborsttapuit en geelgors neemt optermijn ook af, maar verdwijnt niet. Vlinders van droge
ruigten zoals het geelsprietdikkopje hebben hier ook minder perspectief.
Tot slot zullen de foerageergebieden voor ganzen ten opzichte van PV 2 met een
derde afnemen door de geringere oppervlakte voedselrijk grasland ende verdichting
van het landschap.

5.3.2 Diversiteit aan diersoorten
Dediversiteit aan diergroepen en -soorten is niet goed te berekenen, omdat slechts
eenbeperkt aantal soortenin de simulatie ismeegenomen.Opgrond van deresultaten
van de simulatie kan er onder voorbehoud wel een inschatting over worden gemaakt.
Het aantal in het studiegebied te verwachten diersoorten zal perplanvariant vermoedelijk niet erg verschillen. Uitgezonderd bever, eland en grauwe gors, zal er voor de
meeste in beschouwing genomen soorten in alle plannen wel ergens een geschikt
leefgebied te vinden zijn. Wel treden er duidelijke verschillen op wanneer depopulatiegrootte in de diversiteit betrokken wordt.
Uittabel 20blijkt dat in PV 1en ORA voor een breder scala aan soorten een toename aan geschikt leefgebied zal ontstaan dan in PV 2 en ORB.Dit kan worden verklaard door de grotere variatie aan landschapstypen in PV 1en OR A.Bij PV 2 en
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OR B ligt het accent op het ontwikkelen van buitendijkse, spontane (begrazings)natuur en ontbreekt een deel van de variatie die kenmerkend is voor het cultuurlandschap.
De vergelijkingsvariant bevoordeelt dezelfde soorten als PV 1, maar de oppervlakte
geschikt leefgebied is beduidend minder dan in PV 1 en voor sommige van die soorten zelfs minder dan in PV 2 (waterspitsmuis en foerageergebieden snoek en kamsalamander).
Als het Duitse deel van de Gelderse Poort bij de beoordeling wordt betrokken, dan
kunnen bovenstaande conclusies aanzienlijk veranderen. Aangezien de natuur in het
Duitse deel lijkt op PV 1, zou een combinatie daarvan met het Duitse deel wel eens
een geringere diversiteit kunnen opleveren voor het totale Gelderse Poort gebied dan
een combinatie met PV 2. Aanvullend onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

5.3.3 Internationale betekenis van de fauna
De internationale betekenis van diersoorten kan op veel manieren benaderd worden.
Voorbeelden daarvan zijn internationale zeldzaamheid, samenhang tussen lokale en
buitenlandse populaties, lokale versus buitenlandse bedreigingen, biotoopbinding op
internationale schaal, etc. Ook spelen bij toekenning van de internationale betekenis
oppervlakte en geografisch referentiekader een belangrijke rol. In deze studie is er
voor gekozen internationale betekenis toe te kennen aan soorten waarvoor Nederland
binnen het stroomgebied van de Rijn een duidelijke verantwoordelijkheid draagt.
In tabel 21 is voor een groot aantal vogelsoorten aangegeven welk deel van de populatie van het stroomgebied van de Rijn nu in de Gelderse Poort voorkomt en hoe
de plannen naar verwachting van invloed zijn op de oppervlakte leefgebied. De genoemde soorten zijn van internationale betekenis volgens genoemde criteria. Voor
enkele soorten (aalscholver, roerdomp, bruine kiekendief en zwarte stern) geldt dat
de Gelderse Poort ook buiten het rivierengeied van internationale betekenis is. Het
woudaapje, grauwe gans, grote karekiet en buidelmees zijn soorten waarvoor de Gelderse Poort ook van nationale betekenis is.
Hoewel toe- of afname van het leefgebied niet direct synoniem is voor toe- of afname
van de populatie, met name bij koloniebroeders, is de kans op toe- of afname wel
groter of geringer. Onder in tabel 21 zijn de beoordelingen per plan in aantal samengevat. Voor zover dit geen gidssoorten betreft is de beoordeling gebaseerd op modeluitkomsten van soorten met overeenkomstige habitateisen.
VV
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Uit de tabel blijkt dat bij de vergelijkingsvariant wordt verwacht dat veel
leefgebieden van soorten met een internationale betekenis in zekere mate in
oppervlakte zullen afnemen. Dit zijn vooral soorten van rietmoerassen en natte
graslanden. (Deze verwachting is onder andere gebaseerd op de berekende
afname van het broedgebied van de bruine kiekendief in de simulatie.)

PV 1 In planvariant 1nemen naar verwachting de leefgebieden van de meeste van
deze soorten toe.
PV 2 In planvariant 2 zullen vermoedelijk de leefgebieden van sommige soorten
sterk toenemen en van andere afnemen. De afname bij planvariant 2 heeft
vooral betrekking op weidevogels en vogels van cultuurlandschappen.
OR B Een doorkijk naar de zeer lange termijn (100jaar) laat zien dat OR B een
sterke afname vertoont vanweidevogels (o.a.kwartelkoning entureluur).Voor
het overige heeft OR B naar verwachting een overwegend sterke positieve
invloed op de vogelsoorten in deze lijst.
OR A Ontwikkelingsrichting A pakt voor de weidevogels minder negatief uit dan
OR B, maar minder positief voor soorten als kleine plevier, bergeend, kluut
en visdief. Voor het overige heeft ook deze ontwikkelingsrichting een overwegend sterke positieve invloed.
Voor de overige diergroepen zijn minder duidelijke uitspraken over de internationale
betekenis aan te geven. Hiervoor ontbreken voldoende onderbouwde gegevens.Wel
kan worden opgemerkt dat geslaagde introductie van in het rivierengebied thuishorende, maar nu zelden voorkomende soorten, vanzelfsprekend van grote internationale
betekenis (zoals hier opgevat) zou zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor soorten als eland
en bever voor planvariant 2en wellicht ook voor riviertrekvissen als zalm en steur.
Introductie van de visotter lijkt daarentegen geschikterin planvariant 1 maaris bovenal sterk afhankelijk van de milieukwaliteit.
Vogelsoorten waarvan het broedareaal buiten Nederland ligt kunnen in de toekomst
mogelijk ook profiteren van de planvarianten. Planvariant 2 en OR B zouden van
grotere betekenis kunnen zijn voor zwarte wouw, zwarte ooievaar en zeearend.
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Tabel 21 Grootte van de huidige populaties van vogelsoorten met internationale betekenis
in % van het stroomgebied van de Rijn en verwachte toe- of afname van de oppervlakte leefgebied bij de verschillende plannen
+:toename (3x: +++, 2x: ++,geringere toename: +)
-: afname (3x: —, 2x: —, geringere afname: -)
=:blijft gelijk
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5.3.4 Compleetheid van de fauna van het rivierengebied
Er zijn niet veel terrestische diersoorten die op Europese schaal exclusief aan de
rivieren of rivierdalen gebonden zijn. Wel zijn er soorten waarvan het zwaartepunt
van de verspreiding in de rivier- en beekdalen ligt. Een groot aantal soorten vertonen
wel een regionale binding met rivierlandschappen omdat elders niet alle potentiële
biotopen gerealiseerd zijn. Zo kunnen soorten van (riet)moeras of ooi- en moerasbos
als grote karekiet, kwak en aalscholver evenzeer voorkomen in laagveenmoerassen
of bij grote meren als langs de rivieren.
Voor de meeste soorten die in het rivierengebied voor kunnen komen geldt dus een
'binding onder voorwaarden' aan de rivier.
Als we de vraag stellen of een rivierengebied 'compleet' is wat betreft de fauna,
kunnen we als referentie kiezen voor alle soorten die in een rivierengebied kunnen
voorkomen (maar wellicht elders even zeer of vaker) of voor de soorten die een expliciete binding hebben met factoren of processen die zich op en rond een rivier af-

-

4
2
1
4
15

(Ter vergelijking: de Gelderse Poort maakt ongeveer 5% van de oppervlakte van het
rivierengebied Neder- en Midden-Rijn uit.)
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spelen. Heteerste is aan te duiden met een transversale compleetheid: deze is bereikt
als alle potentiële niches binnen, buiten en over de dijken benut zijn. Hier wordt
gestreefd naar compleetheid van debiotopen die in een dwarsdoorsnede van de rivier
en zijn omgeving kunnen voorkomen. Het tweede is aan te duiden met longitudinale
compleetheid: dit is bereikt als allepotentiële niches tussen en langs de dijken benut
zijn, die alleen daar te vinden zijn. Hier wordt gestreefd naar compleetheid vanbiotopen langs de rivier zelf.
Gesteld kan worden dat PV 1en OR A een grotere transversale compleetheid bereiken
dan PV 2en OR B.Dit verschil zit vooral in het aanwezig zijn of blijven van soorten
van cultuurlandschappen en van minder dynamische moerassystemen, nââst soorten
van ooi-en moerasbossen. Bovendien worden hier demogelijke ruimtelijke ('dijkoverschrijdende') relaties tussen binnen- en buitendijks gebied beter benut dan in
OR B, waar pendelsoorten als bruine kiekendief en reigers (ook eventueel de zwarte
ooievaar) en herpetofauna van profiteren. Hoewel een enkele soort met grote oppervlakte-behoefte hier (net) geen plaats vindt (bever), staan daar vele andere soorten
tegen over (wellicht de otter).
In ORB wordt natuurontwikkeling buitendijks geconcentreerd en de te verwachten
soorten zijn hier een afspiegeling van: een gunstiger situatie voor rheofiele en anadromevissoorten en vermoedelijk meer leefgebied voor soorten met een binding aan
morfodynamiek (rivierduinen en slikkige oevers) zoals kleine plevier en visdiefje.
Hier is dus sprake van een grotere longitudinale compleetheid.

5.3.5 Conclusies evaluatie fauna
Er is vanuit defauna geen eenduidige conclusie te trekken over een meer of minder
geschikte planvariant. De onderscheiden varianten scoren verschillend vooruiteenlopende diergroepen. Een aantal faunagroepen van ooi-en moerasbossen lijken voor
wathun foerageerbiotoop betreft het meest gebaat te zijn bij planvariant 1,maar voor
hun broedgelegenheid juist bij planvariant 2 (aalscholver, zwarte wouw,reigerachtigen).Wellicht speelt dehogereproduktie aan stapelvoedsel (vis,amfibieen) in meer
open landschappen hierbij een rol.Veel (broed)vogels van grootschalige moerascomplexen als Naardermeer en Oostvaardersplassen die vissen an amfibieen als stapelvoedsel gebruiken foerageren voor een belangrijk deel buiten deze gebieden.Vermoedelijk leidt voor deze groep soorten een combinatie van open, extensief beheerd terrein (water, grasland, ruigten) en een minder groot areaal aanbesloten terrein (bos,
struweel) tot condities voor de ontwikkeling van grotere populaties.
Planvariant 1en Ontwikkelingsrichting A zullen dan ook naar verwachting voormeer
soorten tot een toename van de populatiegrootte leiden dan PV 2 en OR B. Hierin
is zowel plaats voor typische riviersoorten (enkele specialisten als bever en eland
uitgezonderd), soorten van binnendijkse (cultuur)landschappen als voor soorten van
de combinatie van binnen- en buitendijkse biotopen. Planvariant 2 en OR B leiden
tot een sterkere toename van soorten die gebonden zijn aan grootschalig ooi- en moerasbos en rivierdynamiek. Beide plannen bieden plaats aan soorten met een grote
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oppervlakte-behoefte, zij het aan verschillende soorten. In planvariant 1en OR A
zijn dit vooral soorten van (riet)moeras (bruinekiekendief, grote karekiet, reigerachtigen en mogelijk de otter) en, in mindere mate, aan broedgelegenheid voor grote viseters (aalscholver, kwak, zwarte wouw). Bij planvariant 2 en OR B worden meer
kansen geboden aan soorten van grootschalig moeras- en ooibos (bever, eland, broedgebied aalscholver, kwak, zwarte wouw, zwarte ooievaar).Dit geldt ook voor soorten
die gebonden zijn aan rivierdynamiek (kleine plevier, visdief, oeverzwaluw). Vergeleken met PV 1en PV 2 lijkt de vergelijkingsvariant (VV) te leiden tot een meer eenzijdige toename van vooral soorten van cultuurlandschappen.
De diversiteit in PV 1is naar verwachting groter dan in PV 2 wanneer alleen die
soorten meetellen met een minimale populatiegrootte. Dit lijkt voornamelijk te worden
veroorzaakt door het bredere scala aan landschapstypen in PV 1en de grotere aaneengesloten oppervlakten gelijksoortig habitat. Ook komt in planvariant 1gemiddeld
ca. 20% meer oppervlak aan geschikt leefgebied voor als in planvariant 2. Op zeer
lange termijn valt dit verschil in OR A en OR B grotendeels weg door vergroting
van het areaal natuurgebied en het ontwikkelen van dezelfde soort natuur in de uiterwaarden. Soorten met lage dichtheden komen in de OR'sboven de minimale populatiegrootte uit en de gemiddelde verschillen in geschikt leefgebied tussen OR A en
OR B zijn verwaarloosbaar klein geworden.
Voor de internationale betekenis geldt het zelfde: op middellange termijn neemt
het aantal vogelsoorten met internationale betekenis in PV 1sterker toe en minder
af dan in PV 2. Op de lange termijn is dit verschil verwaarloosbaar. Een duidelijk
verschil blijft dat introductie van een zeldzame, voor het rivierengebied karakteristieke
soort als de bever, alleen kans van slagen heeft in Planvariant 2 en OR B.In planvariant 1en OR A is in samenhang met andere gebieden en de milieukwaliteit reïntroductie van de otter denkbaar.
Voor wat betreft de compleetheid is een duidelijk verschil aan te wijzen tussen de
planvarianten: PV 1en ORA hebben een grotere transversalecompleetheid, dwars
op de rivier, waarin ook plaats is voor soorten van minder dynamische milieus. PV
2 en OR B hebben een grotere longitudinalecompleetheid, langs de rivier, met een
gunstiger situatie voor aan de rivier gebonden soorten.
Deevaluatie van de varianten met betrekking tot de fauna zou opnieuw bezien moeten
worden als het Duitse deel van de Gelderse Poort in de studie wordt betrokken.
Hier zijn vooral pleisterende ganzen en soorten van kleinschalige cultuurlandschappen
sterk vertegenwoordigd. De combinatie met planvariant 1zou zeker anders uitpakken
dan met planvariant 2.In het algemeen geldt dat een vergroting van de oppervlakte
natuurgebied meer mogelijkheden kan bieden voor de vestiging of introductie van
diersoorten met een grote oppervlaktebehoefte (visarend, zeearend, zwarte ooivaar,
otter, kraanvogel). Voor deze soorten is de huidige oppervlakte natuurgebied in de
Gelderse Poort vermoedelijk te klein voor een levensvatbare populatie. Daarnaast
geldt dat ondanks de opmars van de meeste van deze soorten de Gelderse Poort nog
steeds buiten het broed- of verspreidingsareaal ligt.
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5.4 Gevolgen voor het landschap
In dezeparagraaf wordteeninschatting gegeven van degevolgen diede verschillende
planvarianten en ontwikkelingsrichtingen zullen hebben ophet landschap, met name
voorde aspecten geomorfologie en de historische geografie. Een deel van deze gevolgen hebben te maken met de verandering van het landschapsbeeld. Dit geldt ook
voorde evaluatie vanderecreatie (paragraaf 5.5.2).Daaromworden de veranderingen
van het landschapsbeeld eerst kort op een rij gezet. Bewust wordt hier geen waardeoordeel aan gegeven.Afhankelijk vanpersoonsgebonden belevingkunnen de veranderingenzowelpositief alsnegatief worden ervaren. De landschapsveranderingen worden wel vanuit degeomorfologische en historisch geografische invalshoek beoordeeld.

5.4.1 Veranderingen van het landschapsbeeld
De veranderingen die de verschillende varianten inhet landschapsbeeld teweeg zullen
brengen worden voornamelijk veroorzaakt door :
- het graven van ondiepe wateren en reliëfvolgend ontkleien, waardoor er veranderingen optreden in de hoeveelheid oppervlaktewater en de geaccidenteerdheid;
- de ontwikkeling van (mozaïeken van)bos en struweel,waardoor er veranderingen
optreden in de openheid van het landschap;
- de verandering van agrarisch gebied in natuurgebied, waardoor de aard van het
landschap verandert.
Veranderingvan hoeveelheid oppervlaktewater en geaccidenteerdheid
In VV wordt nauwelijks ontkleiing ten behoeve van denatuurontwikkeling voorgesteld. De ontgrondingen worden binnendijks geconcentreerd in het agrarisch gebied.
Aangezien hier na ontkleiing hercultivering is gepland, zalhet reliëf ter plaatse afvlakken, enzalhet gehercultiveerde terrein watlager komen te liggen.De oppervlakte
aan water zaliets vergroten doorde geplande zandwinningen bij Huissen en Erlecom.
Zowel in PV 1als in PV 2wordt op grote schaal reliëfvolgend ontkleien voorgesteld,
waardoor het gebied terplaatse meer geaccidenteerd zal worden en de oppervlakte
aan water zal toenemen. De lokatie van deze ingrepen is gedeeltelijk verschillend:
inPV 1ligt denadruk opdeRijnstrangen en inPV 2 opdeuiterwaarden. Daarnaast
zijn erin PV2,naast de Kraaijenhof bij Erlecom, twee diepere plassen gepland die
deaanwezigheid van open water garandeert indegeplandenatuurgebieden in deLobberdense waard en de Huissense waard. Ook wordt in PV 2 duinvorming gestimuleerd, waardoor naar verwachting het reliëf langs deWaalplaatselijk zal versterken.
In debeide ontwikkelingsrichtingen worden de ontkleiingen verder uitgebreid, zowel
binnen- alsbuitendijks enwordt duinvorming langsdeWaal gestimuleerd. Hierdoor
zullen de uiterwaarden en de Rijnstrangen grotendeels geaccidenteerder en waterrijker
worden. Ook zal de Ossenwaard door het stoppen van bemaling veranderen in een
groot moeras- en waterrijk gebied. Voor wat betreft delokatie verschillen de twee
ontwikkelingsrichtingen niet veel. Wel zullen er in OR B (indien mogelijk) in de
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uiterwaarden meer nevengeulen ontstaan, terwijl er in OR A wordt voorgesteld binnendijks twee grote spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening aan te leggen.
Verandering van openheid en aard van het landschap
Bij realisering van VV (het vigerende beleid) zal in het grootste deel van het plangebied het agrarische beheer worden gehandhaafd of geëxtensiveerd, hetgeen wel een
verandering van de soortensamenstelling tot gevolg zal hebben, maar geen verandering van de openheid. Alleen in de gebieden waar natuurontwikkeling is gepland,
zoals in de Gendtse, de Bemmelse, de Millinger- en de Loowaard zal verdichting
optreden door opgaande begroeiing. Het landschap blijft overwegend open en agrarisch, afgewisseld door vrij kleine gebieden met half open tot dichte natuurlijke vegetaties.
Bij realisering van PV 1blijven de uiterwaarden, op de Millinger- en de Loowaard
na, in agrarisch beheer, zij het in grote delen natuurgericht. Hier zal de aard en openheid van het gebied het minst veranderen. In de Rijnstrangen ontstaat een groot rietmoeras, dat overwegend open zal blijven, maar hier zal de aard van het landschap
sterk veranderen: het overwegend agrarische landschap zal ter plaatsen veranderen
in een half-natuurlijk, waterrijk (en vermoedelijke ook vogelrijk) gebied, met de sfeer
van een oud cultuurlandschap.
Bij PV 2 zal het landschap veel sterker veranderen, door de nadruk op spontane natuurontwikkeling enjaarrond begrazing. Grote delen van het plangebied zullen sterk
verdichten door bosvorming, terwijl in de begraasde gebieden een half open parklandschap ontstaat. Door de concentratie in het buitendijkse gebied, zal een duidelijk
verschil ontstaan tussen het binnendijkse, overwegend open, agrarische gebied en
het buitendijkse, half open tot gesloten natuurgebied.
Dit verschil tussen binnen- en buitendijks gebied zal ook ontstaan na realisering van
beide de ontwikkelingsrichtingen. In OR B worden ook de Rijnstrangen tot buitendijks gebied gerekend, terwijl de voormalige uiterwaard rond de Ooijse Graaf er qua
beheer en daardoor ook visueel bij wordt getrokken. In OR A worden de Rijnstrangen
juist tot het binnendijkse gebied gerekend, alwaar een groot open rietmoeras zal ontstaan, dat sterk zal contrasteren met de buitendijkse natuur. In de Ooijpolder worden
aan de voet van de stuwwal natuurgraslanden ontwikkeld, die het landschapsbeeld
alleen in details zal beïnvloeden.

Conclusie
Na realisering van alle plannen behalve de vergelijkingsvariant, zal de Gelderse Poort
voor een groot deel geaccidenteerder en waterrijker worden. De openheid en de aard
van het landschap zal het sterkst veranderen in PV 2 en de beide ontwikkelingsrichtingen, in PV 1zal de openheid het minst veranderen, maar de aard van het Rijnstrangen-landschap wel, in VV zal de aard van het landschap nauwelijks veranderen, maar
treedt wel plaatselijk verdichting op.
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5.4.2 Effecten op de geomorfologische gesteldheid
Uitgangspunt bij de evaluatie van effecten op de geomorfologische gesteldheid is
de betekenis van het reliëf van het aardoppervlak voor de mens. Het reliëf speelt
in twee opzichten een belangrijke rol in het landelijk gebied (Wolfert, 1991).In de
eerste plaats geeft het reliëf informatie over de ontstaanswijze van het abiotische
deel van het landschap. Terreinvormen als stuwwallen oeverwallen en rivierduinen
zijn een direct gevolg van de modellerende werking vanijs, stromend water en wind
op het aardoppervlak. Het patroon van terreinvormen in het landschap levert dus
inzicht op over de wijze waarop het landschap in vroegere perioden tot stand isgekomen en geeft daarmee inzicht in de identiteit van de verschillende landschappen. Dit
wordt wel de informatiefunctie van het reliëf genoemd. Terreinvormen en actuele
processen die vanwege hun informatiefunctie bijzonder waardevol zijn, worden in
het Natuurbeleidsplan aardkundige waarden genoemd. Dergelijke waarden hebben
ook een rol gespeeld bij de aanwijzing vande Bodembeschermingsgebieden in Gelderland. Deinformatiefunctie is dus vooral van belang in verband met het landschapsbehoud, en ook voor onderzoek en educatie.
In de tweedeplaats heeft het reliëf een sterk ordenende werking opandere processen
inhet landschap.Zo heeft hetreliëf grote invloed op denatuurlijke waterhuishouding
van zowel grond- als oppervlaktewater, op debodem- en vegetatieontwikkeling, en
inenkele gevallen op het (micro)klimaat. Mede daardoor heeft de geomorfologische
gesteldheid duidelijk invloed gehad op het oorspronkelijke landgebruik, hetgeen nu
nog totuiting komt in historisch geografische verschijnselen. Ookhet landschapsbeeld
wordtmede door het reliëf bepaald. Deze structurerende werking wordt de ordenende
functie van het reliëf genoemd. Het belang van deze functie voor ecologische verschijnselen is ook te illustreren aan de hand van het Natuurbeleidsplan: de ligging
en begrenzing van de daarin nagestreefde ecologische hoofdstructuur valt nagenoeg
samen met de geomorfologische structuren in het landschap. Ook geomorfologische
processen zoals verstuivingen, erosie van rivieroevers en de afzetting van zand en
zavel inuiterwaarden, worden als belangrijk gezien bij natuurherstel en -ontwikkeling.
Deordenende functie wordt dan ook vaak in verband gebracht met de toekomstige
nieuwe ontwikkeling van het landschap.Inplannen voorlandschap en natuurontwikkeling wordt vaak voortgeborduurd op bestaande of te verwachten reliëfpatronen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de ecologische hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan,
maar blijkt ook uit plannen voor natuurontwikkeling in het Gelderse rivierengebied.
Werkwijze
Bij de evaluatie van deze twee functies wordt sterk de nadruk gelegd opde evaluatie
van opeenvolgingen van reliëfelementen in het landschap (Wolfert, 1994). Bij de
evaluatie van de informatiefunctie staat daarbij de genetische informatie voorop;
deze kan vooral afgeleid worden uit de vorm, het reliëf, en het materiaal waaruit de
terreinvormen zijn opgebouwd. Zokan bijvoorbeeld de eolische genese van een rivierduin worden afgeleid uit het chaotische patroon van duinvormen, het geaccidenteerde
reliëf en het goed gesorteerde zand waaruit de duinen bestaan. Hoe deze duinen zijn
onstaan maaktdeligging temidden van een patroon van anderssoortige terreinvormen
duidelijk: aanvoer van eolisch zand vindt plaats vanaf een vrij breed en sterk hellend
rivierstrand, waarde waterstandsschommelingen zo groot zijn dat het strand langdurig
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droog komt te staan, zodat opname van zand door de wind mogelijk wordt. Depositie
van zand vindt vooral plaats in de begroeiing van hooggelegen oeverwallen die grenzen aan het strand. Tezamen geven deze terreinvormen dus een vrij compleet beeld
van het geomorfologische proces dat verantwoordelijk is voor de vorming van de
rivierduinen.
Bij de evaluatie van de ordenende functie heeft vooral de hoogte van de verschillende opeenvolgende terreinvormen een rol gespeeld. Hoe groter de onderlinge verschillen in hoogte van de diverse terreinvormen, hoe duidelijker de ordenende werking
zich zal manifesteren in een verschil in grondwaterstand, en bij zeer grote hoogteverschillen zelfs in een verschil in waterkwaliteit, omdat door de lange weg die het
grondwater heeft afgelegd deze veranderd is door de opname van stoffen uit debodem.
Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van de grid-kaart met huidige fysiotopen en
de grid-kaarten met in de planvarianten voorgestelde inrichtingsmaatregelen. Uit de
informatie over fysiotopen kan de huidige geomorfologische gesteldheid worden
afgeleid. Door vergelijking van het kaartmateriaal kon inzicht verkregen worden in
het effect vande geplande maatregelen op het bestaande relief, en de nieuwe situatie
die daardoor ontstaat. Door het gebruik van de grid-kaarten is de evaluatie dusbeperkt gebleven tot de beoordeling van patronen die zijn opgebouwd uit elementen
die nog in een cel van 250 x 250 m worden weergegeven. Het ontstaan van zeer
kleinschalige patronen, bijvoorbeeld bij reliëfvolgend ontkleien, is dus niet geëvalueerd.
Voor elke maatregel is door middel vande bovengenoemde evaluatiecriteria beoordeeld of de nieuwe situatie een verbetering of een verslechtering van de huidige
situatie zou betekenen. Als verbetering wordt beschouwd een uitbreiding van debestaande sequentie van terreinvormen. In het geval van de informatiefunctie kan bijvoorbeeld het reliëfvolgend ontkleien van een smalle zone langs een voormalige
rivierbedding in de Rijnstrangen extra informatie toevoegen aan de huidige sequentie.
Naast de bestaande tereinvormen die vooral door oeversedimentatie zijn ontstaan en
uit zavel en klei zijn opgebouwd, wordt immers een nieuwe vorm toegevoegd, die
informatie levert over het reliëf van zandige beddingsedimenten. In het geval van
de ordenende functie wordt in hetzelfde voorbeeld de huidige sequentie uitgebreid
met een nog lager liggende nieuwe terreinvorm, wat effect zal hebben op de totale
variatie in grondwaterstanden in de reeks (figuur 34a).Als negatief wordt daarentegen
beschouwd bijvoorbeeld het reliëfvolgend ontkleien in de Millingerwaard, waarbij
het middelste deel van bestaande sequentie vernietigd wordt, en er dus informatieverlies optreedt, terwijl ook de totale verschillen in hoogteligging niet groter worden
(figuur 34b).
Resultaten
De resultaten van deze berekening worden in de onderstaande tabel gegeven. De
getallen in de tabellen zijn als volgt berekend. Door vergelijking met de fysiotopenkaart is per planvariant bepaald welke cellen van de maatregelenkaart als positief
en welke als negatief moeten worden beoordeeld voor zowel de informatiefunctie
als de ordenende functie van hetreliëf. Vervolgens is het aantal cellen met een posi-
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tievebeoordeling opgeteld, evenals het aantal cellen met een negatieve beoordeling.
Door deze getallen af tetrekken ontstaat een idee van deuitwerking van het totaal
aan maatregelen per functie. Voor een afweging van beide functies is tenslotte een
gemiddelde berekend die als effect opde geomorfologische gesteldheid kan worden
beschouwd.
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Tabel 22 Effect van maatregelen op de Geomorfologische gesteldheid, als totaal van het
aantal positief en negatief beoordeelde cellen per deelgebied

Planvarianten
Deelgebieden

VV
30j

PV 1
30j

PV2
30j

OR A
lOOj

ORB
lOOj

Informatiefunctie
Uiterwaarden
Rijnstrangen
Ooijpolder-West

-50
-10
-15

-46
+54
-1

-53
-5
-5

-64
+49
-61

-81
-64
-40

Ordenende functie
Uiterwaarden
Rijnstrangen
Ooijpolder-West

-41
-10
-15

-32
+59
+5

-27
+58
+5

-22
+77
+69

+44
+172
+41

Gemiddelde vd functies
Uiterwaarden
Rijnstrangen
Ooijpolder-West

-46
-10
-15

-39
+57
+2

-40
+27
0

-43
+63
+4

-19
+54
+1

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat realisering van het vigerende beleid, de vergelijkingsvariant, uitsluitend negatieve gevolgen zal hebben op de geomorfologische gesteldheid, o.a. door de geplande ontgrondingen in het agrarisch gebied.
Bij realisering van de nieuwe plannen wordt de geomorfologische gesteldheid in de
uiterwaarden wel aangetast, maar daar staan positieve gevolgen voor de Rijnstrangen
tegenover. In variant PV 2 wordt de achteruitgang van waarden echter onvoldoende
gecompenseerd door maatregelen met een positieve uitwerking. PV 1 geeft een duidelijk gunstiger beeld voor wat betreft de gevolgen voor de geomorfologie. Ook de
varianten op de lange termijn hebben gemiddeld genomen een positief effect, dat iets
beter uitpakt voor OR B, dankzij de geplande nevengeulen. Deze zullen de ordenende
functie versterken (de haalbaarheid van nevengeulen langs de Waal moet echter nog
worden onderzocht).

5.4.3 Effecten op de historisch geografische informatiewaarde
De historisch geografische waarden in de Gelderse Poort zijn beschreven in een apart
rapport (De Bont, 1994). In hoofdstuk 2 is een samenvatting hiervan gegeven. Daarin
is tevens een globale relictenkaart opgenomen (figuur 34), waarin een deel van de
in de Gelderse Poort voorkomende historisch-geografische elementen (relicten) is
opgenomen. De relicten getuigen van de eeuwenlange wisselwerking tussen de mens
en zijn omgeving. Geselecteerd zijn de relicten die naast individuele waarden (intrinsieke waarden), ook geclusterd binnen ensembles bepaalde historisch-geografische
informatiewaarden bezitten: deze vertellen het 'verhaal' van de eeuwenlange relatie
tussen de mens en het landschap van de Gelderse Poort. Gezien de schaal waarin
de natuurontwikkelingsplannen zijn ontwikkeld en de daarbij aansluitende globale
historisch-geografische inventarisatie, zijn er in deze evaluatie weinig mogelijkheden
voor het in detail meewegen van individuele elementen. Alleen in het geval dat een
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individueel element als landschappelijke 'drager' van belangrijke informatiewaarden
fungeert, is het inbeschouwing genomen.Het gaat daarbij omde volgende structuren
en ensembles:
oude, meest middeleeuwse bewoningssporen. Het merendeel bevindt zich op
de oeverwallen, maar ook de (restanten van)huispollen zijn in de beschouwing
betrokken (figuur 35);
oude, meest middeleeuwse bedijkingen, diemede herkenbaar/aanwijsbaar zijn
door de oude kerken die ernaast of in dedijkszool staan; dezekerken zijn belangrijke informatiedragers;
de talrijke 18e eeuwse landschappelijke artefacten die ontstonden tijdens de
grote geplande en onbedoelde landschappelijke veranderingen in de waterstaat;
bij de beheersing van het rivierwater spelen de 18e eeuwse dijken en enkele
overlaten tot op de dag van vandaag een belangrijke rol.
enkele kastelen, kasteelplaatsen, forten en versterkingen. Wie aan het rivierenlandschap denkt ziet ook hemelpriemende schoorstenen van steenfabrieken voor
zich. Gedurende de laatstejaren is door degrotereorganisaties inde baksteenindustrie een aantal steenfabrieken al verdwenen, of totfunctieloos relict vervallen. Zolang de schoorsteen nog aanwezig is zal alleen opgaande begroeiing
dichtbij de waarnemer invloed hebben opde zichtbaarheid/historisch-geografische informatiewaarden van zo'n industrieel-archeologisch complex (Ouwerkerk 1986).
Derijkdomen kwetsbaarheid van het archeologisch bodemarchief (Asmussen 1993)
zijn in deze evaluatie niet betrokken.
bewoonbaar (oeverwal)
I l l l l l nietpermanent bewoonbaar (kom)
-^•"N stroomgeulrestanten (schetsmatig)
€11^ oudewoongronden
buitendijkse pollen

Fig.35

Oudebewoningspotenties inde Gelderse Poort(naarMulder, 1989)
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Werkwijze
Bij de beoordeling van de gevolgen van de natuurontwikkelingsvarianten is nagegaan
in hoeverre de planvarianten bij (blijven) dragen aan het behoud of de versterking
van de historisch geografische informatiewaarden in de Gelderse Poort. Er wordt
vanuit gegaan dat bij de verschillende natuurontwikkelingsvarianten de intrinsieke
waarde van waardevolle historisch-geografische elementen niet snel zal worden aangetast (dit is overigens afhankelijk van de wettelijke 'monumentenstatus' van deze elementen en van het inzicht in het totale relictenbestand).
Voor de bepaling van de gevolgen voor de informatiewaarden is vooral gelet op de
zichtbaarheid van de belangrijke elementen en ensembles. Aangezien de zichtbaarheid
van individuele relicten of van ensembles vooral wordt aangetast door opgaande
begroeiing, is per deelgebied nagegaan welke natuurontwikkelingsvarianten de zichtbaarheid - en daarmee de informatiewaarde - van de elementen in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Daarbij is er van uitgegaan dat:
- bosontwikkeling een negatieve invloed heeft op de zichtbaarheid;
- ontwikkeling vanjaarrond begraasde parklandschappen het zicht gedeeltelijk zullen
belemmeren, waarbij de gevolgen sterk afhankelijk zijn van de dichtheid en de
ligging van de te ontwikkelen opgaande begroeiing;
- beheerde moerassen, rivierduinen en natuurgericht agrarisch beheer geen negatieve
invloed zullen hebben op de zichtbaarheid.

Fig. 36
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De 16 subregio's gebruikt voor de evaluatie van de historisch geografische
informatiewaarde

Voor dehistorisch-geografische evaluatie is het studiegebied uitgaande van deelders
in dit rapport gehanteerde onderverdeling in vier regio's, ni. de uiterwaarden, de
Rijnstrangen, Ooijpolder-west en 'Overige', verder onderverdeeld in een 16-tal subregio's (figuur 36).Deze onderverdeling hangt direct samen met verschillen in landschappelijke eenheid in combinatie met deverschillen in historisch-geografische context (DeBont, 1994).Zoisbijvoorbeeld in hoofdregio 'overig' het onderscheid tussen
sub-regio 1en 2terug te voeren op de historisch binnendijkse ligging van sub-regio
1, terwijl sub-regio 2 buiten de oude Bandijk ligt.
Tabel 23 geeft een overzicht van de resultaten, waarbij de zichtbaarheid van de 'informatiedragers' voorop staat. Aangezien in het gebied 'overig' geen natuurontwikkeling is gepland, is deze niet in de tabel opgenomen. Een +betekent dat de zichtbaarheid gehandhaafd blijft of wordt verbeterd, een -betekent dat deze bedreigd wordt
enbij +/- is de zichtbaarheid afhankelijk van de lokatie van de te verwachten opgaandebegroeiing en begrazingsintensiteit. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar De Bont 1994.
Tabel23 Gevolgen van denatuurontwikkelingsplannen voorde historisch-geografische
informatiewaarden indeGelderse Poort (+ =gunstig; - =ongunstig; +/- afhankelijk van lokatie en/ofbegrazingsintensiteit)
Deelgebieden

VV

PV1

PV2

OR A

ORB

Uiterwaarden

+

+

+

+/-

+/-

2

-

+

+/-

+/-

+/-

3

-

-

+/-

+/-

+/-

4

+/-

+

+/-

+/-

+/-

5

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

6

-

-

-

-

-

7

+

-

-

+/-

+/-

8

-

-

-

-

-

9

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

-

+/-

-

2

+

+

-

+

+/-

3

+

+

-

+

+/-

-

-

-

-

+/-

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+/--

++/-

+/-

1

1

1

Rijnstrangen

Ooijpolder-west

2
Totaal

Uit tabel 23kan worden opgemaakt dat devergelijkingsvariant enPV 1voor de Rijnstrangen overwegend positief scoren door het behoud van openheid aldaar, terwijl
zedoor bosvormingin delen van deUiterwaarden en Ooijpolder-west (Groenlanden)
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plaatselijk een ongunstige uitwerking hebben. De gevolgen van planvariant 2 zijn
voor het noordelijke deel van de Rijnstrangen en de Rijn-uiterwaarden ongunstig door
de geplande spontane bosontwikkeling aldaar. Voor het overige hangen de gevolgen
sterk af van de lokatie van de te verwachten begroeiing en begrazingsdruk in de
geplande jaarrond begraasde parklandschappen. Het zelfde geldt voor de beide ontwikkelingsrichtingen, waarin grote begraasde parklandschappen zijn gepland. Door
de geplande open rietvelden in de Rijnstrangen, pakt OR A alleen daar veel gunstiger
uit dan OR B.
Niet moet uit het oog worden verloren dat deze evaluatie een afweging betreft tussen
aanwezige historisch-geografische informatiewaarden en een toekomstig 'natuurachtig'
landschap, waarvan de preciese ontwikkeling nog niet zeker is. Bij elke verandering
in de uitwerking van de plannen, of deze nu wordt veroorzaakt door min of meer
toevallige factoren (natuur laat zich toch niet zo dwingen als wel eens wordt gedacht),
of door bewust doorgevoerde, moeten de historisch-geografische waarden opnieuw
worden afgewogen.

5.5 Gevolgen voor het ruimtegebruik
In deze paragraaf worden de planvarianten geëvalueerd op hun consequenties voor
de belangrijkste ruimtegebruiksvormen in het studiegebied: landbouw en openluchtrecreatie en de functies die een rol spelen bij natuurontwikkeling: ontgronding en rivierbeheer. Tenslotte wordt ingegaan op enkele aspecten aangaande de ruimtelijke
ordening.

5.5.1 Effecten op de landbouw
De landbouwkundige situatie in de Gelderse Poort en de evaluatie voor de landbouw
worden behandeld in een apart SC-rapport (van Eek, 1994). In deze paragraaf wordt
volstaan met een samenvatting van de evaluatieresultaten op hoofdlijnen.
De landbouw in de Gelderse Poort is vrij sterk en perspectiefvol (o.a. goede bodem
en geringe milieubelasting), met name in Ooijpolder-oost en Rijnstrangen-oost.
Ooijpolder-west heeft relatief de slechtste bedrijfsstructuur. Omdat de landbouw in
het gebied in het algemeen krachtig is, zal deze naar verwachting een blijvende druk
op de grondmarkt uitoefenen, waardoor de grondprijzen hoog zullen blijven. Ook
de ontwikkelingen in het kader van het KAN en de onttrekking van gronden voor
natuurontwikkeling in de Gelderse Poort leiden tot extra druk op de grondmarkt. Voor
de landbouw betekent dit dat men bij bedrijfsvergroting voor hoge kosten komt te
staan. Dit heeft een negatief effect op de concurrentiepositie ten opzichte van andere
gebieden.
Ten opzichte van de huidige situatie moet er voor de realisering van de vergelijkingsvariant ca. 1800 ha grond aan de landbouw worden onttrokken. Indien alle bedrijven
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kleiner dan 160SBE met een bedrijfshoofd ouder dan 55jaar hetbedrijf beëindigen
dan komt er ongeveer 800 ha landbouwgrond op de markt (globale schatting). Het
isdus niet te verwachten dat voldoende grond door 'natuurlijk verloop' zal vrij komen, ook niet bij uitvoering van het huidige beleid (de vergelijkingsvariant). Bij
aankoop vande vrijkomende gronden voornatuurontwikkeling verdwijnen bovendien
de mogelijkheden voor de blijvende landbouwbedrijven om zich te vergroten. Bij
PV 1en PV 2krijgt nog meer landbouwgrond een natuurbestemming (2500 à 2800
ha t.o.v. de huidige situatie).
Voor uitvoering van alleplanvarianten zalhet dus nodig zijn bedrijven uit het gebied
te verplaatsen naar elders.Veel hangt af vandebereidheid vanboeren endebeschikbaarheid van gronden elders.Voor individuele bedrijven kan het ontwikkelingsperspectief gunstig blijven, indien voldoende bedrijven worden uitgeplaatst en er ruimte
voor uitbreiding tegen redelijke kosten overblijft. Dit betekent dat meer bedrijven
moeten worden verplaatst dan strikt voor natuurontwikkeling noodzakelijk is.Voor
de realisatie van de plannen zal landinrichting nodig zijn, niet alleen om gronden
van bestemming te veranderen en uit te ruilen, maar ook ommaatregelen te treffen
tervermindering van de onderlingebeïnvloeding van landbouw en natuur. Ookzou
in dit kader de ontsluiting kunnen worden verbeterd, met name in het Rijnstrangengebied, waardoor wellicht het maatschappelijk draagvlak voor deplannen kan worden
vergroot.
Bij onderling vergelijking tussen de planvarianten zijn de volgende conclusies te
trekken:
- Bij de vergelijkingsvariant zal deminstehoeveelheid landbouwgrond uit produktie
worden genomen. Een aanzienlijk deel van de voor landbouw zeer geschikte gronden in de Rijnstrangen zijn echter voor beheerslandbouw bestemd, hetgeen een
(vrijwillige) produktiebeperking met zich mee zal brengen.
- Bij planvariant 1 zal meer grond moeten worden verworven dan in de vergelijkingsvariant en zal ook meer grond voor beheerslandbouw worden bestemd. Een
deel van deze gronden zijn binnendijks gelegen en zeer geschikt voor landbouwkundige produktie. In dit plan is het bovendien van essentieel belang dat effectieve
maatregelen worden getroffen omdeinvloed van delandbouw opdenatuur tebeperken.
- Bij planvariant 2 wordt de meeste grond verworven, maar verreweg het grootste
deel daarvan isbuitendijks gelegen en wordt alsmatig geschikt voor landbouw beschouwd. Ook zijn in detoekomstige natuurgebieden beduidend minder bedrijfsgebouwen gelegen dan in de andere tweeplanvarianten. Doorde scheiding binnenbuitendijks is wederzijdse beïnvloeding van natuur en landbouw minimaal.Alleen
inhet westelijke deel vande Rijnstrangen kan sprake zijn vaneen duidelijk merkbare beïnvloeding. In deze planvariant is nauwelijks beheerslandbouw voorgesteld,
er worden dus praktisch geen beperkingen aan de landbouw opgelegd.
- Beide ontwikkelingsrichtingen zullen een nog veel grotere claim leggen oplandbouwgrond. Ontwikkelingsrichting Ageeft daarbij veel onzekerheden, met name
overde mogelijkheden tothet rendabel maken van de voorgestelde aangepaste landbouw. Ontwikkelingsrichting B kiest daarentegen voor een duidelijke scheiding
tussen landbouw en natuur.
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5.5.2 Recreatieve mogelijkheden
In het rapport 'Gelderse Poort: recreatieve bouwstenen voor de integrale visie'
(Grontmij, 1992) worden een groot aantal toetsingscriteria voor de planvarianten
genoemd. Een aantal van deze criteria (bereikbaarheid, recreatieve infrastructuur)
zijn als uitgangspunten opgenomen in het recreatief streefbeeld (zie hoofdstuk 2).
Andere criteria betreffen zaken die met fasering en uitvoering van recreatieve voorzieningen te maken hebben (haalbaarheid, beheersvriendelijkheid, aansluiting bij bestaande mogelijkheden). In de planvarianten zijn echter (nog) geen concrete recreatieve
maatregelen voorgesteld. Deze zullen pas in de inrichtingsschets worden aangegeven,
waarbij kan worden ingehaakt op adviezen in het genoemde rapport, het recreatief
streefbeeld en de evaluatieresultaten in deze paragraaf.
In deze evaluatie is vooral gekeken naar de mogelijkheden van de geplande natuur
voor recreatief medegebruik, en hoe deze in de verschillende varianten verschillen
ten gevolge van keuzen in natuurdoel en lokatie daarvan. Het recreatief streefbeeld
is daarbij als referentie gebruikt. Aktiviteiten die sterk op de aanwezige zandwinplassen zijn gericht, zoals plankzeilen en zwemmen, zijn niet in de evaluatie meegenomen. Deze hebben geen noodzakelijke binding met natuur, zodat de varianten hier
niet in zullen differentiëren. Een toename van deze aktiviteiten in de Gelderse Poort
wordt ook niet nodig geacht, omdat hierin al elders in het KAN wordt voorzien.
De in de evaluatie gehanteerde indeling in doelgroepen en uitgangspunten zijn ontleend aan literatuur over de relatie openluchtrecreatie en natuur (Andersson, 1989
Bakker, 1991; Beke, 1990; van den Berg, 1990; Dietvorst, 1991; Goderie, 1986
Klinkers & Boerwinkel,1990; Kugel et al.,1991; buro Maas, 1990; OD 205,1991
Sideway, 1986; Verkade, 1988, van der Voet, 1989, van Wijngaarden, 1987).
Werkwijze
In de evaluatie is onderscheid gemaakt in de drie doelgroepen die in het streefbeeld
zijn genoemd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor de omwonenden geëvalueerd.
We kunnen zo vier evaluatie-groepen onderscheiden:
a De groep die de natuur als aangename setting beschouwt;
b De groep die bewust de natuur opzoekt om daarin aktiviteiten te ontplooien;
c De groep met als hoofdmotief vergroting van de kennis van de natuur;
d De omwonenden die het plangebied als uitloopgebied gebruiken;
Voor de groepen b t/m d is ingeschat in hoeverre de natuurdoelen in de varianten
meer mogelijkheden voor hen bieden dan in de huidige situatie. Hierbij is voor elke
groep een aantal activiteiten geselecteerd, die kenmerkend worden geacht voor die
groep. Zo zijn voor groep b als meest kenmerkende activiteiten aangemerkt: wandelen, fietsen en kanoën, waarbij er op gelet is of lange routes in de geplande natuurgebieden passen. Voor de groep omwonenden zijn ook aktiviteiten als paardrijden en
vissen meegenomen en is nagegaan of de aktiviteiten in de nabijheid van de woonkernen mogelijk zijn (met name in de stedelijke uitloopgebieden van het recreatief streefbeeld).
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Bij de beoordeling is de volgende indeling gehanteerd:
groep b: wandelen, fietsen, kanoën (lange routes)
groep c: natuurobservatie
groep d: wandelen, fietsen, paardrijden, vissen (dichtbij woonkern)
Voor groep a zijn voorzieningen vereist die niet kunnen worden gekoppeld aan natuurdoelen, maar die inhaken ophet imago dat aan een gebied als geheel wordttoegekend. Daarom is voor deze groep alleen ingeschat inhoeverre het geplande natuurgebied in z'n totaliteit voldoende aantrekkingskracht kan uitoefenen omdeaanwezigheid van dergelijke voorzieningen te rechtvaardigen. De beoordeling voor deze
groep is dan ook niet uitgesplitst naar deelgebieden.
Ook voor voorzieningen die voor groep b interessant zijn, zoals de extra veerverbindingen, vaarpendeldienst, verhuurplaatsen voor fietsen en kano's, maar ook dagrecreatieve attraktiepunten, cultureel centrum en verblijfsrecreatie, is de haalbaarheid
uiteindelijk afhankelijk van het aantal bezoekers dat het gebied trekt. Deze haalbaarheid is globaal ingeschat aan de hand van hetgeen daarover in het recreatief streefbeeld is opgenomen.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
Bij de beoordeling van de recreatieve aantrekkelijkheid van de natuurdoelen zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De aanwezigheid van meer natuurgebied zal meer recreanten aantrekken;
- Natuurvorsers stellen hoge eisen aan natuurlijkheid, zeldzaamheid en stilte;
- In open landschappen zal meer gefietst worden dan gewandeld; in meer gesloten
landschappen zal meer worden gewandeld.
- Begraasde rivierbegeleidende natuur is beter geschikt voor integratie met recreatie
dan de (meestal kwetsbaardere) beheerde natuur en (minder goed toegankelijke)
spontane natuur.
- Meer strängen en plassen bieden meer mogelijkheden om te vissen en te kanoën;
- Aaneengesloten natuurgebieden bieden betere mogelijkheden voor langere aaneengesloten routes en voorzieningen voor wandelen, fietsen, paardrijden en kanoën
dan versnipperde natuurgebieden of gebieden die (ook) in agrarisch gebruik zijn;
het recreatief gebruik zal (indien toegestaan) hier dan ook meer toenemen.
- Alleen grote, aaneengesloten natuur met een sterke eigen identiteit kan voldoende
aantrekkingskracht uitoefenen ombovenregionale voorzieningen zoals een cultureel
centrum te herbergen.
Resultaten
Tabel 24 Mogelijkheden voor groep a, natuur als decor (= geen toename, + toename te
verwachten)

Recreatie groep a
Totaal

VV

PV1

PV2

OR A

ORB

=

=

+

++

+++

Voor groep a zullen de nulvariant en variant PV 1waarschijnlijk niet meer te bieden
hebben dan in dehuidige situatie, omdat de geplande natuur geen eigen uitstraling
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heeft. In VV is de natuur te versnipperd en lijkt erg op de rest van het Nederlandse
rivierengebied. De moerasnatuur die in PV 1 in de Rijnstrangen wordt geboden is
meer kenmerkend voor westelijk Nederland en heeft geen duidelijke relatie met de
in deze variant geplande (agrarische) natuur in het buitendijkse gebied. PV 2 biedt
een geheel nieuw rivierenlandschap, met een duidelijk streven naar meer natuurlijkheid en dynamiek. Dit kan de nieuwsgierigheid prikkelen en recreatief bezoek van
buiten de regio trekken. De OR's zijn echter in het voordeel door hun veel grotere
omvang, waardoor de voor deze groep zo belangrijke voorzieningen betere overlevingskansen zullen hebben. OR B heeft een hogere waardering gekregen door een
uitgesproken keus voor nieuwe rivierennatuur, waarmee een sterk imago kan worden
opgebouwd.
Tabel 25 Mogelijkheden voor groep b, aktieve natuurbezoekers (f = fietsen, w = wandelen, k = kanoën)

Recreatie groep b

VV

PV 1

PV 2

OR A

ORB

Uiterwaarden

fww

fw

fwww

fwww

fwww

Rijnstrangen

f

ffkk

fwk

ffkkk

fwkkk

Ooijpolder-West

f

f

f

fffw

ffww

fw

ffk

fww

ffwk

fwwk

Totaal

PV 2 biedt in de aaneengesloten, begraasde uiterwaarden op de middellange termijn
de meeste wandelmogelijkheden, waarbij naar verwachting ook vrij door het gebied
kan worden gewandeld, buiten evt. aanwezige paden (recreatieve integratie). De nulvariant VV biedt wat meer wandelmogelijkheden dan PV 1 doordat de waterrijke
bossen en begraasde parklandschappen in de Bemmelse en de Gendtse waard voor
meer afwisseling zorgen dan de open grasland-natuur in PV 1. PV 1biedt in de Rijnstrangen op de middellange termijn de beste fiets- en kanomogelijkheden. De Lange
Termijn Perspectieven scoren duidelijke het hoogst, omdat deze omvangrijke aaneengesloten natuur bieden, waarin ook langere routes kunnen worden uitgezet. Gezien
het meer open karakter van de gras/moeras-natuur in de Rijnstrangen en OoijpolderWest, scoort OR A het hoogst voor fietsen, terwijl OR B met de begraasde, afwisselende parklandschappen het hoogst scoort voor wandelen. Beide OR's bieden in de
Rijnstrangen betere mogelijkheden voor kanoën dan de PV's doordat dan ook de
Ossewaard in natte natuur is gebracht.
Tabel 26 Mogelijkheden voor groep c, natuurvorsers (=geen toename, +toename te
verwachten)

VV

PV 1

PV 2

OR A

ORB

Uiterwaarden

+

+

+++

+++

+++

Rijnstrangen

=

++

++

++

+++

Ooijpolder-West

=

=

=

++

+

=/+

+

++

+++

+++

Recreatie groep c

Totaal
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De mogelijkheden voor de natuurvorsers zullen vanwege het versnipperde karakter
en minder grote oppervlakte van denatuur, in denulvariant W slechts weinig verbeteren ten opzichte van de huidige situatie (alleen in de Millingerwaard). Door de
omvang en de hoge mate vannatuurlijkheid zullen deuiterwaarden inPV 2vermoedelijk het meeste voorde natuurvorsers tebieden hebben.In PV 1zal vooralhet grote
moerasgebied inde Rijnstrangen natuurvorsers trekken. In ORA zal de aantrekkelijkheid van de Rijnstrangen door toevoeging van de Ossewaard minder toenemen dan
in OR B, omdat hier de verlangde stilte niet kan worden gegarandeerd, indien hier
een cultuureel centrum en verblijfsrecreatieve voorzieningen worden aangelegd. In
OR B wordt de mogelijke hinder hiervan minder groot ingeschat, gezien de grotere
geslotenheid van het natuurgebied. Bovendien biedt de grotere natuurlijkheid van
de Rijnstrangen in OR B betere mogelijkheden voor natuurvorsers dan in ORA.OR
A heeft echter meer te bieden in Ooijpolder-West met langs de stuwwal moerassige
graslanden waar zeldzame soorten te verwachten zijn.
Tabel 27 Mogelijkheden voor groep d, aanwonenden (f = fietsen, w = wandelen, k =
kanoën, p =paardrijden, v = vissen)

Recreatie groep b

VV

PV1

PV2

ORA

ORB

Uiterwaarden

wpv

fp

wwppvv

wwppvv

wwppvv

Ooijpolder-W

f

f

f

ffw

fw

Rijnstrangen

(f)

(f)

(w)

(ff)

(ww)

Totaal

w

f

wpv

fwpv

wwpv

Binnen deuiterwaarden liggen twee stedelijke uitloopgebieden: De Huissense waarden
en de Bemmelse waard. In beide waarden wordt inPV 2(en ORA/B)een waterrijk
begraasd gebied aangelegd, waardoor ze aanmerkelijk aantrekkelijker zullen zijn voor
wandelaars, paardrijders en vissers dan in dehuidige situatie. PV 1zal wellicht wat
meer fietsers aantrekken in de Bemmelse waard als het als (open) natuurgebied wordt
beheerd. De nulvariant VV neemt een middenpositie in, omdat de Bemmelse waard
kleinschalig wordt ingericht met meer water. (De Huissense waarden zijn in VVen
PV 1 slechts ten dele als natuurgebied bestemd.)
Een derde stedelijk uitloopgebied ligt inOoijpolder-West. Aangezien hier opde middellange termijn praktisch geen natuurgebied bij komt, zal dit vooral voor fietsen
worden gebruikt. Alleen op de langetermijn zullen dedan geplande natuurgebieden
meer wandelaars trekken.
In de Rijnstrangen is in het recreatief streefbeeld geen uitloopgebied gepland. Ter
volledigheid is een indicatie van de recreatieve mogelijkheden voor omwonenden
tussen haken opgenomen.
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Conclusies
Uit de evaluatie naar recreatieve mogelijkheden zijn per doelgroep de volgende conclusies te trekken:
- Voor groep a (natuur als decor) biedt op de middellange termijn PV 2 de beste
mogelijkheden, gezien de duidelijke keuze voor een nieuwe natuur die de nieuwsgierigheid kan prikkelen. De Lange termijn perspectieven zullen echter beide aanzienlijk meer te bieden hebben door hun veel grotere omvang. Daarbij zal OR B
(om dezelfde reden) de grootste aantrekkingskracht op deze groep uitoefenen.
- Voor groep b, de aktieve natuurbezoekers, biedt PV 2 op de middellange termijn
verreweg de beste mogelijkheden om te wandelen, dankzij de aaneengesloten begraasde natuur in de uiterwaarden. PV 1biedt de beste mogelijkheden om te fietsen
en te kanoën (Rijnstrangen). De nulvariant zal de recreatieve aantrekkelijkheid van
de Gelderse Poort nauwelijks vergroten.
De lange termijn perspectieven zullen de recreatieve mogelijkheden voor deze groep
enorm doen toenemen, waarbij OR A meer ruimte biedt voor (langere) fietstochten
en OR B meer wandelroutes van wisselende lengte zal kunnen herbergen. Beide
geven goede mogelijkheden voor kanoërs.
- Voor groep c, de natuurvorsers, biedt PV 2 op de middellange termijn de beste
mogelijkheden, vanwege de grotere natuurlijkheid. Ook voor deze groep vergroten
de lange termijn perspectieven de mogelijkheden enorm, met lichte voorkeur voor
ORB.
- Voor de omwonenden zal PV 2 op de middellange termijn al veel meer verschillende ontspanningsmogelijkheden bieden dan nu het geval is. Op de lange termijn
ontlopen de OR's elkaar weinig en zullen vooral de mogelijkheden in Ooijpolderwest toenemen.
Uit bovenstaande blijkt dat op de middellange termijn variant PV 2 voor de meeste
doelgroepen de beste recreatieve mogelijkheden zal bieden, vooral wat wandelen
betreft. In de huidige situatie wordt er al veel gefietst over de dijken en de aanwezige
fietspaden. Voor wandelaars heeft het rivierengebied nog weinig te bieden (behalve
een ommetje in de uiterwaarden). Door uitvoering van PV 2 zal dit drastisch kunnen
veranderen.
De evaluatie laat ook zien dat de lange termijn perspectieven een substantiële bijdrage
zullen leveren aan de recreatieve mogelijkheden en aantrekkelijkheid van de Gelderse
Poort. Voor het opbouwen van een sterk recreatief imago scoort OR B hoger dan
A, gezien de duidelijke keuze voor nieuwe, aan de rivieren gebonden natuur.

5.5.3 Mogelijkheden voor klei- en zandwinning
Deze evaluatie betreft alleen de planvarianten. De ontwikkelingsrichtingen hebben
betrekking op een te lange termijn. Over een zo lange termijn is het voor de kleien zandwinning uiterst moeilijk gefundeerde uitspraken te doen, omdat ze sterk afhangen van veranderlijke maatschappelijke processen.
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Debasisgegevens en evaluatiecriteria voor ontgrondingen zijn ontleend aan interne
notities en aanvullende informatie van de provincie Gelderland, afdeling ontgrondingen. Hierin worden voorwaarden genoemd die het ontgrondend bedrijfsleven stelt
aan klei- en zandwinning. Deze voorwaarden worden algemeen erkend en zijn als
zodanig ook een belangrijke bouwsteen van het ontgrondingenbeleid van het Rijk
en de provincie Gelderland. Hieruit komen de volgende criteria naar voren:
- beschikbaarheid: zijn ervoldoende ontgrondingsmogelijkheden inrelatietotcontinuïteit van bedrijven en afzetmogelijkheden?
- kwaliteit: voldoet het zand en deklei op de gewenste lokaties aan degestelde randvoorwaarden?
- rendabele exploitatie: zijn de gewenste lokaties bereikbaar en zijn de gewenste
ontgrondingen van voldoende omvang?
Bij deevaluatieis geenonderscheid gemaakt indeelgebieden, aangezien de behoefte
bepaald wordt op het niveau van de regio De Gelderse Poort.
Werkwijze
Deinrichtingsvarianten zijn vooral geëvalueerd opbeschikbaarheid inrelatie totde
behoefte. Gezien de grote hoeveelheid bestaande en voormalige ontgrondingen wordt
de kwaliteit enrentabliteit in de Gelderse Poort voldoende geacht. Er wordt dan ook
vanuit gegaan dat aan de criteria kwaliteit enrendabele exploitatie in alleinrichtingsvarianten kan worden voldaan, ook vanwege de volgende uitgangspunten die bij de
planvorming zijn gehanteerd:
- Voor de planvarianten 1en 2 wordt kleiwinning gezien als een middel om gebieden
geschikt temaken voor natuurontwikkeling endeinrichting van de natuurterreinen
te financieren. Er zal derhalve rekening moeten worden gehouden met de voorwaarden die het ontgrondend bedrijfsleven stelt aan een rendabele exploitatie.
- Voor de vergelijkingsvariant geldt dat het vigerend beleid en verleende ontgrondingsvergunningen hetuitgangspunt zijn geweest voor het opstellen van de inrichtingsvariant. Enkele aanvragen waarover reeds langdurig vooroverleg heeft plaatsgevonden en bestuurlijke overeenstemming is bereikt, zijn eveneens in de vergelijkingsvarianten opgenomen. Vergunningverlening voor deze locaties (Kraaijenhof,
Circul van de Ooij, uitbreiding Loowaard) heeft nog niet plaatsgevonden, maar
wordt als onvermijdelijk beschouwd. De lokaties Kraaijenhof en Loowaard zijn
tevens opgenomen in de planvarianten 1en 2.
- In alle planvarianten is er van uitgegaan dat de inuitvoering zijnde ontgrondingen
in de Millingerwaard zullen worden afgerond en ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling.
- Overige vergunningsaanvragen en bekende initiatieven zijn niet opgenomen als
ontgrondingslocaties. Deze dienen in het licht van de voorliggende planvarianten
te worden gewogen.
Resultaten
Volgens het kleiwinningsplan van de provincie is de toegedeelde winruimte in de
Gelderse Poort, bovenop bestaande vergunningen, 3miljoen m3 tot 2005.Dit is inclusief de zogenaamde 'ijzeren voorraad', die voorminstens 10jaar borg staat voor de
continuïteit van de bedrijven. In de vergelijkingsvariant kan de 3miljoen m3 dienog
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is te vergunnen, niet worden ingezet voor natuurontwikkeling. Ontgronding zal in
dat geval leiden tot ontkleiing van landbouwgronden en hercultivering.
In planvariant 1 en planvariant 2 komt respectievelijk ± 7,8 miljoen m en ± 8,4
miljoen m klei vrij, om de gewenste natuurdoelen te realiseren. Dit valt buiten de
bestaande vergunningen en is ruim meer dan de toegedeelde winruimte van 3 miljoen
m .In principe is het echter mogelijk om de bestaande vergunningen (in totaal ca.
4,7 miljoen m ) te verplaatsen en om de opleveringsvoorwaarden in bestaande vergunningen te wijzigen (van hercultivering in natuurontwikkeling). Voor 2,4 miljoen m 3
wordt dit streven haalbaar geacht. Indien verplaatsing van bestaande winrechten en
aanpassing van de voorwaarden in bestaande vergunningen lukt, zijn de planvarianten
1 en 2 dus voor een belangrijk deel te realiseren binnen de randvoorwaarden van
beschikbaarheid. Voorwaarde is wel dat de betrokkenen bereid zijn mee te werken.
Voor het resterende deel te winnen klei (PV 1: 2,4 miljoen m 3 en PV 2: 3 miljoen
m ) is binnen de planperiode geen afzet te verwachten. Bij het opstellen van de
inrichtingsschets zal hiervoor een oplossing moeten worden gezocht (bijvoorbeeld
fasering).
Landelijke industriezandwinning speelt in geen van de inrichtingsvarianten een rol,
daar bestaande vergunningen in de Gelderse Poort en omgeving voor de planperiode
en daarna in de behoefte voorzien. In de planperiode komt ook voldoende ophoogzand
beschikbaar (inclusief eventuele aanleg van de Betuwelijn). Om aan de regionale
industriezandbehoefte te voldoen, is echter wel ruimte voor zandwinning nodig.
In planvariant 1 zijn vanuit natuurontwikkelingsoogpunt geen ontzandingen gepland.
Zandwinning kan echter wel nodig zijn in verband met het rivierbeheer (zie volgende
paragraaf). De preciese lokatie en grootte hiervan zullen in nader overleg met
Rijkswaterstaat moeten worden bepaald. Dit geldt overigens ook voor de andere twee
varianten. In deze varianten zijn welliswaar zandwinningen opgenomen in de
Bemmelse, Huissense en Lobberdens waard, maar aanvullende zandwinningen elders
zijn wellicht nodig.
In planvariant 2 is in de Lobberdensche Waard een veel grotere uitbreiding van de
zandwinning gepland t.b.v. natuurontwikkeling, dan is voorzien in de vergelijkingsvariant. Deze uitbreiding komt gedeeltelijk overeen met bestaande initiatieven. Voor
zandwinning scoort planvariant 2 dus het hoogst, maar gezien de eisen vanuit het
rivierbeheer kan zelfs bij uitvoering van planvariant 1wellicht voldoende zandwinning plaatsvinden om aan de regionale behoefte te voldoen.
Conclusies
Indien de bestaande kleiwinvergunningen voor een belangrijk deel worden verplaatst
en opgeleverd voor natuurontwikkeling, dan zijn planvarianten 1 en 2 grotendeels
te realiseren binnen de randvoorwaarden van beschikbaarheid en afzetmogelijkheden
binnen de planperiode. Bij de vergelijkingsvariant zal ontgronding alleen leiden tot
ontkleiing van landbouwgronden en hercultivering.
Voor zandwinning biedt planvariant 2 betere mogelijkheden dan de vergelijkingsvariant. Planvariant 1biedt in de huidige vorm de minste zandwinmogelijkheden. Eisen
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vanuit hetrivierbeheerkunnen de zandwinningsmogelijkheden in alle varianten wellicht vergroten.

5.5.4 Toetsing aan het rivierbeheer
De planvarianten 1en 2 zijn door Rijkswaterstaat (Huntelaar,1994)twee keerdoorgerekend ophun effecten op de waterstand bij maatgevend hoog water (M.H.W.).Het
doel van deberekening in dit stadium van deplanvorming was de haalbaarheid van
de ontwikkelingsvisies te toetsen aan de waterstaatkundige randvoorwaarden endeze
naar aanleiding daarvan zonodig bij te sturen. De vergelijkingsvariant is niet doorgerekend, maar er is wel een inschatting te geven, op grond van de resultaten van de
twee planvarianten. De ontwikkelingsrichtingen zijn evenmin doorgerekend, maar
hiervoor kunnen de uitkomsten van Planvariant 2 als richtlijn gelden.
Werkwijze
Voor de berekening zijn de planalternatieven opkaart (schaal 1 :50 000) vertaald
naar:
- geschatte verlaging van het maaiveld (inmeters) ten gevolge van geplande ontgrondingen (reliëfvolgend ontkleien, graven van ondiep en diep water);
- geschatte verlaging of verwijdering van kaden (in meters) ten behoeve van degewenste vergroting van de rivierdynamiek;
- ligging, breedte en diepte van geplande nevengeulen (alleen in plavariant 2)
- verwachte ophoging door gewenste rivierduinvorming (in meters);
- geschatte verdichting van de vegetatie door de geplande natuurdoelen (in percentages opgaande begroeiing, waarbij voor begraasde delen een minimum en een
maximum is aangegeven).
Deze gegevens zijn vertaald naar veranderingen van bodemhoogtes en hydraulische
ruwheden in het tweedimensionale waterbewegingsmodel RIVCUR.Door het globale
karakter van de invoergegevens hebben deberekeningen een grootschalig karakter.
Pas bij een ontwerp op uiterwaard-niveau kunnen meer preciese uitspraken worden
gedaan over lokale effecten en is nauwkeuriger bijsturing van de plannen mogelijk.
De globale berekeningen geven alleen een orde van grootte van de te verwachten
verhoging bij M.H.W. Na de eerste berekeningen zijn detweeplannen hier en daar
aangepast op die plaatsen waar een te grote opstuwing werd verwacht.
Resultaten
In alle varianten wordt natuurontwikkeling voorgesteld in grote delen van de uiterwaarden. Dit gaat vooral in Planvariant 2op veel plaatsen gepaard met een verdichting van de opgaande begroeiing.
Uit de eersteberekeningen van Rijkswaterstaat blijkt datbij planvariant 1eenverhoging van 1à 1.5dm in het Pannerdensch kanaal wordt verwacht, hetgeen een wijziging vandeafvoerverdeling vanruim 100m3/smeerin deWaalmet zich meebrengt.
Bij planvariant 2 met een maximum begroeiingsverdichting, wordt in de Waal een
verhoging van ruim 1dm en in het Pannerdensch kanaal van bijna 3dm verwacht.
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Bij een minder grote begroeiingsdichtheid is dit bijna 1dm in de Waal en ruim 1.5
dm in het Pannerdensch kanaal. De afvoerverdeling blijft in deze variant nagenoeg
ongewijzigd. De vergelijkingsvariant is niet doorgerekend, maar ook in dit geval is
opstuwing te verwachten door natuurontwikkeling in de Gendtse polder en de Loowaard.
Naar aanleiding van deze berekeningsresultaten zijn de plannen plaatselijk aangepast.
Zo werden in PV 2 de kaden in de Gendtse waard verder verlaagd en een steenfabriek
in de Huissense waard verwijderd (de haalbaarheid hiervan moet nog worden onderzocht). Ook werden in beide planvarianten zandwinplassen in de Huissense waard
toegevoegd. Verder werd in PV 2 de te verwachten hoeveelheid opgaande begroeiing
in toekomstige begraasde gebieden plaatselijk sterk verminderd (hetgeen ter plaatse
een hogere begrazingsdruk zal betekenen).
Na de tweede berekening kwam de waterstandsverhoging bij M.H.W, in het Pannerdensch kanaal in beide planvarianten op ongeveer 1dm uit. In de Waal was de berekende opstuwing in PV 1ongeveer 2 tot 3 cm, ook ten gevolge van de verandering
van de afvoerverdeling, waardoor er in deze variant meer water via de Waal zal gaan
stromen. In PV 2 loopt de berekende opstuwing in de Waal op tot ca. 6 à 7 cm. Hier
verandert de afvoerverdeling niet.
Uitgebreidere informatie over deze berekeningen is te vinden in rapport GLD 94/02
(Huntelaar,1994).
Conclusies
Bij toepassing van het huidige compensatiebeleid, waarbij geen enkele verhoging
wordt toegestaan, blijken beide planvarianten ook na aanpassing niet acceptabel en
ook de vergelijkingsvariant niet, omdat ook daarin opstuwing te verwachten is.
Naar aanleiding van het advies van de commissie Boertien kan een opstuwing tot
ca. 0.5 dm acceptabel worden. De afvoerverdeling over de diverse Rijntakken moet
echter, ook bij enige opstuwing gehandhaafd blijven. Aan deze eisen zal bij het maken van de inrichtingsschets en het uitvoeringsplan moeten worden voldaan. Er zullen
daartoe gerichte inrichtingsmaatregelen en aangepast beheer nodig zijn en er zullen
gedetailleerdere doorrekeningen moeten worden gedaan.

5.5.5 Ruimtelijke ordenings-aspecten
De plannen voor de Gelderse Poort zullen uiteindelijk moeten worden vertaald in
het streekplan en de bestemmingsplannen. Hierin vindt de integratie van belangen
uit de diverse sectoren zijn wettelijke basis. In het uitvoeringsprogramma zal daar
nader op worden ingegaan. Vooruitlopend hierop worden in deze evaluatie enkele
aspecten aangaande de ruimtelijke ordening bekeken die zijn ontleend aan interne
notities en aanvullende reacties van de provincie Gelderland en anderen. Hieruit
kwamen de volgende drie criteria naar voren:
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- relatie met KAN:passen degeplande ontwikkelingen in deGelderse Poort in het
KAN en zijn er functionele relaties te leggen?
- kleinekernen:blijven uitbreidingen vankleinekernen in deGelderse Poort mogelijk?
- knelpunten: welke knelpunten zijn er tussen het huidige/geplande ruimtegebruik
en de gewenste natuurontwikkeling (bijv. zullen deA15 en de Betuwelijn de natuurontwikkelingslokaties beïnvloeden)?
Alleen deplanvarianten voor de middellange termijn zijn in beschouwing genomen.
Opdelangetermijn zijn moeiüjk gefundeerde uitspraken tedoen aangaandederuimtelijke ordening.
De relatie tussen specieberging en natuurontwikkeling is niet meegenomen in de
evaluatie, omdat dit in het kader van een MER-procedure zal worden onderzocht.
Sociaal-economische aspecten zijn evenmin meegenomen. Aandacht voor dit aspect
is echter wel nodig.In de inrichtingschets zullen de ruimtelijke consequenties van
de plannen en de sociaal-economische gevolgen ervan nader moeten worden toegelicht.
Werkwijze
Demeeste vandebovengenoemde criteria zijn nietdifferentiërend voorde verschillende planvarianten, omdat ze grotendeels de algemene relatie: meer natuur t.o.v
overig ruimtegebruik betreffen. Het type natuur is daarbij minder relevant, en de
preciese lokatie van denatuur is bijvoorbeeld bij derelatiemet KAN minder relevant.
Voor een groot deelis de evaluatie daarom meerin algemene zin geformuleerd, terwijl slechts op onderdelen op verschillen tussen de planvarianten wordt ingegaan.
Resultaten
Het KANen hetnatuurontwikkelingsproject de Gelderse Poort vinden beide hun oorsprongin deVierdeNota overdeRuimtelijke Ordening. In depraktijk valt de Gelderse Poort deels binnen het KAN-gebied. Als zodanig kan de geplande natuurontwikkeling eenpositieve bijdrage leveren aande woonomgeving ende recreatieve keuzevrijheid van de inwoners van het KAN. Ook kan grootschalige natuurontwikkeling bijdragen aan het imago vanhet knooppunt, vooral vanwege de te verwachten bovenregionale betekenis voor de openluchtrecreatie (zie paragraaf 5.5.2).
Bij deplanvorming is in alle planalternatieven aangesloten bij de bestaande uitbreidingsplannen voor woon- enbedrijfsbebouwing van de woonkernen in het plangebied.Tevens is er optoegezien datde woonkernen niet worden omsloten door natuurgebied, om de mogelijkheden voor verdere uitbreiding open te houden. Alle drie de
planvarianten voldoen dan ook aan dit criterium.
In alle planvarianten wordt aanzienlijke rustverstoring verwacht van het Gannitacircuit in de Gendtse Polder. Bij uitvoering van elk van de drie planvarianten zal
dit circuit moeten verdwijnen, aangezien het cicuit dan midden in een natuurgebied
zou komen te liggen terwijl het onverenigbaar is met natuur.
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De A15 en de Betuwelijn zullen het studiegebied waarschijnlijk ten zuiden vanAngeren doorsnijden. Bij ondertunneling van de Betuwe-spoorlijn zoals voorgesteld in
het Gelders alternatief voor het gedeelte Bemmel-Zevenaar,zal alleen tijdelijke verstoring optreden. Bij een brug die het hele uiterwaardengebied overspant treedt geen
barrièrrewerking op,maar zal PV 2wat meer hinder en schade ondervinden van de
A15 endeBetuwe-spoorlijn dan PV 1en devergelijkingsvariant VV.Dit omdat een
grotere lengte aan natuurgebied zal worden doorsneden. DeMER-studie die momenteel wordt afgerond zal nader inzicht geven in de mogelijke effecten op natuurlijke
en landschappelijke kwaüteiten van de alternatieven voor de A15 en de Betuwe-spoorlijn.
Conclusies
Evaluatie van aspecten aangaande de ruimtelijke ordening laten weinig verschil zien
tussen de planvarianten. Alleen van de aanleg van de Al5en de Betuwelijn zal in
planvariant 2waarschijnlijk meer hinder en schade worden ondervonden dan in de
andere twee planvarianten.
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5.6 Kostenindicatie
In tabel 28 is een schatting gedaan van de beheers- en verwervingskosten van de
planalternatieven. Deberekening is globaal aangezien met gemiddelde richtprijzen
(1993) is gewerkt en globale oppervlakte-metingen. Bij de beheerskosten zijn de
onderhoudskosten niet meegerekend. Deprijzen zijn gebaseerd opmondelinge informatie van Staatsbosbeheer, Directie beheerlandbouwgronden endeprovincie Gelderland.
Tabel 28 Kosten planvarianten in 1000 gld
KOSTENINDICATIE

PLANVARIANTEN

Kostenposten

kosten
flOOO

VV
ha

VV
kosten

PV1
ha

PV1
kosten

PV2
ha

PV2
kosten

Beheerskosten
spontane natuur
jaarrond begraasde natuur
beheerde natuur
agrarische natuur in
reservaten:
nat
droog
beheerslandbouw

/ha/jr
0
*0.4
1.0

630
690
850

0
275
850

630
410
1880

0
165
1880

1340
2340
270

0
935
270

1.7
0.8
0.3

0
870
1010

0
695
305

270
550
1140

460
440
340

0
0
380

0
0
115

totale beheerskosten
Verwervingskosten
buitendijkse nieuwe natuur
binnendijks nieuwe natuur

2125
/ha
25
45

1310
580

Totale verwervingskosten

32.75
0
26.10
0
58.85
0

1320

3285
1100
1490

27.50
0
67.05
0
94.55
0

2180
620

54.50
0
27.90
0
82.40
0

aanschaf runderen/paarden niet meegerekend

Conclusies
De beheerskosten zijn voor PV 2 verreweg het minst. PV 1is volgens de globale
berekeningen 2 l/2 maal zo duur als PV 2,de vergelijkingsvariant ongeveer anderhalf
maal zo duur als PV 2 in het beheer.
De verwervingskosten van PV 1vallen iets hoger uit dan van PV 2, ondanks het
feit dat bij PV 2 meer grond moet worden verworven. Ditkomt omdat buitendijkse
gronden gemiddeld veel goedkoper zijn danbinnendijkse grond (ƒ25.000 buitendijks,
ƒ 45.000 binnendijks). De varianten kosten ongeveer anderhalf maal zo veel als de
vergelijkingsvariant.
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6 Conclusies en discussie

Deevaluatieresultaten uit het vorige hoofdstuk worden eerst kort samengevat (paragraaf 6.1).Vervolgens worden, voor zovermogelijk, conclusies getrokken en worden
deresultaten geplaatst in een breder perspectief: derelatie met het Duitse deel van
de Gelderse Poort en met het overige rivierengebied van Nederland (paragraaf 6.2).
Ten slotte worden de voor- ennadelen van de gebruikte methode bediscussieerd en
suggesties gedaan voor nader onderzoek (paragraaf 6.3).

6.1 Samenvatting van de eindresultaten
De evaluatie van de ontwikkelingsrichtingen OR A en OR B en de planvarianten
PV 1,PV 2 en VV heeft betrekking op denatuur (vegetatie en fauna), het landschap
(landschapsbeeld, geomorfologie en historische geografie) en in hoofdlijnen de gebruiksfuncties landbouw, recreatie, ontgronding enrivierbeheer. Tevens is een globale
kostenraming gemaakt. Deresultaten vanhoofdstuk 5worden hierkort samengevat.
Voor de vegetatie kan worden geconcludeerd dat narealisatie van alle varianten een
verhoging verwacht mag worden van de diversiteit aan vegetatietypen en een forse
oppervlaktetoename van vegetaties met een grote soortenrijkdom en internationale
betekenis, ten opzichte van deuitgangssituatie. Onderling verschillen de scores doordat PV 2 voor natuurlijkheid, diversiteit in vegetatietypen en soortenrijkdom hoger
scoort dan PV 1en VV;PV 1scoort internationaal iets beter. De ontwikkelingsrichtingenscoren verreweg het hoogst dankzij hun grote oppervlakte aan natuur. Demate
van natuurlijkheid is in PV 2 het grootst. Uit de evaluatie van de fauna blijkt dat
PV 1meer geschikt leefgebied voor een groot spectrum aan diersoorten biedt dan
PV 2.Dit geldt deels ook voor VV, maar de aantallen zijn hier geringer. PV 2 geeft
een sterkere oppervlaktevergroting voorkarakteristieke soorten van het rivierecosysteem. Vergeleken met PV 1enPV 2 lijkt de vergelijkingsvariant (VV) te leiden tot
een meer eenzijdige toename van vooral soorten van cultuurlandschappen. De verschillen tussen ORA enORB zijn veel minder sterk:doorde oppervlaktevergroting
komen ook soorten met lage dichtheden boven de minimale populatiegrootte uit.
De openheid van het landschap wordt in PV 1en VV gehandhaafd, waardoor het
zicht op cultuurhistorische elementen in deze varianten gewaarborgd blijft. In PV
2 zaleen sterk contrast ontstaan tussen hetbinnendijkse, overwegend agrarisch gebied
en het half-open tot gesloten buitendijkse natuurgebied. In PV 2zal het zicht op de
cultuurhistorische elementen daardoor worden belemmerd. VV heeft alleen negatieve
gevolgen voor degeomorfologische waarden. PV 2 envooral PV 1hebben doorhet
reliëfvolgend ontkleien in deRijnstrangen eenpositieve invloed opde geomorfogie.
In deuiterwaarden is de invloed hiervan echter ongunstig beoordeeld, hetgeen vooral
voor PV 2 negatief uitpakt. Zowel vanuit de geomorfologie als de cultuurhistorie
wordt voorkeur gegeven aan PV 1.
Ten aanzien van de landbouw toont PV 1een grote oppervlakte aan beheerslandbouw
en beëindiging van hetlandbouwkundig gebruik in het grootste deel van de Rijnstrangen, terwijl PV 2 vrijwel geen beheerslandbouw kent, het landbouwkundig gebruik

van vrijwel alle uiterwaardgronden zal worden beëindigd en de produktie op de meest
geschikte gronden voor de landbouw in de Rijnstrangen kan worden voortgezet. Bij
uitvoering van de vergelijkingsvariant zou de landbouw minder grond verliezen.
Voor de recreatie doet zich vooral een keuze voor tussen een grotere aantrekkelijkheid voor fietsers (met vooral beleving vanaf de dijken) in het open landschap van
PV 1 met nadruk op de waarden van het oude cultuurlandschap of een grotere aantrekkelijkheid voor wandelaars in het kleinschalige landschap van PV 2 met nadruk
op nieuwe, aan de riviergebonden natuur en grote grazers. Beide ontwikkelingsrichtingen OR A en OR B zouden het imago en de recreatieve mogelijkheden nog aanzienlijk doen toenemen.
Voor de klei- en zandwinning komt zowel in PV 1als in PV 2 veel meer klei vrij
dan de nog te vergunnen is. Indien een deel van de bestaande vergunningen worden
verplaatst en worden opgeleverd voor natuurontwikkeling, dan zijn PV 1 en PV 2
grotendeels te realiseren binnen de randvoorwaarden van beschikbaarheid en afzetmogelijkheden binnen de planperiode. In VV wordt praktisch alleen ontgronding voorgesteld in het agrarische gebied. Voor zandwinning biedt PV 2 betere mogelijkheden
dan PV 1 en VV.
Uit de berekeningen van Rijkswaterstaat ten behoeve van het rivierbeheer blijkt
dat bij PV 2 zowel in de Waal als het Pannerdens kanaal opstuwing is te verwachten;
bij PV 1vooral in het Pannerdens kanaal, hetgeen voor deze variant ook een gewijzigde afvoerverdeling met zich mee brengt. VV is niet doorgerekend, maar ook in
dit geval is opstuwing te verwachten door natuurontwikkeling in de Gendtse polder
en de Loowaard. Bijstelling van de plannen ten behoeve van het rivierbeheer is mogelijk door daarop gerichte inrichtingsmaatregelen en aangepaste beheersmaatregelen.
Op basis van een globale kostenraming zullen de beheerskosten voor PV 2 verreweg
het minst zijn, ook minder dan die van VV. De verwervingskosten van PV 1en PV
2 zijn vrijwel gelijk.

6.2 Conclusies in breder perspectief
De resultaten van de evaluaties zijn te uiteenlopend om te leiden tot een eenduidige
keuze voor een van de planvarianten. Over het algemeen kan wel de conclusie worden
getrokken dat de planvarianten een verbetering betekenen ten opzichte van de vergelijkingsvariant. Alleen wanneer van de oorspronkelijke doelstelling ('Kraanvogel')
wordt afgeweken en gekozen wordt voor een sterk op behoud van het bestaande
landschap gericht standpunt verdient VV de voorkeur. Ook vanuit het oogpunt van
grootschaüge natuurontwikkeling leidt de evaluatie van de twee onderscheiden varianten PV 1en PV 2 (en de perspectieven OR A en OR B) tot verschillende resultaten.
Om nu een keuze te kunnen maken dienen de doelen, mede op basis van de resultaten, duidelijker te worden gesteld. Is een meer open landschap gewenst, bestaande
uit soortenrijke graslanden, rietvelden en moerassen met ruimte voor beheerslandbouw
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of dient gekozen te worden voor een meer gesloten parklandschap, met een groter
aandeel aan moerasbos en ooibossen met een sterke scheiding tussen landbouw en
natuur? Wordt de voorkeur gegeven aan het brede spectrum van alle plante- en diersoorten, diezich in het gebied zouden kunnen vestigen of prefereert men dekarakteristieke soorten van het rivierecosysteem?
Het lijkt wenselijk om in ditkader deresultaten te plaatsen in een breder perspectief:
debetekenis van De Gelderse Poort inhet gehele Nederlandse rivierengebied ende
relatie ten opzichte van het Duitse deel van de Gelderse Poort.
In het kader van de NURG is het Gelderse Poortgebied bestemd als 'grootschalige
dijkoverschrijdende natuur opmacrogradiënten' met als motto 'Kraanvogel'. In hetzelfde rapport zijn aan andere delen van het rivierengebied andere predikaten meegegeven. In breder perspectief biedt De Gelderse Poort kennelijk mogelijkheden die
andere riviergebieden ontberen. De onderhavige studielaat zien dat deze mogelijkheden vooral gelegen zijn in:
- De ontwikkeling van een grote oppervlakte aaneengeslotenrivierecosysteem(uiterwaarden enRijnstrangen), hetgeen weer van betekenis is voor de populatieomvang
van typische riviersoorten.
- De ontwikkeling van karakteristieke verschillen inrivierdynamiektussen deriviertrajecten Bovenrijn, Waal enPannerdens Kanaal.Niet alleriviertrajectenlenen zich
als gevolg van verschil inmorfodynamiek even goed voor aanleg van nevengeulen:
langs deWaaltreedt veel sneller verzanding op van debovenstroomse opening dan
bijvoorbeeld langs deBovenrijn. Ook voor ooibosontwikkeling zijn er duidelijke
verschillen: langs het Pannerdens kanaal zijn goede mogelijkheden voor
hardhoutooibos, terwijl zich langs de Waal (Bemmelse en Gendtse waarden) en
de Bovenrijn-Bijlands Kanaal op grote schaal zachthoutooibossen kunnen ontwikkelen (Lobberdense waarden).
- De grondwatersystemen van de stuwwallen van Nijmegen, Montferland en zelfs
van de Veluwe met daarbovenop hetriviersysteemmet zijn vertakkingen. Dit vormt
samen een complex hydrologisch systeem van unieke betekenis.
- De tendens naar laagveenmoerasontwikkeling gevoed door gebiedseigen water die
in de Rijnstrangen deels al aanwezig is en zou kunnen worden versterkt door de
peilfluctuaties vanuit de rivier verder terug te dringen.
Dit houdt tevens in dat andere kwaliteiten van De Gelderse Poort minder specifiek
zijn, omdat ze ook in anderedelen van hetriviergebiedvoorkomen, zoalsuiterwaardgraslanden, stroomdalgraslanden, weidevogelgraslanden e.d.
Het GeldersePoortgebied dient samen met hetDuitse gebiedsdeel beschouwd teworden als een eenheid. Aan Duitse zijde is een groot deel aangewezen als 'Naturschutzgebied', dat bovendien in het kader van de Ramsarconventie een weüandstatus
heeft gekregen. Het beheer in de Duitse Düffel is gericht opde instandhouding van
de ganzenpopulaties. Recentelijk is in het kader van een EG-regeling opdracht verleend om ook aan Duitse zijde planvarianten te ontwikkelen, die aansluiten op de
Nederlandse varianten. Voorhet totaleconcept vannatuurontwikkeling in de Gelderse
Poort doen zich in principe twee mogelijkheden voor:
- het Duitse deel is supplementair aan het Nederlandse deel (meer van hetzelfde);
- het Duitse deel is complementair, in contrast met het Nederlandse deel.
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Indien het Duitse Gelderse Poortproject een sterk behoudende koers blijft volgen
behoudt het Duitse gebied zijn huidige karakter, dat gelijkenis vertoont met VV en
PV 1. Een grote landschappelijke verandering, vergelijkbaar met OR B, is aan Duitse
zijde, zoals het er nu voorstaat, eigenlijk alleen voor de uiterwaarden denkbaar. Binnendijks zal het sterk conserverende karakter van de wetlandstatus en het behoud
van het oude cultuurlandschap waarin landbouw en natuur verweven zijn de boventoon voeren. Dit zou een motief kunnen zijn om de mogelijkheden voor een ander
landschap aan Nederlandse kant juist wel ten volle te benutten. Op den duur zou dit
kunnen leiden tot een totaal gebied De Gelderse Poort, waarin zowel het brede spectrum aan soorten alsook de populatieomvang voor de specifieke soorten van het rivierecosysteem worden gerealiseerd. Een keuze voor complementaire gebiedsdelen dus:
in de uiterwaarden en de Rijnstrangen wordt de nadruk gelegd op het riviersysteem
en de ontwikkeling van (begraasd) moeras- en ooibos, terwijl in de Duffelt (aan beide
zijden van de grens) op termijn gestreefd wordt naar een laagveenachtig moeras. Uit
het hierbovengenoemde grensoverschrijdende onderzoek zal de meerwaarde van complementaire gebiedsdelen moeten blijken.

6.3 Kanttekeningen bij de methode
In deze paragraaf worden enkele kanttekeningen geplaatst met betrekking tot de gevolgde methode. Achtereenvolgens komen aan de orde:
- de beslissingsondersteunende werkwijze,
- de planvorming,
- de modelontwikkeling.

6.3.1 De beslissingsondersteunende werkwijze
Onderzoek met een beslissingsondersteunend karakter is betrekkelijk nieuw voor SCDLO. De gevolgde werkwijze houdt in dat het ontwikkelingsproces, dat leidt tot een
inrichtingsschets (ontwikkelingsvisie) voor De Gelderse Poort, gezamelijk wordt
doorgemaakt. Beleidsontwikkeling en onderzoek wisselen elkaar af met behoud van
ieders specifieke verantwoordelijkheid: het beleid dient te oordelen in het licht van
haar doelstellingen en maakt op basis daarvan keuzes, terwijl het onderzoek alternatieve oplossingen aanreikt en de consequenties berekent voor de gestelde doelstellingen.
In deze alternerende rolverdeling heeft ook het DGP-project zich voltrokken. Op
verschillende momenten gedurende dit proces is teruggekoppeld naar de beleidsverantwoordelijke instanties, zowel daar waar een oordeel gevraagd moest worden over
de verschillende planvormen alsook waar evaluatiecriteria moesten worden vastgesteld. De uiteindelijke keuzes zijn gemaakt door de Stuurgroep van de Gelderse
NURG-projecten, die werd voorgezeten door een lid van de Gedeputeerde Staten van
Gelderland mw. Nagel-Cornelissen. Een dergelijke keuze vond gedurende het onderzoek twee maal plaats: bij het vaststellen met welke van de drie koersen diende te
worden verder gewerkt en bij het bepalen van de meest wenselijke planvariant. Figuur
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3 in hoofdstuk 3 geeft eeninzicht inhetbeslissingsondersteunende karakter vandit
onderzoek.
De ervaring met dit type onderzoek voor de Gelderse Poort leidt tot de volgende
voorlopige conclusies:
- er lijkt een duidelijke behoefte te bestaan bij het beleid ombestaande (ecologische)
kennis te interpreteren en te integreren tot een hanteerbaar instrument in de besluitvorming bij natuurontwikkelingsprojecten;
- het voor deze schaal en voor dit gebied aangepaste COR-model (DGP-model)kan
in deze behoefte voorzien, maar zal ook verder moeten worden verbeterd (zie
paragraaf 6.3.3);
- gezien de intensieve wisselwerking tussen beleid en onderzoek, is het niet altijd
even eenvoudig om de eigen rol in het planvormingsproces te kunnen blijven
spelen; uitgangspunt zou daarbij moeten zijn, dat het bepalen vanbeoordeling- of
waarderingscriteria, die gerelateerd dienen te worden aan beleidsdoelstellingen, en
het maken van beleidskeuzen geen taken voor onderzoek zijn;
- in aansluiting op het voorgaande dient bij depresentatie van de onderzoeksresultaten
aan deregio een scherp onderscheid te worden aangehouden tussen de toelichting
van onderzoeksresultaten en de verdediging van beleidskeuzen;
- een dergelijk beslissingsondersteunend project stelt eigen eisen aan de projectplanning: het 'estafette'-karakter van zo'n project schept zowel inhoudelijk als in
de tijd grote onzekerheid in de voortgang.

6.3.2 De planvorming
De methode van planvorming heeft nieuwe aspecten bevat. Op adviesvan ir.L.van
Nieuwehuijze (Bureau H+N+S) is vanmeet af aan gewerkt met integrale oplossingsrichtingen. Er isdus niet gekozen omeerst (deel)belangen per sector te inventariseren,
omdat dit maar al te makkelijk kan leiden tot confrontatie van tegengestelde standpunten. Daarom zijn eerst globale koersen uitgezet, waardoor het mogelijk was omde
discussie meteen te voeren over integrale pakketten van maatregelen. Door degekozen werkwijze worden niet de tegenstellingen tussen de sectoren, maarjuist de overeenkomsten benadrukt, hetgeen eerder leidt toteenstemmigheid over derichting waarin een oplossing moet worden gevonden.
Een ander aspect vande gehanteerde methode van planvorming is het ontwikkelen
van meerdere alternatieven voor natuurontwikkeling. Evenals in het COR-project
(Harmse.a., 1991) heeft dit geleid tothet verkennen van debandbreedte aan keuzemogelijkheden. De alternatieven, elk op zijn eigen abstractieniveau (koersen, ontwikkelingsrichtingen en planvarianten), dienden oplossingsrichtingen te bevatten, die
voldoende onderscheidend zouden zijn met het oog op te verwachten effecten op
vegetatie enfauna. Deresultaten laten zien dathieraan in voldoendemate is voldaan.
De evaluatieresultaten maken het mogelijk om een weloverwogen keuze te maken
tussen de planvarianten of om te kiezen voor een compromis.
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Een laatste aspect betreft het verschil tussen de integrale planvorming (koersen en
planvarianten) en sectorale planvorming (ontwikkelingsrichtingen voor natuur en
recreatief streefbeeld). Hoewel in de opdracht het opstellen van een integrale inrichtingsschets is verwoord, bleek het wenselijk om streefbeelden te ontwikkelen als
referentie voor natuurontwikkeling op lange termijn. Een dergelijk perspectief laat
nog veel duidelijker zien wat het gewenste resultaat zou kunnen zijn indien meer
oppervlakte voor natuur zou kunnen worden aangewend. Naast de verkenning van
de 'breedte' aan mogelijkheden leidt dit zo gezegd tot de verkenning van de 'lengte'
aan mogelijkheden.

6.3.3 De modelontwikkeling
Het computermodel, waarmee de varianten zijn geëvalueerd, is in feite een kennismodel in combinatie met een Geografisch Informatie Systeem (MAP2). Bestaande ecologische kennis over de relatie standplaats-vegetatie-fauna is hierin opgeslagen. Voorzover de kennis ontbreekt zijn aannames gedaan. Er is niet uitgegaan van een kansverwachting; het model heeft dan ook een deterministisch karakter. De keuze voor het
gebruik van een aangepaste versie van het COR-model betekent tevens dat de beperkingen die voor dit model beschreven zijn (Harms e.a., 1991), grotendeels ook voor
het DGP-model gelden. Ten opzichte van het COR-model zijn echter ook belangrijke
verbeteringen doorgevoerd: het basisbestand is gedetailleerd naar een gridgrootte van
250 x 250 m., de geaggregeerde kennis over natuurontwikkeling is dienovereenkomstig aangepast, er heeft een modeltoetsing plaatsgevonden aan de hand van
gegevens over de huidige situatie van vegetatie en fauna en er zijn verbeteringen
aangebracht in de modelstructuur.
Op vele plaatsen in het model zijn aannames gedaan, die op grond van de bestaande
kennis zo goed mogelijk zijn onderbouwd. In sommige gevallen bleek dit niet goed
mogelijk, omdat de ecologische kennis niet toereikend is. Met het oog hierop zijn
de volgende aannames van belang:
- er is geen rekening gehouden met veranderende milieukwaliteit;
- er is geen rekening gehouden met eventuele effecten van de in de plannen voorgestelde maatregelen op grotere afstand en ook niet van invloeden van aangrenzend
grondgebruik;
- de rivierwaterkwaliteit is niet verdisconteerd in de aquatische vegetatietypen;
- er zijn aannames gedaan bij het opstellen van de vegetatiereeksen, vooral wat betreft
de ontwikkeling van watervegetaties en de tijdstappen in de reeksen;
- er zijn keuzes gemaakt met betrekking tot de habitateisen, oppervlaktebehoefte,
afstandsoverbrugging en home-range van diersoorten en de samenstelling van
diergroepen.
Verificatie van deze aannames aan de hand van meer fundamenteel en experimenteel
ecologisch onderzoek is noodzakelijk om de ontwikkelde methodes en de daarop
gebaseerde resultaten van het onderzoek een groter realiteitsgehalte te geven. Dit geldt
met name voor het syntaxonomisch en synecologisch onderzoek naar vegetatieontwikkeling ten behoeve van een verbetering van de vegetatiereeksen. Monitoring-onder-
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zoek kan een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Het verdient dan ook aanbeveling
om gelijktijdig met deuitvoering van natuurontwikkelingsprojecten een netwerk van
opnamepunten vast te stellen en de gevolgen van denatuurontwikkeling voor vegetatie en fauna te registreren.
Het DGP-model dient dan ook voorlopig niet te worden opgevat als een voorspellingsmodel dat met grote waarschijnlijkheid aangeeft wat er gaat gebeuren. Daarvoor
zijn erteveel aannames, globaliseringen e.d. ingebouwd. Het model is wel geschikt
om globale ontwikkelingen en trends op te sporen, die het gevolg zullen zijn van
eenbepaalde natuurontwikkeling, en voorhet vergelijken van alternatieven. Het moet
gezien worden als een ontwerpinstrument, waarmee bestaande landschapsecologische
kennis opeffectieve wijze beschikbaar is tijdens het planvormingsproces. Dit neemt
niet weg dat er naar gestreefd zal worden devoorspellende waarde te vergroten. Hierbij moet echter wel in acht worden genomen dat de betrouwbaarheid afhankelijk is
van debasic planning unit, die voordit project 12,5tot 25ha bedraagt. Voor planvormend onderzoek is dit weliswaar voldoende; hetbetekent echter wel dat er geen gefundeerde uitspraken gedaan kunnen worden overgebieden kleinder dan deze oppervlakte.
Ondanks de beperkingen zijn de voordelen van het model vooral gelegen in:
- de operationalisering van bestaande kennis;
- de systematische (semi)kwantificering van gevolgen voor vegetatie en fauna;
- gebiedsdekkende kaartweergave van de gevolgen.
Het model is opgebouwd uit een aantal modules. Hierna volgen enkele kanttekeningen
en aanbevelingen voor nader onderzoek voor iedere module afzonderlijk.
De standplaatsmodule
Op basis van bestaande bodemkundige en geomorfologische gegevens en aannames
over dewaterkwaliteit zijn defysiotopen opgesteld. De gridcelgrootte (250 x 250 m.)
is afgestemd op de dichtheid vanhet boorpuntennet. De betrouwbaarheid van ditnet
liet een fijner raster niet toe. Met name een ecohydrologische systeembeschrijving
was nodig geweest alsonderbouwing van deaannames in de standplaatsmodule. Zullen bijvoorbeeld de veranderingen infysiotopen, zoals verondersteld in demodelberekeningen, ook daadwerkelijk plaatsvinden? Een antwoord op zo'n vraag is slechts
mogelijk aan de hand van een ecohydrologische systeembeschrijving van de huidige
situatie, die is gevalideerd aan dehand van een meetnet, en een regionaal hydrologisch model, dat de effecten van de verschillende inrichtingsmaatregelen in hun onderlinge samenhangkandoorrekenen.Beidevoorwaarden ontbraken tijdens deuitvoering van het onderzoek.
Een ecohydrologische systeembeschrijving dient gevalideerd te worden met behulp
van een meetnet, waarmee grondwaterstanden, potentiaalverschillen en de macroionensamenstelling kunnen worden bepaald. Ditbetekent dat openkele plekken diepe
buizen gezet dienen te worden en wel tot in het tweede watervoerend pakket. De
meetpunten dienen teliggen inraaien langs degradient stuwwal-stroomdraad en langs
de belangrijkste afwatering in hetbinnendijkse gebied (Oude Rijnstrang, Meertje).
Deze opzet is nodig om het belang van het diepe grondwatercomponent in de water185

balans en bij de vorming van lithoclien water voldoende duidelijk te maken. Voor
de ontwikkeling van open water en moerassen en meer in het bijzonder natte,
mesotrofe vegetaties, is kwelwater van belang voor peilhandhaving in droge perioden.
Voor het doorrekenen van hydrologische effecten is in een niet-stationair grondwatermodel dat gekoppeld is met een oppervlaktewatermodel van groot belang. Alle
voorgestelde ingrepen grijpen in op het drainagestelsel, zodat stationaire berekeningen
onvoldoende inzicht geven. Stationaire berekeningen, mits goed gevalideerd met een
ecohydrologische systeembeschrijving, kunnen uitsluitend inzicht geven in grootschalige samenhangen, zoals de drainerende werking van de rivieren en de bijdrage van
de diepe grondwatercomponent. Bij de schematisatie dient er voldoende detaillering
te zijn langs de beide raaien die in de vorige alinea genoemd zijn. Belangrijkste vragen waarop de modelering antwoord moet geven zijn:
- In hoeverre zal de waterkwaliteit binnen de Rijnstrangen beïnvloed worden door
een ander peilbeheer bij Kandia en het veranderende grondgebruik en ontwateringstoestand binnen het Rijnsttrangengebied. Het model moet per traject kunnen
uitrekenen welke bijdrage rivierwater, diep grondwater, lokale neerslag en oppervlaktewaterafvoer uit bovenstroomse trajecten op de totale waterbalans van het
traject heeft. Alleen dan kan een inschatting van peilfluctuaties en macro-ionensamenstelling gemaakt worden.
- Welke fluctuatie in grondwaterpeilen zal in de verschillende fysiotopen gaan
optreden en in hoeverre komt deze overeen met de waarden die zijn gebruikt bij
de DGP-modelberekeningen. Indien onverwachte verschillen optreden kan
overwogen worden om het DGP-model opnieuw te draaien of om naar een optimalere inrichting te zoeken.
Nader onderzoek is ook gewenst ten aanzien van de problematiek van meestromende
nevengeulen. Vooral de optie voor de aanleg van een nevengeul door de Rijnstrangen
zou nader dienen te worden onderzocht op zijn mogelijkheden en consequenties. Ook
de mogelijkheden voor aanleg van nevengeulen langs de Waal in relatie tot de problematiek van verzanding vraagt om nader onderzoek. Onderzoek in deze met betrekking
tot het rivierbeheer wordt reeds door RWS uitgevoerd.
De vegetatiemodule
In de vegetatiemodule is een belangrijke verbetering doorgevoerd ten opzichte van
het COR-model. Naar analogie van het CML-ecotopensysteem (Stevers e.a., 1987)
is het ecotoopbegrip gedefinieerd als de ecologische combinatie van standplaats (fysiotoop) en vegetatiestructuur. De vegetatiesamenstelling kan vervolgens worden afgeleid uit deze combinaties. Ook de vegetatieontwikkelingsreeksen zijn vervolgens in
deze zin geformuleerd: de te verwachten ontwikkeling van de vegetatiestructuur op
een bepaalde standplaats bij een bepaald (optimaal) beheer. Ieder te ontwikkelen
ecotoop veronderstelt een bijbehorend(e combinatie van) vegetatietype(n). Dit ecosysteemconcept is getoetst aan de actuele vegetatie van de Gelderse Poort (De Boer &
Willink, 1992). Op basis hiervan is de vegetatiemodule bijgesteld (zie paragraaf
4.4.4).
Naast de reeds genoemde dienen nog een aantal beperkingen van de modellering met
name te worden genoemd:
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- Vooral bij beheerde natuur, en in mindere mate ook bij begeleide natuur, is de
ontwikkeling van de vegetatie sterk afhankelijk van de wijze waarop de vegetatie
wordt beheerd. Vooral in beheergebieden (relatienota) is de feitelijke ontwikkeling
van de vegetatie sterk afhankelijk van de individuele inzet van de beheerder. In
het model is voor deze gebieden optimaal beheer als uitgangspunt genomen. De
huidigebeheerovereenkomsten zijn echter sterk gestoeld opvrijwilligheid en laten
nog veel ruimte open voor redelijk intensieve vormen van beheer. Het is daarom
twijfelachtig of en op welke termijn de natuurdoelen extensieve soortenrijke
graslanden bereikt kunnen worden.
- Het modelleren van de ontwikkeling van de vegetatie in de uiterwaarden kent
eveneens zijn beperkingen. De frekwentie, aard enduur van overstromingen en de
daarmee gepaard gaande veranderingen inhet substraat of devegetatie zijn vanwege
het onvoorspelbare karakter moeilijk temodelleren. Hierdoor kan de ontwikkeling
van de vegetatie anders verlopen dan door het model gegenereerd wordt.
- Ook de milieukwaliteit (fosfaat- en stikstofbelasting) kan van grote invloed zijn
op de ontwikkeling van de vegetatie. Dat geldt vooral voor watervegetatie (o.a.
blaasjeskruidtype), oevervegetatie en begroeiingen van atmotrofe milieus. In het
model is uitgegaan van een goede milieukwaliteit.
- Begroeiingen vannatte standplaatsen zoals rietlanden, kwelgraslanden en andere
grondwatergebonden vegetatietypen zijn afhankelijk van vrij hoge waterpeilen met
niet al te grote fluctuaties. Het realiseren van dezehydrologische randvoorwaarden
is in het model uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van deze typen.
De faunamodule
Het DGP-model is een deterministisch model waarin de seriële schakeling van aannames tot een opeenstapeling vanfouten kan leiden.Omdat defaunamodule delaatste
stap in het model is, kan de ruis in het model op dit punt vrij groot zijn. Door de
theoretische verspreiding van diersoorten voor dit moment, d.w.z. door het model
gegenereerd, te vergelijken met de feitelijke verspreiding is gebleken dat voor de
meeste soorten geen extreem grote verschillen voorkomen tussen beide uitkomsten
(zie paragraaf 4.5.5). De resultaten van deze controle zijn een indicatie dat de
cumulatieve fout binnen aanvaardbare marges is gebleven.
Voor een aantal diersoorten geldt dat ze hun levenscyclus op een beperkte oppervlakte
kunnen voltooien. Bij de beschrijving van ecotooptypen zijn de dominante vegetatie(structuur)typen benoemd. Vegetatietypen dieminder dan 10%van de oppervlakte
van het grid beslaan zijn niet in de ecotooptypologie terug te vinden.Dit betekent
dat lijn- en puntvormige elementen zoals dijken, houtsingels, sloten, poelen, ruigtestroken, wegbermen e.d. vaak niet als onderdeel vaneen ecotooptype zijn onderscheiden. Voor sommige diergroepen zijn ze zeerrelevant zoals voor vlinders, amfibieën
en andere soorten van kleinschalige landschappen (roodborstapuit, geelgors). Soorten
met een dergelijke habitatvoorkeur komen erbij detoetsing slecht vanaf.Hierbij dient
echterte worden opgemerkt, datjuist omdat deze soorten een hoger oplossingsniveau
vragen dan het planningsniveau toelaat, zij ook geen goede criteria vormen voor de
evaluatie.
Er is in het algemeen weinig literatuur beschikbaar waarin habitateisen van soorten
systematisch op het detailniveau zijn beschreven zoals dat in het DGP-projekt is
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gebruikt. De vertaling van biotoopvoorkeur (literatuur) naar ecotooptype (DGP) verliep daarom soms moeizaam. De meeste problemen bij deze vertaling kwamen voort
uit de volgende beperkingen:
- Habitatbeschrijvingen zijn vaak gebaseerd op landelijke of internationale gegevens
waardoor onduidelijkheid bestaat over de regionale toepassing.
- Habitatbeschrijvingen sluiten onvoldoende aan bij de ecotooptypologie van de Gelderse Poort. Binnen het DGP-model zijn ecotooptypen onderscheiden op basis van
fysiotoop, vegetatiestructuur, vegetatietypen en hun onderlinge samenhang. De
beschikbare informatie over de meeste soorten geeft hierover geen of onvoldoende
informatie en deze is bovendien nauwelijks gekwantificeerd. Dat geldt bijvoorbeeld
ook voor het onderscheid in optimale en marginale habitats en de effekten van
overstroming in de uiterwaarden.
- De huidige kennis over het gebruik van verschillende funktiegebieden is onvoldoende. Van vrijwel alle diersoorten, in het bijzonder vogels, is weinig systematisch
verzamelde kennis aanwezig over het gebruik van funktiegebieden, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.
In de gebruikte ecotooptypologie zijn een beperkt aantal gegevens opgenomen die
voor de fauna relevant zijn. Uitbreiding is gewenst met gegevens over o.a. milieukwaliteit, recreatie, voedselecologie en aanwezigheid van kleine landschapselementen.
Vooral bij vegetatiemozaïeken en -complexen zijn verschillende ruimtelijke interpretaties mogelijk over de verdeling van de afzonderijke componenten in een cel. Er
is verondersteld dat deze min of meer gelijkmatig over een cel zijn verdeeld. Wanneer
deze mozaïeken door begrazing tot stand komen, kan er sprake zijn van een andere
verdeling tussen open en gesloten ruimten, niet alleen binnen een cel, maar ook tussen
cellen. Het is niet onmogelijk dat in grote eenheden begraasd bos daardoor ook min
of meer open gebieden voorkomen, hetgeen consequenties kan hebben voor andere
faunagroepen.
De vegetatie-ontwikkelingsreeksen suggereren een optimaal natuurgericht beheer bij
relatienotagebied en natuurgebied. De feitelijke vegetatie-ontwikkeling zal vooral
in de gebieden waar geen reservaatsbeheer wordt gevoerd minder gunstig zijn dan
is verondersteld in het DGP-model. Anders dan bij weidevogelbeheer, vergt botanisch
beheer een veel ingrijpender extensivering van het beheer dan de randvoorwaarden
die momenteel in beheersovereenkomsten zijn opgenomen. Hiervoor zijn waterhuishoudkundige ingrepen en zeer geringe stikstofgiften van belang. Dit betekent dat PV
1 voor diersoorten die profiteren van bloemrijke en voedselarme graslanden, zoals
vlinders en andere insekten, wellicht minder mogelijkheden biedt dan uit de simulatie
blijkt.
De simulaties zoals die met het DGP model zijn uitgevoerd geven slechts verschillen
in ontwikkelingsmogelijkheden aan tussen verschillende plannen. Daadwerkelijke
vestiging van diersoorten is echter sterk afhankelijk van de wijze waarop de plannen
worden uitgevoerd. De vertaling van de planvarianten naar de inrichtingsschets (ontwikkelingsvisie) en naar de uitvoeringsplannen verdient bijzondere aandacht en vergt
kennis over specifieke eisen die diersoorten aan hun omgeving stellen. Dat kan gaan
om de aanwezigheid van grindbanken voor vissen, inrichting van oevers, randenbeheer, kleinschalige korridors voor insekten, rustgebieden voor watervogels of poelen
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voor amfibieën. Ook ecologische relaties met aangrenzende gebieden kunnen van
groot belang zijn. Dat geldt bijvoorbeeld bij introductie van eland, otter, edelhert,
wild zwijn en bever.
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Aanhangsel 1: De ecologische modellering

1 Beschrijving van de natuurdoeltypen
GEBIEDEN MET SPONTANE BOS EN/OF MOERASONTWIKKELING
n i l Nevengeul met spontaan bos
Een nagenoeg permanent met deriviermeestromende geul, waarin wisselende oeverafslag, eilandvorming en aanwassen optreden, waarop zich spontaan bos ontwikkelt.
Fysiotopen: nevengeul en aanwas (f02) en zandwinplas in open verbinding met de
rivier (fll).
Inrichtingsmaatregelen: graven van een geul, waarbij zonodig (delen van)kaden worden verwijderd (il), met als gevolg een toename van derivierdynamiekin het omringende (uiterwaard)gebied. Er wordt naar gestreefd de inlaatopening zodanig vorm
te geven en te lokaliseren dat geen verzanding en geen ingraving vanhet zomerbed
van derivierzalplaatsvinden. Verzanding van de geul zal zodanig worden tegengegaan, dat in ieder geval tweederde van de oorspronkelijke oppervlakte open water
gehandhaafd blijft.
Beheer: niets-doen-beheer (rl)
Eindvegetatie: In het water ontwikkelen zich Schede-/Rivierfonteinkruid-vegetaties.
Op de oevers en aanwassen: ooibossen van Zwarte populier en Schietwilg.
Fauna: een nevengeul biedt voor de fauna diverse habitats die in en langs het zomerbed verloren zijn gegaan, zoals dood hout, ondiepe zandige oevers, beboste oevers
en steilkanten (Klink 1989). Bovendien biedt een nevengeul ontwikkelingskansen
voorriviervissenen makrofauna en hun predatoren (vooral duikeenden, reigerachtigen
en roofvogels).
nl2 Ondiep (verlandend) water met spontaan bos en moeras
Tegraven/gegravenkleiputten of strängen,die aldan nietperiodiek gedeeltelijk droog
vallen en/of worden overstroomd. Dediepte is maximaal 2 m.In en langs de wateren
ontwikkelen zich spontaan natuurlijke water- en moerasvegetaties. Afhankelijk van
de milieudynamiek treedt meer of minder verlanding op. Op de (drogere) oevers
ontstaat bos.
Fysiotopen: buitendijkse en binnendijkse ondiepe wateren (f09, f10, f18 en f19)
Inrichtingsmaatregelen: graven van ondiepe wateren (i3)
Beheer: niets-doen-beheer (rl)
Eindvegetatie: waterplantenvegetaties en op de oevers bos (samenstelling van beide
hangt af van dynamiek en voedselrijkdom), in beperkt dynamische milieus daarnaast
blijvend moeras.
Fauna: Ondiepe wateren hebben een belangrijke functie als voortplantingsgebied voor
vissen, macrofauna en amfibiën en als fourageergebied voor hun predatoren
(roofvissen en vogels zoals reigerachtigen en Zwarte stern). In potentie zijn hier
tevens mogelijkheden voor de Bever.
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nl3 Dieper open water met natuurlijke oeverbegroeiing
Te graven/gegraven diepere plassen (dieper dan 2m), al dan niet in open verbinding
met de rivier. Er treedt geen verlanding op. Op de oevers ontwikkelt zich natuurlijke
oeverbegroeiing, die uitgroeit tot bos(randen).
Fysiotopen: buitendijkse en binnendijkse diepe wateren (f11, resp. f12)
Inrichtingsmaatregelen: graven van diepe plassen (i4), aanleg van natuurlijk
aandoende, geleidelijke oevers
Beheer: niets-doen-beheer (rl)
Eindvegetatie: ondergedoken watervegetaties en op de oevers bos.
Fauna: Plassen in open verbinding met de rivier zijn door hun grote produktie een
belangrijk foerageergebied voor watervogels. Door hun relatieve heldere, mesotrofe
karakter (grondwaterinvloed) kunnen de binnendijkse wateren betekenis hebben voor
zeldzame macrofauna en vissoorten. Plassen van voldoende grootte vervullen daarbij
een rustfunctie voor watervogels zoals ganzen, smienten en kleine zwanen.
nl4 Reliëf-en waterrijk spontaan bos
(Aan te leggen) reliëf- en waterrijk terrein met spontane bosontwikkeling, waarin
plaatselijk zeer extensieve begrazing kan plaatsvinden.
Fysiotopen: laaggelegen uiterwaarden (f06,f07) en binnendijkse natte, zandige laagten
(f14, f16, f21)
Beheer: niets-doen-beheer/ zeer extensieve begrazing (rl)
Inrichtingsmaatregelen: reliëfvolgend ontkleien (i7)
Eindvegetatie: een mozaïek van dicht, voedselrijk bos (ooibossen, moerasbossen,
bronbossen) en open water (ca. 30%).
Fauna: de afwisseling aan bossen en wateren vervullen een habitat-functie voor bösen watervogels, zoogdieren en amfibiën en bieden nestelgelegenheid voor grotere
vogelsoorten als reigerachtigen, aalscholvers en roofvogels.
nl5 Droog dicht spontaan bos
Spontane bosontwikkeling in zelden tot niet overstroomde gebieden, zodat zich een
dicht bos kan ontwikkelen. Hierin kan plaatselijk zeer extensieve begrazing plaatsvinden.
Fysiotopen: alle vochtige tot droge gronden (f03, f05, f08, f13, f15)
Beheer: niets-doen-beheer/ zeer extensieve begrazing (rl)
Inrichtingsmaatregelen: geen
Eindvegetatie: dicht, voedselrijk bos (ooibossen, moerasbossen, bronbossen) met een
natuurlijke samenstelling en structuur.
Fauna: de bossen vervullen een habitat-functie voor bosvogels, zoogdieren en
amfibiën en bieden nestelgelegenheid voor grotere vogelsoorten als reigerachtigen,
aalscholvers en roofvogels. Ze zijn vooral van betekenis voor soorten van oude
bossen.
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JAARRONDBEGRAASDEPARKLANDSCHAPPEN
n21 Water metjaarrond-begraasde oevers
Wateren met oevers, waarop een jaarrond-begrazing door grote grazers in lage
dichtheden plaatsvindt.
Fysiotopen:binnendijkse en buitendijkse wateren en hun oevers (f02, f09, f10,f11,
f12, f17, f18, f19)
Inrichtingsmaatregelen: graven van ondiep of dieper water (i3,i4),aanleg van natuurlijke, geleidelijke oevers
Beheer: extensieve,jaarrond begrazing (r3)
Eindvegetatie: watervegetaties met op de oevers een mozaïek van overwegend overstromingstolerante graslanden, ruigten, struwelen en bomen.
Fauna: jaarrond begraasde oevers bieden geschikte habitats voor riet- en
moerasvogels, watervogels (eenden), Porseleinhoen en de Otter. Daarnaast bieden
ze, als onderdeel van grote, aaneengesloten begraasde terreinen, een habitat-functie
voor bos- en struweelvogels, zoogdieren en bieden habitats voor bloembezoekende
insekten (vlinders). De diepere, grotere plassen zullen door de vrij open oeverbegroeiing aantrekkelijker zijn alsrustgebied voor watervogels zoals ganzen, smienten
en kleine zwanen dan die met beboste oevers.
n22 Reliëf-en waterrijk begraasd parklandschap
(Aan te leggen)reliëf- en waterrijk terrein, waarop eenjaarrond-begrazing door grote
grazers in lage dichtheden plaatsvindt.
Fysiotopen: laaggelegen uiterwaarden (f06, f07) enbinnendijkse natte,zandige laagten
(f14, f16, f21)
Inrichtingsmaatregelen: reliëfvolgend ontkleien (i7)
Beheer: extensieve jaarrond-begrazing ( 1 / 3 ha) (r3)
Eindvegetatie: een mozaïek van bos, struik- en grazige vegetaties in afwisseling met
ca. 30% open water.
Fauna: deze afwisselende landschappen vervullen een habitat-functie voor bos-,
struweel-, watervogels en zoogdieren zoals marterachtigen en edelhert en bieden
habitats voor bloembezoekende insekten (vlinders).
n23 Droog begraasd parklandschap
Gebied dat zelden of niet overstroomt metjaarrond-begrazing door grote grazers in
lage dichtheden.
Fysiotopen: alle vochtige tot droge gronden (f03, f05, f08, f13, f15)
Inrichtingsmaatregelen: geen
Beheer: extensieve jaarrond-begrazing (1 / 3ha) (r3)
Eindvegetatie: een mozaïek van bos, struik- en grazige vegetaties
Fauna: deze afwisselende landschappen vervullen een habitat-funktie voor bos- en
struweelvogels zoals Geelgors, Roodborsttapuit en voor zoogdieren en bieden habitats
voor bloembezoekende insekten (vlinders).
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BEHEERDE RUIGTE- EN MOERASGEBIEDEN
n31 Levend rivierduin
Permanent verstuivende rivierduinen. De verstuiving wordt door een daarop gericht
beheer bevorderd en in stand gehouden.
Fysiotoop: oeverwal en rivierduin (f03)
Inrichtingsmaatregelen: bevorderen van verstuiving op geschikte plaatsen in buitenkaadse uiterwaarden door verwijdering van aanwezige vegetatie (i2 op fysiotopen
02, 03, 05 en 06)
Beheer: zodanig instandhouden van een (grazige) pionierruigte door extensieve
begrazing en kap (r4), dat verstuiving mogelijk blijft.
Eindvegetatie: mozaïek van soortenrijke ruigtvegetaties met enkele struwelen.
Fauna: Biedt geschikte habitats voor grond- en holenbroeders (o.a. Kokmeeuw,
Visdief, Bergeend, Tapuit) en konijnen. Het relatief warme microklimaat en de
bloemen bieden mogelijkheden voor veel insektensoorten (o.a. Zandbijtjes en
vlinders). Biedt tevens een natuurlijke hoogwatervluchtplaats voor amfibieën en
zoogdieren.
n32 Beheerd moeras- en watergebied
Vrij open moerasvegetaties in afwisseling met ondiep water (en eventueel een beperkt
aandeel aan bomen en struwelen). Te sterke bosontwikkeling wordt door een gericht
beheer tegengegaan.
Fysiotopen: buitendijkse en binnendijkse ondiepe wateren (f09, f10, resp. f18, f19)
en binnendijkse natte, waterrijke kommen en zandige laagten (f14, f16, f21)
Inrichtingsmaatregelen: buitendijks graven van ondiepe wateren (i3), binnendijks idum
of (reliëf volgend) verlagen van het maaiveld (i6, i7, i9).
Beheer: stimulering van verlanding, incidenteel begrazing- en/of maaibeheer, zonodig
uitkappen van teveel aan struweel- en boomopslag (r4).
Eindvegetatie: een mozaïek van vnl. soortenrijke riet- en watervegetaties
Fauna: de moerasvegetaties zijn van belang als broedgebied en foerageergebied voor
moerasvogels (Grote karekiet, Roerdomp, Waterral, rietzangertjes en reigerachtigen)
en kennen een grote dichtheid aan kleine zoogdieren (muizen) en insekten. Vervult
tevens een habitat-funktie voor de Otter.

STRUCTUURRIJKEGRASLANDENENBEHEERSLANDBOUW
n41 Water met slikken en grazige oevers
Gedeeltelijk droogvallende wateren met (grazige) al dan niet periodiek overstroomde
slikken en (brede) oevers. Bosontwikkeling wordt tegengegaan door periodieke
begrazing (door bijv. jongvee).
Fysiotopen: oevers van binnendijkse en buitendijkse wateren (f02, f09, flO, f l l , f12,
f17, f18, f19)
Inrichtingsmaatregelen: graven van ondiep of dieper water (i3, i4), aanleg van natuurlijk aandoende, geleidelijke, brede oevers.
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Beheer: regelmatig hooi- en/of weidebeheer (beheerslandbouw, r6)
Eindvegetatie: in de plassen watervegetaties, efemere vegetaties op droogvallende
slikken en opde oevers overwegend (tamelijk) soortenarme, overstromingstolerante
graslanden.
Fauna: zand- en slikoevers bieden een geschikt foerageergebied voor steltlopers,
eenden en zwanen. De diepere, grotere plassen zullen door de open oeverbegroeiing
aantrekkelijker zijn als rustgebied voor watervogels zoals ganzen, smienten en kleine
zwanen dan die met beboste oevers.
n42 Nat schraal grasland
Natte, soortenrijke, schrale (blauw)graslanden (zonder duidelijke kwel-kenmerken)
Fysiotopen: natte binnendijkse fysiotopen zonder duidelijke kwel (f14, f16, f18).
Inrichtingsmaatregelen: (reliëfvolgend) verlagen van het maaiveld of verhogen van
de grondwaterstand van binnendijkse drogere gronden (i6, i7, i8)
Beheer: op verschraling gericht hooi- en weidebeheer en onderhoud van eventuele
opgaande beplantingen, in (relatienota)reservaat (r5).
Eindvegetatie: soortenrijke schrale graslanden, eventueel afgewisseld met houtwallen,
kleine bosjes en vrijstaande bomen.
Fauna: de schrale graslanden en zomen rond de struwelen zijn vooral van belang voor
insekten (o.a.vlinders) enkleinere zangvogels (Grasmus e.d.) enbieden habitats voor
kleinezoogdieren (zoals muizen).Ze bieden daarnaast foerageer- en broedgelegenheid
voor Watersnip en Kwartel.
n43 Kwelgrasland
Graslanden met duidelijke kwelkenmerken
Fysiotopen: binnendijkse natte en water-fysiotopen met duidelijke kwel (f19, f21).
Inrichtingsmaatregelen: vergroten van kwel op daarvoor geschikte, binnendijkse
plaatsen door (reliëfvolgend) verlagen van het maaiveld (i9) of door het anderszins
vergroten van de toestroom van kwelwater, bijv. door vermindering van drinkwaterwinning (ilO).
Beheer: op verschraling gericht hooi- en weidebeheer en onderhoud van eventuele
opgaande beplantingen, in (relatienota)reservaat (r5).
Eindvegetatie: soortenrijke graslanden met duidelijke kwelkenmerken, eventueel
afgewisseld met houtwallen, kleine bosjes en vrijstaande bomen.
Fauna: zie Nat schraal grasland
n44 (Kleinschalig) bloemrijk graslandschap
Soortenrijke, bloemrijke weilanden, vooral binnendijks in afwisseling met kleinere
struwelen en/of houtwallen en heggen. Buitendijks ligt de nadruk op het ontwikkelen/handhaven van stroomdalgraslanden.
Fysiotopen: alle vochtige tot droge fysiotopen (f03, f05, f08, f13,f15).
Inrichtingsmaatregelen:indien gewenst aanleg/herstel van houtwallen en kleine bosjes
Beheer: op soortenrijkdom gericht hooi-en weidebeheer, binnendijks ook onderhoud
van de opgaande beplantingen, d.m.v.beheerslandbouw of als relatienotareservaat
(r5).
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Eindvegetatie: soortenrijke graslandvegetatie, binnendijks vaak deel uitmakend van
een complex van graslanden, struweel en/of bos
Fauna: de bloemrijke graslanden en zomen rond de struwelen zijn vooral van belang
voor marterachtigen (Bunzing, Das), insekten (o.a. vlinders) en kleinere zangvogels
(Geelgors, Grasmus, Roodborsttapuit). De graslanden hebben tevens een zekere
betekenis als broedgebied voor de Patrijs.
n45 Open weide- en akkergebied voor weidevogels en ganzen
Agrarische maar vrij extensief gebruikte hooi-, weilanden en akkers met een nevenfunctie als foerageer- en broedgebied voor weidevogels en ganzen.
Fysiotopen: alle niet-water-fysiotopen (03, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 21).
Inrichtingsmaatregelen: indien nodig kap van aanwezige opgaande begroeiing
Beheer: vrij extensief hooi-, weide- (2-5 rund/ha) en/of akkerbeheer met lage
bemesting en onkruidenbestrijding tbv weidevogels en ganzen; dmv. beheerslandbouw,
eventueel ook als relatienotareservaat (r6).
Eindvegetatie: structuurrijke graslanden en akkers met soortenrijke perceels- en slootranden.
Fauna: de open, voedselrijke graslanden kunnen hoge dichtheden aan weidevogels
een broedgebied bieden (Grutto, Kievit, Scholekster) en tevens voor soorten als Patrijs
en Gele kwikstaart, de natte graslanden zijn bijzonder waardevol voor vogels als de
Watersnip. In de winter fungeren ze als foerageergebied voor grote aantallen ganzen.

BEGELEIDE NATUUR
n50 Aangeplant bos (tot nu toe niet toegepast)
Aangeplant bos met een natuurgelijke boomsoortensamenstelling, mede gericht op
recreatief medegebruik en een extensieve bos-exploitatie.
Fysiotopen: Alle niet-water-fysiotopen (03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 ,21). Minder
kansrijk op lage, voedselrijke uiterwaarden (07) waar de bosontwikkeling kan worden
belemmerd door een sterke verruiging en op sterk morfodynamische oeverwallen (03).
Inrichtingsmaatregelen: verwijdering van aanwezige begroeiing + bosaanplant
Beheer: Bosbouwkundige begeleiding tot een natuurgelijke leeftijdsopbouw en busstructuur (r2).
Eindvegetatie: gesloten bos met een natuurlijke samenstelling en structuur, al dan
niet in afwisseling met water (de ontwikkelingsduur is korter dan bij n l 2 en nl4).
Fauna: zie n l 2 , n l 4 ; het bij dit natuurdoel passende intensievere recreatief
medegebruik en exploitatie beperken echter de mogelijkheden voor storingsgevoelige
fauna.
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Aanhangsel 2 Vertaling STL-vegetaties naar DGPstructuurtypen

Voor de kartering van de actuele vegetatie is de volgende werkwijze gevolgd:
- in gridcellen waarin een dominant structuurtype kon worden vastgesteld zijn de
STL-vegetatietypen rechtstreeks vertaald naar DGP-structuurtypen (zie tabel 1)
- voor gridcellen met een gecombineerd structuurtype is een keuze gedaan tussen
mozaïek- en complex-structuurtypen.
- tevens is een controle uitgevoerd ophet voorkomen van water; daarbij is de volgende beslisregel gehanteerd:
a opdewaterfysiotopen (föl, f09, flO, fll, f12,f18,f19)moeten watervegetaties
binnen de gridcel voorkomen (a in tabel 2);
b opde natte fysiotopen (f02, f06, f07, f14, f16,f21) kunnen wateren binnen de
gridcel voorkomen (b in tabel 2);
c op de droge fysiotopen (f03, f05, f08, f13, f15) kan geen water voorkomen
binnen de gridcel (c in tabel 2).
- Op grond van deze beslisregel is de tabel 2 opgesteld.
Tabel 1 Vertaaltabel STL-vegetaties naarDGP-structuurtypen
STL-vegetatietypen

DGP-structuurtypen

STL-vegetatietypen

DGP-structuurtypen

WO
Wl.l, W1.2
W1.3, W2.1
W2.2, W2.3
Ml, M2.2, M2.3
M2.1, M7.1
M2, M4, M5, M6, M7.2
E1.E2
PI
P2
P3, P4

sOl
s02
s04
s03
s22
s21
s23

Al, A2
Gel, Gcl+
Gc2, Gol, Go2, Gdl, Gd2
Go3, Gd3
Sdl, Sd2
Sw
Bw
Bp
Ba, Bb
Hbg, Lbg, Jbg, Jba

sl2
s31
s32
s33
s42
s41
s51
s55
s53
s43

Sil

s21
s22
s23
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Tabel 2

Vertaling gekarteerde gecombineerde structuur naar DGP-structuurtypen

Gecombineerde structuur

10
20
21
30
31
32
40
41
42
43
50
51
52
53
54
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pionier & water
ruigte & water
ruigte & pionier
gras & water
gras & pionier
gras & ruigte
struweel & water
struweel & pionier
struweel & ruigte
struweel & gras
bos & water
bos & pionier
bos & ruigte
bos & grasland
bos & struweel

DGPstructuurtype
a
b
c
11
23
32
42
55
-

11
23
21
32
32
61
42
41
66
63
55
51
69
65
67

21
32
61
41
66
63
51
69
65
67

Gecombineerde structuur

210
310
320
321
410
420
421
430
431
432
510
520
521
530
531
532
540
541
542
543

ruigt-pion.-water
gras-pion.-water
gras-ruigt-water
gras-ruigt-pionier
struik-pion.-water
struik-ruigt-water
struik-ruigt-pion.
struik-gras-water
struik-gras-pion.
struik-gras-ruigt
bos-pionier-water
bos-ruigt-water
bos-ruigt-pionier
bos-gras-water
bos-gras-pionier
bos-gras-ruigt
bos-struik-water
bos-struik-pionier
bos-struik-ruigt
bos-struik-gras

DGPstructuurtype
a
b
c
21
32
61
41
66
63
51
69
65
67
-

21
32
61
61
41
66
66
63
63
62
51
69
69
65
65
64
67
68
68
64

61
66
63
62
69
65
64
68
68
64

Aanhangsel 3Beschrijving van de vegetatietypen

Watervegetaties
WO Watervegetatie zonder macrofyten
Vrij troebele, zeer voedselrijke veelal snel stromende wateren waarin waterplanten niet tot ontwikkeling kunnen komen. Wel komen soortenarme tot zeer
soortenrijke planktonvegetaties voor; waarbij ook bloei van Blauwwieren kan
voorkomen.
Wl Waterlelie/Gele plomp-vegetatie (Numpharetum luteae)
Vegetatie drijvende waterplanten als Gele plomp, Witte waterlelie, Veenwortel
en soms bestaande uit Kranswieren, Aarvederkruid en Gedoomd hoornblad. In
een enkel geval kan ook Krabbescheer in deze vegetaties voorkomen.
W2 Watergentiaan/Fonteinkruiden-vegetatie
(Nymphoïdetum peltatae)
Vegetatie van Watergentiaan en soms ook wel Gele plomp. Over het algemeen
bereikt deze drijfbladvegetatie echter een minder hoge bedekking als het vorige
type (Wl), waardoor ook ondergedoken grote fonteinkruiden als Glanzig fonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid voor kunnen komen.
W3 Blaasjeskruid/Lidsteng/Waterviolier-vegetatie
(Utricularietum vulgaris)
Vegetatie van Waterviolier, Gewoon blaasjeskruid, Aarvederkeuid, Lidsteng of
Kleine egelskop. Deze vegetaties zijn gebonden aan niet-vervuild water dat onder
invloed staat van (rivier)kwel.
W4 Schede-ZRivietfonteinkruid-vegetatie (Potametum nodosi en Potametum pectinati)
Ondergedoken waterplantenvegetatie van enigszins stromingsluwe plaatsen in
het rivierbed bestaande uit Rivierfonteinkruid, Schedefonteinkruid, Glanzig
fonteinkruid of Doorgroeid fonteinkruid.
W5 Kroos/Kikkerbeet/Waterpest-watervegetatie
(o.a. Elodeetum nuttallii)
Veelal soortenarme vegetatie van kroos- en sterrekroossoorten, smalbladige
fonteinkruiden (vooral Haarfonteinkruid, Klein, Tenger, Gekroesd en Dichtbladig
fonteinkruid), Gewone en Stijve waterranonkel, Gedoomd hoornblad, Brede en
Smalle waterpest en soms bestaande uit Zannichellia, Kikkerbeet en/of
Kransvederkruid.
W6 Zannichellia-vegetatie (Zannichelletum palustris)
Ondergedoken watervegetaties bestaande uit Zannichellia en Schedefonteinkruiden. Komen in Bovenrivierengebied voor in geisoleerde zandputten met
relatief helder water.
Efemere vegetaties
EO Pioniervegetatie zonder macrofyten
Kale, vegetatieloze substraten (zand of klei) al waar zich afhankelijk van de
vochtigheidsgraad een mat van algen-vegetaties kunnen vormen (Botrydiumvegetaties, Steenbruggen 1976)
El Slijkgroen-vegetatie (Limoselletum aquaticae)
Pioniervegetatie op kortstondig droogvallende slikplaten uit efemere soorten als
Slijkgroen, Bruin Cypergras, Rode waterereprijs en Getande weegbree.
Zwakke morfodynamiek,
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E2 Gele waterkers/Naaldwaterbies-vegetatie (Rumicetum maritimi en Oenanthion
aquaticae)
Pioniervegetaties van regelmatig droogvallende slibrijke oevers uit eenjarige of
tweejarige (Zeezuring, Gele waterkers, Watertorkruid, Naaldwaterbies) nitrofiele
soorten (sporadisch ook Moerasandijvie).
E3 Ganzevoet/Oeverstekelnoot-vegetatie (Chenopodietum glauco-rubri, Corispermetum leptopteri & Xanthietum orientalis)
Algemene pioniervegetatie van zandige rivierstranden uit eenjarige, veelal door
rivier verspreide pioniersoorten (Zeegroene en Rode ganzevoet, Melganzevoet,
Knopige duizendknoop en Gele waterkers) en open pioniervegetatie van droge,
zandige, deels verstoven standplaatsen (rivierstrand, oeverwal, rivierduinen) van
eenjarige, droogteresistente pionierplanten (Oeverstekelnoot, Smal vlieszaad).
E4 Zwarte mosterd/Tandzaad-pioniervegetatie
(Brassicetum nigrae)
Pioniervegetatie van vrij hoog gelegen, vegetatiearm slibhoudend zand of klei,
bestaande uit eenjarige pionierplanten (Zwarte mosterd, Herderstasje, Spiesmelde,
Reukloze kamille). Plaatselijk kan Waterpeper of Zwart tandzaad (vooral op
stenige oevers) het aspect bepalen.
E5
Klaproos/Nachtschade-akkeronkruidvegetatie
Akkervegetatie of onkruidvegetatie van braakliggende terreinen, akkers en van
stedelijke gebieden (tuinen, wegbermen e.d.). De vegetatie heeft een zeer tijdelijk
karakter en bestaat zo goed als alleen uit kruidachtige soorten als Akkerleeuweklauw, Herderstasje, Akkerviooltje, Echte kamille, Akkerereprijs,
Klaproos, Zwarte nachtschade)
Ruigt- en moerasvegetaties
Rl Brandnetel/Dauwbraam/Warkruid-ruigte
(Cuscuto-Convuletum)
Soortenarme ruigte waarin Brandnetel of Dauwbraam domineren, van stikstofrijke
kleiïg lemige frequent overstroomde standplaatsen, eventueel met een zeker
aandeel twee- of meerjarige kruiden (Zeepkruid, Honingklaver, Akkerdistel)
waarvan vaak een groot aandeel neophyten (smalbladige Asters, Reuzenspringzaad, Warkruiden).
R2 Knolribzaad/Gevlekte scheerling-oeverwalruigte (Chaerophylletum bulbosi)
Ruigte van twee- en meerjarige stikstofminnende ruigtkruiden (Knolribzaad,
Gevlekte scheerling, Besanjelier) op open fijn zandige dynamische, sporadisch
overstroomde plekken met een goede stikstof-, vocht- en lichtvoorziening
(Lohmeyer 1975).
R3 Valeriaan/F'oelruit-ruigte (Thalictretum flavum)
Soortenrijke vegetatie van twee- en meerjarige ruigtkruiden (Poelruit, Gewone
wederik, Grote valeriaan, Moeraskruiskuid, Rivierkruiskruid) van vochtige,
middelhoog gelegen, zavelige standplaatsen.
R4 Rietland (Phragmitetum communis)
Dichte ruigtevegetatie op permanent nat tot vochtige, kleiïg lemige standplaatsen,
die al dan niet regelmatig overstroomd worden; waar Riet (al dan niet
geëxploiteerd) kan domineren; onder een sterke begrazingsdruk gaat dit type over
in Liesgras-vegetaties. Dit type omvat tevens Moerasvaren-rietlanden waarin
soorten zich vestigen als Moerasvaren, Bitterzoet, Wateraardbei;
R5 Kleine lisdodde/Mattenbies-oevervegetatie (Typhetum angustifoliae & Scirpetum
lacustris)
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R6

R7

R8

R9

Oevervegetaties van ondiepe oevers uit stromingsgevoelige helophyten als Kleine
lisdodde, Mattenbies, Zwanebloem, Pijlkruid, Kalmoes langs weinig dynamische
wateren die nooit of zelden droogvallen of fijnzandige, lemige tot licht venige
bodems.
Scherpe zegge/Rietgras-oevervegetaties
(Caricetum
acutae/Phalaridetum
arundinaceae)
Soortenarme, door een of enkele helofyten (Scherpe zegge, Rietgras, Kalmoes,
Liesgras, Watermunt) gedomineerde, beweidingsgevoelige oevervegetaties op
laaggelegen, frequent overstroomde en periodiek ook geaereerde wortelmilieus.
Hennegras/Holpijp/Moerasspirea-moerasvegetatie
Moerassige ruigte op niet door de rivier overstroomde standplaatsen bestaande
uit grondwatergebonden freatofyten als Hennegras, Moeraswalstro, Puntmos,
Tweerijige zegge, Holpijp, Bosbies en Moerasspirea.
Klis/Bereklauw-ruigte
Redelijk soortenrijke ruigte van vochtige standplaatsen, waarin twee- of
meerjarige soorten overheersen als Klis, Bijvoet, Boerenwormkruid, Duizendblad,
Akkerdistel, Bereklauw en Ruw beemdgras.
Riet/Moerasandoorn-ruigte
Soortenrijke vegetaties van overjarig Riet en andere helofyten. o.a. Grote
lisdodde, Kattestaart, Gewone wederik, Moeraskruiskruid, Smeerwortel, Bitterzoet, Harig wilgenroosje, Moerasandoorn. Ruigtvegetatie van natte, kleiige
standplaatsen.

Graslanden
Gl Engels raaigras/Witte klaver-cultuurgrasland (Poo-Lolietum)
Intensief beweide en bemeste soortenarme cultuurgraslanden met als dominante
grassen Engels raaigras, Ruw beemdgras, Kweek, Italiaans raaigras en met enige
kruiden als Paardebloem, Kruipende boterbloem, Vogelmuur en Witte klaver.
G2 Grote Vossestaart/Boterbloem-grasland (Alepocuretum pratensis)
tamelijk soortenarme hooilanden op middelhoge, permanent vochtige delen van
uiterwaarden; bestaande uit matig overstromingstolerante soorten als Grote
vossestaart, Scherpe boterbloem, Krulzuring.
G3 Kamgras/Glanshaver-grasland (Lolio-Cynosuretum &Arrhenatheretum elatioris)
Soortenrijke (soms enigzins verruigde) bloemrijk hooilandtype met soorten als
Glanshaver, Kropaar, Fluitekruid, Bereklauw, Pinksterbloem, Wilde peen,
Pastinaak, Beemdkroon, Duifkruid etc.oilanden op vochthoudende, zavelige,
kalkhoudende, zelden overstroomde standplaatsen alsmede tamelijk soortenrijke
(Kamgras, Thimotheegras, Veldgerst, Reukgras, Herfstleeuwentand, Witbol,
Rolklaver) weilanden op vochthoudende, zavelige, kalkhoudende overstroomde
hogere delen van de uiterwaarden.
G4 Sikkelklaver/Kruisdistel-stroomdalgrasland (Medicagini-Avenetum pubescentis)
Een onder optimale ontwikkeling zeer soortenrijk graslandtype waarin in groot
aantal aan het rivierengebied gebonden warmteminnende graslandsoorten (stroomdalplanten) voorkomen (Wit vetkruid, Grote wilde tijm, Knolboterbloem,
Goudhaver, Sikkelklaver, Zachte haver, Echt walstro, Rijnruit, Kleine bevernel).
Graslanden van droge, kalkrijke relatief voedselarme en extensief beheerde
standplaatsen in het rivierengebied die zelden overstroomd worden.

225

G5 Geknikte Vossestaart-uiterwaardgrasland
(Ranunculo-Aleopecuretum)
Soortenarme (Fioringras, Geknikte vossestaart, Gele waterkers, Akkerkers) zeer
overstromingstolerante graslandgemeenschap, die overwegend voorkomt in
begraasde lage geulen en kommen.
G6 Dotterbloem-grasland (Calthion)
Kleurrijk en bloemrijk hooilandtype op natte, moerassige standplaatsen met
soorten als Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte witbol, Grote ratelaar,
Egelbotebloem, Waterkruiskruid, Moerasrolklaver e.d.
G7 Kweek-grasland (Elymetum repentis)
Door Kweek gedomineerde graslanden op overzande, middelhoge zandige oeverwallen/rivierduinen.
G8
Holpijp/Koekoeksbloem-grasland
Moerassige graslanden op niet door de rivier overstroomde standplaatsen
bestaande uit grondwatergebonden freatofyten als Holpijp, Bosbies, Moerasspirea,
Echte koekoeksbloem, Tweerijige zegge, Kale jonker etc.
Struwelen, grienden en bossen in de struweelfase
51 Wilgen-struweel (Salicetum triandro-viminalis & Salicetum albo-fragilis).
Spontaan opgeslagen wilgenstruweel of aangeplante griend, hoofdzakelijk
bestaande uit Schietwilg, Amadelwilg, Katwilg en Kraakwilg. Veelal sterk
nitrofiele en ruige ondergroei van soorten als Riet en Grote brandnetel.
52 Meidoorn/Kornoelje-struweel (Crataego-Prunetum spinosae)
Aangeplant of spontaan opgeslagen (doorn)struweel dan wel zeer jong bos (in
struweel- of dichte fase) of actief beheerd hakhout op vochtige standplaatsen
met een kruidlaag waarin bossoorten veelal nog ontbreken. Belangrijkste soorten:
Es, Meidoorn, Sleedoorn, Kornoelje, Hondsroos, Dauwbraam, Zomereik en Iep.
53
Meidoorn/Vlier/Els-struweel
Aangeplant of spontaan opgeslagen struweel, zeer jong bos of actief beheerd
hakhout op nat tot vochtige standplaatsen met een kruidlaag waarin bossoorten
veelal nog ontbreken. Belangrijkste soorten Meidoorn, Sleedoorn, Zomereik,
Vlier, Lijsterbes, Braam, Zwarte els en in kruidlaag Grote brandnetel, Ruw
beemdgras, Braam, Hondsdraf, Breedbladige wespenorchis.
54 Els/Boswilg-struweel
Aangeplant of spontaan opgeslagen struweel, zeer jong bos of actief beheerd
hakhout op natte standplaatsen met als belangrijkste soorten: Zwarte els, Boswilg,
Zomereik, Lijsterbes, Braam en moerasruigtesoorten als Riet, Gele lis, Bitterzoet.
55
Boomgaard/Boomkwekerij
Boomkwekerij, laag- of hoogstamboomgaard met grazige ondergroei.
Loofbossen
BI Zwarte populieren/Schietwilgen-ooibos (Salici-Populetum nigrae)
Pionierbostype van sterk morfodynamische zandige, periodiek uitdrogende
stroomruggen waarin in de boomlaag naast de Schietwilg ook de Zwarte populier
een rol speelt.
B2 Abelen/lepen-ooibos (Violo odoratae-Ulmetum)
Secundair bos van zelden overstroomde, dynamische, zandige, periodiek
uitdrogende stroomruggen of hellingvoeten. Soorten die in dit bostype een rol
spelen: Zwarte populier, Iepen, Grauwe abeel, Witte abeel, Gewone esdoorn,

226

Bosrank, Hop, Groot warkruid, Slangelook, Besanjelier.
B3 Schietwilgen-ooibos (Salicetum albo-fragilis)
Pionierbos met een boomlaag uit vrijwel alleen Schietwilg (sporadisch Zwarte
populier) van langdurig overstroomde uiterwaarden opjonge bodems. Vaak ook
ontstaan uit verwaarloosde grienden. De struiklaag in dejonge fase bestaat uit
restanten van het pionierstruweel (Amandelwilg, Kraakwilg en Katwilg). In de
oude bosfase is vestiging van Meidoorn, Kornoelje, Zomereik en Es mogelijk.
Kruidlaag bestaat voornamelijk uit nitrofiele ruigtkruiden als Grote brandnetel,
Dauwbraam, Smalbladige asters)
B4 Essen/Iepen-ooibos (Fraxino-Ulmetum)
Een structuurrijk bos, dat regelmatig door de rivier wordt overstroomd (meer
dan enkele dagen gemiddeld per jaar) met een goed ontwikkelde struiklaag,
veelal twee boomlagen en een weelderig ontwikkelde bodemflora. Dit bostype
verschilt van binnendijkse oeverwalbossen door het ontbreken van zeer overstromingsgevoelige soorten als Beuk en Haagbeuk. De boomlaag bestaat uit Es,
Zomereik, Steeliep en Gladde iep. In de struiklaag zijn Eenstijlige meidoorn,
Sleedoorn, Rode kornoelje, Gelderse roos en Wilde kardinaalsmuts rijk vertegenwoordigd. In de kruidlaag komen naast Speenkruid relatief weinig andere
voorjaarsgeofyten voor. In de zomer wordt de kruidlaag beheerst door nitrofiele
soorten als Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf op de regelmatig
overstroomde delen en kruiden uit het Essen-Iepen-oeverwalbos (JB5) op de
hogere delen.
B5 Essen/Eiken-oeverwalbos
(Querco-Ulmetum)
Een zeer structuurrijk, nooit tot zelden overstroomd, nooit verdrogend bostype,
waarin zich ook overstromingsgevoelige soorten kunnen vestigen en tot
dominante komen. In de boomlaag komen voor: Zomereik, Es, Spaanse aak,
Winterlinde, Gewone esdoorn, Zoete kers, Gladde iep en Steeliep en Beuk. De
bossen kennen eengoed ontwikkelde struiklaag waarin onder andere Meidoorn,
Sleedoorn, Rode kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Hazelaar, Wilde kamperfoelie
en soms massaal Sneeuwbes voorkomen. Het is een geofytenrijk bos met onder
andere Daslook, Bosanemoon, Aronskelk, Slanke sleutelbloem, Bosgeelster,
Nagelkruid, Fluitekruid, Grote brandnetel, Kleefkruid, Klimop en Holwortel.
B6 Els/Essen/Iepen-komgrondenbos
(Querco-Ulmetum-alnetosum)
Op standplaatsen waar de grondwaterstand langdurig binnen het bereik van de
wortelzone blijft gaat de Zwarte els een rol spelen in de Essen-Iepenbossen. Van
nature zijn deze bossen (die overstromingen verdragen) te vinden langs de rand
van het rivierdal, waar kweldruk uit de aangrenzende hogere gronden de grondwaterstand hoog houdt. Het bos is qua samenstelling vergelijkbaar met EssenIepenbos (B5); in de kruidlaag gaan natte ruigtkruiden als Gele lis; grote Zeggen
en Wederik een rol spelen. In de struiklaag komt Vlier, Meidoorn, Grauwe wilg,
Braam en Lijsterbes voor en in de boomlaag vooral Steeliep, Gladde iep, Zomereik, Es en Zwarte els.
B7 Elzen/Essen-bronbos (Chrysoplenio oppositifolii-Alnetum & Carici remotaeFraxinetum)
Bossen in brongebieden van zuurstofrijk, basenrijk, kalkarm tot kalkrijk water,
meestal aan de hellingvoet waar de bodem steeds drassig is en waar uittredend
water een beek vormt. In de boomlaag domineert de Els of de Es, terwijl ook
de Esdoorn en Haagbeuk voor kunnen komen. De struiklaag omvat Aalbes,
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Zwarte bes, Gelderse Roos, Lijsterbes, Hazelaar. Kenmerkende soorten uit de
kruidlaag zijn Paarbladig goudveil, Bittere veldkers en Groot springzaad. Verder
omvat de kruidlaag een groot aantal freatofyten als Dotterbloem, Watermunt,
Echte valeriaan en Moerasspirea.
B8 Wintereiken/Beuken-stuwwalbos (Fago-Quercetum petreae en Betulo-Quercetum)
Vrij gesloten Beukenbos met enkele Wintereiken, maar ook vrij open en licht
jong Berken-Zomereikenbos, struiklaag soortenarm en spaarzaam, de kruidlaag
spaarzaam tot vrij open (mossen). De boomlaag bestaat uit Beuk, Wintereik,
Zomereik, Ruwe berk, soms vermengd met aangeplante Grove den, Douglasspar,
Fijnspar. Struiklaag: Lijsterbes, Sporkenhout, Amerikaanse vogelkers en in kruidlaag: Adelaarsvaren, Bochtige smele, B o s b e s , Rankende helmbloem,
Kamperfoelie, Gladde witbol, Stekelvarens, Pijpestrootje.
B9 Elzen/Eiken-moerasbos
(Lysimachio-Quercetum)
Bos op redelijk niet voedelarme, niet sterk verzurende natte zandgronden, waarin
hoge voorjaarsgrondwaterstand voorkomen maar niet nat genoeg voor is
veenvorming. De boomlaag wordt gevormd door Zomereik, Zwarte els en Zachte
berk, de struiklaag door Sporkenhout, Esp, Lijsterbes, Grauwe wilg en Braam
en in de moerassige kruidlaag komen Rankende helmbloem, Brede en Smalle
stekelvaren, Kamperfoelie, Wilgenroosje, Echte witbol, Hennegras, Pijpestrootje,
Koninginnekruid, Rietgras en Wederik voor.
BI0
Populieren/Schietwilgen-produktiebos
Aangeplant bos van Populieren-cultivars (soms ook Schietwilg) met een dichte
kruidlaag, die bestaat uit een nitrofiele ruigtkruiden (Braam, Grote brandnetel,
Koninginnekruid. Een struiklaag is spaarzaam en bestaat dan veelal uit Vlier,
Zwarte els of Meidoorn.
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Aanhangsel 5 Beschrijving van de reeksen

Exploitatie (rO)
Uitgangspunten: Dezereeks is vantoepassing op allegridcellen waarvoor geen nadere
uitspraken over het vegetatiebeheer zijn gedaan enisin die zin dan ook opte vatten
als de beschrijving van de autonome ontwikkeling. Dereeks gaat er vanuit dat alle
vegetatiestructuren die een zekere mate bruikbaar zijn voor de mens als zodanig ook
worden geëxploiteerd en daarmee duurzaam gehandhaafd. Vegetaties die geen
menselijke exploitatie kennen (zoals struwelen) zullen zich in deloop derjaren verder
autonoom ontwikkelen tot een wel exploiteerbaar stadium (zoals bossen).
Beschrijving reeks:In open water ontwikkelen zich (waar mogelijk) watervegetaties.
Deze watervegetaties zullen evenals eventueel aanwezige verlandingsvegetaties blijven
behouden. Verdergaande verlanding is doorde hoge cultuurdruk niet waarschijnlijk.
Braakliggende terreinen (veelal huidige ontgrondingen) worden waar mogelijk
gehercultiveerd tot cultuurgrasland; op andere lokaties (te natte of te dynamische
fysiotopen) vindt de ontwikkeling van een ruigtvegetatie plaats. Akkers en pioniervegetaties van dynamische standplaatsen blijven langdurig bestaan.
Ruigtes enmoerassen worden naarmate ze ouder worden stabieleren opener enzullen
als zodanig langdurig worden gehandhaafd als gevolg van incidentele menselijke
invloeden als maaien, branden, betreding etc. Ook dichte brandnetelruigtes in natte
uiterwaardkommen zullen op deze wijze blijven bestaan. Op fysiotopen waar dat
mogelijk is (flO, f14, f16, f18, f19, f21) worden aanwezige moerassen in de vorm
van rietlanden jaarlijks geëxploiteerd.
Alle graslanden, zowel de cultuurgraslanden als natuurlijke graslanden worden
middels een continu toegepast beheer gehandhaafd.
Natuur(ge)hjke struwelen ontwikkelen verder tot natuurlijke jonge loofbossen, terwijl
produktiestruwelen (grienden en boomgaarden) worden geëxploiteerd en daarmee
langdurig gehandhaafd.
Pionierbossen ontwikkelen zich via een natuurlijke successie verder tot natuurlijke
loofbossen. Deze loofbossen worden evenals produktiebossen voortdurend
geëxploiteerd, waardoor ze op de lange termijn worden gehandhaafd en een
ontwikkeling naar structuurrijke oude loofbossen niet kan optreden. Eventueel
aanwezige oude loofbossen worden eveneens geëxploiteerd, waardoor ze een
eenvoudiger bosstructuur krijgen of behouden. In struwelen en bossen van natte
moerassige standplaatsen (flO) ontstaan gedurende de bosontwikkeling tevens
gedeeltes waar moerasruigtes zichlangdurig kunnen handhaven, mede veroorzaakt
door exploitatie van de ruigtes als rietland en de struwelen en bossen als hakhout.
Alle mozaïeken en complexen waarin graslanden voorkomen worden als zodanig
gehandhaafd, terwijl mozaïeken van ruigte en struweel verder ontwikkelen via
struweel tot bos; ook mozaïeken van struweel en bos ontwikkelen zich verder tot
jong loofbos.
Spontaan (rl)
Uitgangspunten: Dezereeks beschrijft de successie die zal optreden bij het ontbreken
van enige vorm van menselijk intern beheer en bij het ontbreken van grote grazers,
althans in een dergelijke dichtheid dat zij een successiebepalende invloed kunnen
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uitoefenen op de vegetatiestructuur. Op de meeste standplaatsen zal bij deze
ongestuurde, spontane, natuurlijke successie bosvorming optreden, waarbij uiteindelijk
een oud loofbos zal ontstaan met een natuurlijke bosstructuur. Daarbij is tevens
aangenomen dat ook externe invloeden anders dan karakteristiek voor de standplaats
(zoals branden of ernstige verontreinigingen) niet optreden en dat de successie min
of meer ongestoord kan verlopen.
Beschrijving reeks: Wateren zullen, waar mogelijk, begroeid raken met waterplantvegetaties. In geïsoleerde, niet te diepe en weinig dynamische wateren (flO, f18, f19)
zal een verdergaande natuurlijke verlanding optreden. Buitendijks (f10) zal deze
verlanding echter periodiek weer worden 'teruggezet' als gevolg van incidentele
extreme hoogwaters (eens in de 25 jaar). In sterk door grondwater beïnvloedde
systemen (f19) zal de verlanding sterk geremd worden, waardoor een totale vervening
niet waarschijnlijk is.
Op natte en dynamische standplaatsen (fOl, f02, f06, f09, f11, f12, f17) is te
verwachten dat zich een pionierstruweel zal vestigen, dat bestaat uit een aantal snelgroeiende pioniersoorten (Zwarte populier Schietwilg, Amandelwilg). Uit een
dergelijk pionierstruweel zal zich binnen enkele jaren een pionier-Schietwilgenbos
ontwikkelen (aannemende dat het aandeel Schietwilg daartoe voldoende is).
Braakliggende terreinen, akkers en alle graslanden zullen verruigen. In deze ruigtes
is op termijn de vestiging van struweel te verwachten. Vooral op stikstofrijke, natte
stagnerende uiterwaarden (f07) zal deze ruigtvegetatie (Brandnetel) echter zo dicht
zijn dat deze ontwikkeling slechts moeizaam zal verlopen.
Op standplaatsen die een verdere bossuccessie toelaten zal zich uit deze struwelen
of pionierbossen (evenals uit eventueel aanwezige aangeplante produktiebossen) een
loofbos ontwikkelen dat, zodra de pionierboomsoorten als Zwarte populier en
Schietwilg uitvallen, geleidelijk overgaat in een oud loofbos stadium.
In natte, stikstofrijke uiterwaardkommen (f07) is echter te verwachten dat deze
ontwikkeling zal stagneren doordat zich in het wilgenpionierbos geen nieuwe bomen
kunnen vestigen, waardoor hier een half open ruigte/wilgenbos zal ontstaan.
In grienden en boomgaarden zal bij het beëindigen van actief beheer allereerst een
sterke verruiging optreden alvorens zich een dicht struweel ontwikkelt, waaruit
bosvorming zal optreden.
Congruent aan deze ontwikkelingen zal ook in de mozaïeken en complexen een
verruiging van graslanden optreden, waarna het aandeel struweel geleidelijk zal gaan
toenemen en waarin tenslotte bosvorming zal gaan optreden. Op moerassige
standplaatsen zullen voor een groot deel moerasruigtes een rol blijven spelen bij de
overgang van struweel naar bos. Buitendijks (flO) zal in de vegetatie door de
incidentele dynamiek permanent een aanzienlijk aandeel moerasruigte blijven bestaan.
Op dit fysiotoop zal de successie dan ook leiden tot een mozaïek van moerasruigt/struik/bos. Omdat het aandeel bos in de complexen in de uitgangssituatie steeds
erg beperkt is wordt er daarbij vanuit gegaan dat zich uit deze struweel-bosmozaïeken
eerst een jong loofbos stadium zal ontwikkelen.
Begeleid (r2)
Uitgangspunten: Deze reeks weerspiegelt een pakket van beheersingrepen dat er op
gericht is de ontwikkeling van de uiteindelijke climaxvegetatie die onder een
natuurlijke successie ontstaat (reeks r l ) te stimuleren en te versnellen. Daarbij kan
zowel gedacht worden aan beheersmaatregelen die de vestiging van boomsoorten
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vereenvoudigt (o.a. aanplant, verwijderen ruigtes), aan maatregelen diede gewenste
structuurbepalende soortenbevoordelen (o.a. selectieve uitkap) als aan maatregelen
die allerlei ongewenste storingen tegengaan of de effecten ervan herstellen (o.a.
brandpreventie, waterbeheersing, herplant).
Beschrijving reeks:In wateren wordt, door vermindering vanexterne storingen, de
ontwikkeling van waterplantvegetaties en waarmogelijk wordt ook een verdergaande
verlanding bevordert.
Op standplaatsen (fOl, f02, f09, fll, f12, f17) waar op een eenvoudige wijze de
vestiging van een snelgroeiend pionierstruweel te verwachten is, zal deze
ontwikkeling worden benut door het creëren van braakliggende bodems. Uit het
pionierstruweel zal zich vervolgens eenjong pionierbos ontwikkelen, waarin door
een gericht bosbeheer een ontwikkeling naar een oud loofbos wordt gestimuleerd.
Daarbij kan o.a. gedacht worden aan inplant en selectieve bevoordeling van soorten
uit declimaxvegetaties. Ookproduktiestruwelen enproduktiebossen zullen op deze
wijze worden omgevormd tot de gewenste bosvormen.
Op natte moerassige standplaatsen (f10, f14,f16,f18, f19,f21) zal de ontwikkeling
van bos uit moerasvegetaties worden bevorderd. Daartoe zal een verruiging van
graslanden en ruigtes worden toegestaan en zal de vestiging van bomen en struweel
in de moerasruigtes worden gestimuleerd. Uit deze ruigte/struwelen is vervolgens
deontwikkeling van eenjong loofbos teverwachten dat middelseen selectief bosbeheer zal worden omgevormd tot het gewenste oude loofbos. Op buitendijkse
moerassige laagtes (flO) is de ontwikkeling van geheel gesloten bos door de grote
dynamiek vandeincidentele overstromingen, nietmogelijk. Hierzal dezereeks leiden
tot de ontwikkeling van een complex van bossen en moerasruigte.
Op alle overige standplaatsen zal in deze reeks direkt begonnen worden met aanplant
van struwelen of bossen, nadat eerst de aanwezige graslanden en ruigtes zijn
verwijderd. Uitde struweelfase van deze bosaanplanten zal zich eenjonge bosfase
ontwikkelen die door selectief bosbeheer zal worden overgeleid naar een oude,
structuurrijkere bosfase.
Aanwezige mozaïeken en complexen worden opeen vergelijkbare wijze omgevormd
door middel van aanvullende aanplant of stimulering van een natuurlijke vestiging
van boom- en struweelsoorten, waardoor steeds dichtere complexen ontstaan, die
tot jong loofbos worden omgevormd.
Begraasd (r3)
Uitgangspunten: Bij deze reeks wordt uitgegaan van een integrale jaarrond-begrazing
van aaneengesloten terreinen met een populatie van grote grazers die een dusdanige
dichtheid heeft dat zich daaronder een mozaïek kan ontwikkelen van graslanden,
ruigtes, struwelen en bosjes. Voor uiterwaarden betekent dat een dichtheid van
ongeveer 1dier per 3 hectare. De samenstelling van de kudde is zodanig dat alle
typen van grote grazers vertegenwoordigd zijn. Er wordt tevens van uitgegaan dat
de kudde met zo 'oorspronkelijk' mogelijke en liefst natuurlijke populaties is
samengesteld. Een anderkuddebeheer dandichtheidsregulatie enverplichte veterinaire
verzorging vindt niet plaats. Uitgaande van de minimum-omvang voor een
levensvatbare populatie is een begrazingseenheid van minstens 750 ha wenselijk.
Vooreen familiegroep van 25dieren is een oppervlakte vanminstens 75ha wenselijk.
Beschrijving reeks: In open water ontwikkelen zich waar mogelijk water- en
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verlandingsvegetaties. Een verdergaande verlanding van de wateren vindt als gevolg
van de begrazing niet plaats.
Op kale substraten ontwikkelt zich een open (grazige) pionier-ruigte, waarin zich
op termijn plaatselijk struweel kan vestigen.
In graslanden vindt een gedeeltelijke verruiging plaats, terwijl in reeds aanwezige
ruigtes zowel het aandeel grasland als het aandeel struweel zal toenemen. In deze
afwisseling van ruigtes en struweel zal vervolgens lokaal de vestiging van bomen
kunnen plaatsvinden. De vestiging van bomen is daarbij afhankelijk van een tegen
vraat beschermende mantel van doornstruweel, of van een gedurende meerdere
opeenvolgende jaren lage begrazingsdruk.
Reeds aanwezige jonge pionierbossen en jonge loofbossen zullen zich verder
ontwikkelen tot oude loofbossen, waarin door de invloed van de grazers wel een veel
opener en minder gestructureerde kruid- en struiklaag zal voorkomen. Pas in de
aftakelingsfase zullen de grazers de opengevallen plekken intensief gaan begrazen,
waardoor een geleidelijk steeds opener bos zal ontstaan. Uiteindelijk zullen ook deze
bossen omgevormd zijn in een mozaïek van grasland, ruige zoomvegetaties, struwelen
en bossages.
De korrelgrootte van het mozaïek hangt nauw samen met de totale oppervlakte van
de begrazingseenheid. Naarmate deze groter wordt, zullen ook de afzonderlijke
eenheden groter en kleiner worden. In het model wordt aangenomen dat binnen een
gridcel van elk aspect meerdere 'korrels' voorkomen, zonder dat daarbij aangegeven
kan worden waar zich op welk moment welk aspect heeft ontwikkeld. De
begrazingseenheid moet zo groot zijn dat steeds ergens lokaties voorkomen met een
dusdanig lage begrazingsdruk dat aldaar vestiging en ontwikkeling van struweel en
bos mogelijk is, terwijl elders korte grazige vegetaties ontstaan.
Ruigt & Moeras (r4)
Uitgangspunten: Bij deze reeks wordt ervan uitgegaan dat elke beheersingreep die
gepleegd wordt gericht is op doelbewust ontwikkelen en behouden van ruigt-, rieten moerasvegetaties. Het gaat daarbij zowel om dynamische ruigtvegetaties zoals
die op rivierduinen voorkomen, om structuur- en soortenrijke ruigtes op minder
dynamische standplaatsen als om moeras-, riet- en verlandingsvegetaties in wateren
en op moerassige standplaatsen. De daartoe benodigde beheersingrepen kunnen sterk
verschillen (zeer extensieve begrazing, incidenteel maaien, branden, uitkap van
struweel), maar kenmerken zich steeds door hun zeer extensieve en periodieke
karakter.
Beschrijving reeks: Overal waar mogelijk zal de ontwikkeling van water- en
verlandingsvegetaties worden gestimuleerd, waarvoor met name het weren van
storingen (zoals begrazing van de oevers) zal worden tegengegaan.
Vanuit pioniervegetaties zullen zich ruigtes ontwikkelen, waarbij de spontane
vestiging en ontwikkeling van pionierstruweel wordt tegengaan.
Op dynamische standplaatsen (zoals op rivierduinen) zal gestreefd worden naar de
handhaving van een (grazige) pionierruigte. Elders wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van dichtere en hoger opschietende moeras- of ruigtvegetaties. Voor
de instandhouding van deze vegetaties is ofwel een zeer incidenteel begrazingsbeheer,
een incidenteel maaibeheer (bijvoorbeeld wintermaaien van rietlanden) of andere
ingrepen (zoals branden en uitkappen van struweel- en boomopslag) nodig waarmee
periodiek de vegetatieontwikkeling wordt teruggezet.
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Graslanden worden via een extensievering van het graslandbeheer geleidelijk
omgevormd tot ruigtvegetaties.
Alle aanwezige struwelen enjonge bossen worden gekapten verwijderd waarna een
aldan niet soortenrijke ruigte ontstaat. Oude loofbossen worden eerst via een selectief
uitkapbeheer 'opengewerkt', waarbij hervestiging van bomen wordt voorkomen, zodat
hetbos tijdens de aftakelingsfase langzaam maar zeker overgaat in een aaneengesloten
ruigte/moerasvegetatie.
Bloem &Vlinder (r5)
Uitgangspunten: Deze reeks beschrijft de ontwikkelingen als gevolg van een set
beheersinspanningen die er op gericht is een, op betreffende standplaats, optimale
soortenrijkdom aan flora en fauna van graslanden te bewerkstelligen. De exacte
samenstelling varieert sterk per standplaats (van stroomdalgraslanden via dotterbloemgraslanden totkwelafhankelijke Holpijp/Koekoeksbloemgraslanden). Omdat
deze graslanden steeds een zeer lage produktie kennen, ervoor de realisatie een op
verschraling gericht beheer noodzakelijk is en omdat de vegetatie- en bodemstructuur
erg gevoelig is voor zwaar materieel wordt ervan uitgegaan dat dergelijke graslanden
alleen door sterk op de natuur gericht (agrarisch) beheer te realiseren zijn.
Beschrijving reeks:Waar mogelijk ontwikkelen zich water- en verlandingsvegetaties,
waarbij een verdergaande verlanding tot moerasvegetaties wordt gestimuleerd. Alle
pioniervegetaties verruigen op termijn, waarna de ruigtes via een steeds intensiever
maaibeheer worden omgevormd tot graslanden. Vervolgens worden deze graslanden
(zo mogelijk) door een intensief hooibeheer verschraald, waarbij bemesting
achterwege blijft. Na verloop van tijd leidt een dergelijk verschralingsbeheer tot de
ontwikkeling van soortenrijkere schrale graslanden, die een minder intensief beheer
behoeven en daardoor ook een rijkere vegetatiestructuur kennen.
Zowel de produktiestruwelen als produktiebossen worden ten behoeve van deze
ontwikkelingen gekapt en verwijderd, waarna (een veelal langdurig) verschralingsbeheer de omvorming naar de gewenste graslanden wordt gerealiseerd.
Alle overige struwelen en bossen worden omgevormd tot een parkachtig landschap
dat bestaat uit grotere eenheden van de gewenste graslanden, afgewisseld met
struwelen en bosjes en eventueel vrij staande bomen.
Grutto & Gans (r6)
Uitgangspunten: Deze reeks beschrijft de ontwikkeling van agrarische graslanden
en akkers met een nevenfunctie alsfoerageer- en broedgebied voor weidevogels en
ganzen. Er wordt van uitgegaan dat het noodzakelijke beheer inpasbaar moet zijn
in de moderne bedrijfsvoering, waartoe onder andere middelen als de Bergboerenregeling,hetRelatienotabeleid enVergoedingsregeling ganzen terbeschikking staan.
Ter realisering van de gestelde doelen zullen tevens een aantal flankerende
maatregelen nodig zijn, zoals beperkingen van dejacht, zonering van de recreatie
en een gericht waterbeheer. In het model wordt ervan uitgegaan dat dergelijke
maatregelen worden uitgevoerd.
Beschrijving reeks: In aanwezige wateren wordt de ontwikkeling van
waterplantenvegetaties bevorderd enworden deze vegetaties en eventueel aanwezige
verlandingsvegetaties gehandhaafd. Een verdergaande verlanding wordt vanwege de
hogere cultuurdruk niet waarschijnlijk geacht.
Braakliggende terreinen enruigtes worden omgevormd totgraslanden. Alle aanwezige
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akkers worden gehandhaafd en dusdanig beheerd dat een redelijke habitat-kwaliteit
voor weidevogels en ganzen verzekerd lijkt. Daarbij kan gedacht worden aan een
extensief beheer van akkerranden en aan het minimaliseren van het gebruik van
herbiciden en insecticiden.
Graslanden worden, vanuit landbouwkundig oogpunt, extensief beheerd. Daarbij kan
zowel gedacht worden aan een hooibeheer (hooien na half juni) of een weidebeheer
(laat inscharen) of een combinatie van beide. Scheuren en inzaai van graslanden vindt
niet plaats; terwijl het bemestingsnivo geminimaliseerd wordt en gericht blijft op
de handhaving van een gesloten grasmat.
Alle struwelen en bossen worden omwille van de gewenste openheid gekapt, waarna
de ontstane kapvlakruigtes worden omgevormd tot grasland en vervolgens redelijk
extensief worden beheerd.
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Aanhangsel 6 Beschrijving van de vegetatie-ontwikkeling

Vegetatie-ontwikkeling na inrichting (0 jaar)
Direkt nainrichting van het gebied ontstaan de grootste verschillen in de ontwikkeling
van de vegetatie in en langs het water. Door ontkleien ontstaat er vooral bij PV 2
veel open water zonder macrophyten. Bij OR A en ORB is de oppervlakte hiervan
nog groter. Het gevolg hiervan is dat de pioniers onder de waterplanten sterk
toenemen (vegetatietype met kroos/waterpest), het meest bij PV 2, ORA en ORB
(fig. 1).Bij OR A en OR B treedt de sterkste toename van dit type op.
Pioniervegetatie van zand- en kleigronden breidt zich in deze fase eveneens sterk
uit, vooral het zwarte mosterd/tandzaadtype bij PV 1en bij OR A/OR B. Bij PV
2 en OR B vindt een sterke toename van ganzevoet/oeverstekelnoot vegetatie op.
Dit type iskarakteristiek voor dynamische rivieroevers. Andere vegetatietypen die
zich in deze fase uitbreiden zijn het type met scherpe zegge en wilgenstruweel (alle
planvarianten). De grootste veranderingen treden dus opin en langs het (gegraven)
water.

vegetatietype
open water
kroos/waterpest
zwarte mosterd gekn. vossestaart
valeriaan/poelruit
meidoorn/kornoelje
els/es komgrondbos
50
100
aantal cellen
!VV

PV1 I U I PV2

CZH OR-A

200

lOR-B

Fig. 1 Ontwikkeling van enkele vegetatietypen nainrichtingt.o.v. de uitgangssituatie
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Uitbreiding van open water en natte pioniervegetatie in deze fase gaat vooral ten
koste van intensief beheerde landbouwgronden (akkers en graslanden). Daarnaast
nemen ook enkele voor het natuurbehoud belangwekkend vegetaties af. Het aandeel
natte ruigte (vooral valeriaan/poelruit en riet/moerasandoorn) neemt in vrijwel alle
varianten af, maar het minst in VV. Extensieve graslanden, vooral die met kamgras/glanshaver en geknikte vossestaart) nemen het meest af in PV 2, OR B en OR A en
in mindere mate ook in PV 1en VV. Stroomdalgraslanden verdwijnen vrijwel in alle
varianten. Ook meidoornstruwelen nemen in alle varianten aanzienlijk in oppervlakte
af, terwijl enkele bostypen (Elzen/Essen komgrondbossen) eveneens afnemen.

Vegetatie-ontwikkeling na 10 jaar
Na tien jaar komen de grootste verandering aan het licht. Door verlanding neemt de
oppervlakte open water zonder waterplanten verder af. Watervegetatie met watergentiaan en fonteinkruiden neemt sterk toe, vooral in PV 2 en zeer sterk in OR A
en OR B. Watervegetatie die op kwel duidt, blaasjeskruid/waterviolier, neemt sterk
toe in VV, PV 1en OR A en in minder mate in PV 2 en OR B. Het riviergebonden
vegetatietype met rivierfonteinkruid komt vrijwel alleen in PV 2, OR A en OR B
tot ontwikkeling vanwege de toegenomen rivierdynamiek. Natte pionierruigten nemen
door successie af. Oevervegetaties met grote zeggen nemen in PV 2 en OR B sterk
toe, maar in PV 1 en OR A duidelijk af.
Bij PV 2, OR B en OR A treedt een sterke toename van vochtige ruigten op zoals
het type met knolribzaad/gevlekte scheerling. Deze ontwikkeling wordt sterk gestuurd
door extensieve begrazing. Natte ruigten met moerasspirea, valeriaan/poelruit en
rietlanden nemen sterk toe bij PV 1en OR A. Dit hangt grotendeels samen met het
grote aandeel gericht (maai)beheer. In PV 2 en OR B, waar voornamelijk begrazing
wordt toegepast, treedt een sterke toename van riet/moerasandoornruigte op.
Door extensivering neemt het aandeel intensieve graslanden verder af, vooral bij OR
A. Het grote aandeel beheersgebied in de planvarianten PV 1, OR A en VV, uit zich
in een sterke toename aan extensief grasland. Zowel droge als natte, soortenrijke,
extensieve (hooi)graslanden met kamgras en glanshaver komen hier beduidend meer
voor dan in PV 2 en OR B. Beweide, vrij soortenarme, extensieve graslanden met
grote vossestaart en scherpe boterbloem nemen in alle varianten sterk toe, het meest
bij PV 2 en OR B.
De sterke afname van stroomdalgraslanden direct na de ingreep, wordt ruimschoots
gecompenseerd. Alle planvarianten vertonen een zeer sterke toename van dit type,
het meest echter bij VV, PV 1en OR A vanwege specifiek verschralingsbeheer dat
hier wordt gevoerd. Extensieve natte graslanden zoals het dotterbloemgrasland komen
vrijwel alleen bij PV 1 en OR A tot ontwikkeling door relatienotabeheer.
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Fig. 2 Ontwikkeling van enkele vegetatietypen na10jaart.o.v. de uitgangssituatie
In deze planfase treedt een sterke struweel- enbosvorming op.Vooral bij PV 2,OR
Aen OR B verdicht het landschap zich door de ontwikkeling van wilgen- en, elzenmeidoornstruwelen.
Bosvorming treedt vooral opin planvariant PV 2 en ORB.Het zijn de zachthoutooibossen met wilg en zwarte populier en de hardhoutooibossen met es en iep die hier
tot ontwikkeling beginnen te komen.
Vegetatie-ontwikkeling na 30 jaar
Na30jaar ligt het accent van de vegetatiesuccessie opde vorming van struweel uit
ruigten en de ontwikkeling van bos uit struweel.
Deoppervlakte onbegroeid water neemt nietmeer af maar blijft stabiel. Door verdergaande successie nemen begroeiingen metkroos/kikkerbeet in alle planvarianten af
ten gunste van watervegetatie met grote nymphaeiden (waterlelie/geleplomp en watergentiaan). In alle varianten nemen begroeiingen met rivierfonteinkruid toe, zij het
dat in PV 2 en OR B de grootste oppervlakte aanwezig is.Het areaal pioniervegetatie
verandert nauwelijks meer. Het areaal droge ruigte neemt in alle planvarianten af.
Door successie treedt hier struweel- en bosvorming op. Natte ruigte (valeriaan/poelruit) neemt in PV 2 en OR B nog enigszins toe, terwijl rietland alleen bij OR
A nog toeneemt door successie.
Het areaal intensieve graslanden neemt nog maar iets af, vooral in ORB. Begraasde
graslanden met scherpe boterbloem en grote vossestaart nemen af in PV 1en OR
Aterwijl zetoenemen in PV 2en OR B.Er treedt een zeer sterke toename van het
areaal stroomdalgraslanden op in VV , PV 1en OR A. Gericht beheer begint voor
dit type graslanden nupas effekt tekrijgen. In PV 1en ORAneemt doormaaibeheer
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ook het areaal aan vochtige graslanden met koekoeksbloem en holpijp sterk toe. Door
de langere ontwikkelingstijd treedt de sterkste toename pas na 30 jaar op.
De meeste struwelen nemen in deze fase sterk af door bosontwikkeling. Struwelen
waarvan het areaal nog wel toeneemt liggen vooral binnensdijks. In de planvarianten
PV 2, OR A en OR B nemen vooral struwelen van natte gronden met els/boswilg
en meidoorn/els toe. De bosontwikkeling komt in deze planfase pas goed op gang.
Zachthoutooibossen met zwarte populier en schietwilg nemen bij PV 2, OR A en
OR-B het meest toe. De spectaculairste groei vertonen de hardhoutooibossen. Vooral
het essen/iepen-ooibos neemt in alle planvarianten zeer sterk toe. De grootste
oppervlakte wordt echter bereikt bij PV 2, OR A en OR B.
Binnendijks treedt eveneens een sterke bosuitbreiding op. Vooral OR B, OR A en
in minder mate ook PV 2 laten een sterke uitbreiding zien van Elzen-Eikenmoerasbos.
Het elzen/essen/iepen komgrondbos laat zijn grootste uitbreiding zien bij PV 2 en
OR-B.
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Fig. 3 Ontwikkeling vanenkele vegetatietypen na30jaar t.o.v.de uitgangssituatie
Vegetatie-ontwikkeling na 100 jaar
Na 100 jaar treden er geen spectaculaire veranderingen meer op.
Het aandeel watervegetatie met waterlelie en gele plomp neemt door sucessie nog
wat toe ten koste van de typen met fijne waterplanten. In de droge en natte ruigten
treedt vrijwel geen verandering meer op. Door extensieve begrazing blijft het areaal
in grote lijnen constant, zij het dat het vegetatiepatroon niet vast hoeft te liggen. Het
is goed mogelijk dat er sprake is van 'wandelende' ruigten, waardoor op kleine schaal
sprake is van bos-en struweelvorming en afbraak elders.
Het areaal van de verschillende typen grasland verandert nauwelijks meer. Ook binnen
de struwelen zijn weinig veranderingen te constateren. Alleen het areaal
boswilg/elzenstruweel neemt verder af door ontwikkeling in de richting van bos.
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Fig. 4 Ontwikkeling van enkele vegetatietypen na 100jaar t.o.v. de uitgangssituatie

Veranderingen binnen debossen zijn na deze planperiode vrijwel te verwaarlozen,
zowel binnen- als buitendijks. Er treden nog wel veranderingen in de structuur,
ouderdom en de samenstelling van de bossen op, maar deze leiden niet tot
verschuivingen in de bostypen. Ze kunnen wel van grote invloed zijn op de fauna
(bijvoorbeeld holenbroeders).
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Aanhangsel 7 Veranderingen potentiële leefgebieden per
diersoort

In deze paragraaf wordt per diersoort aangegeven welke veranderingen de
planvarianten teweeg brengen. In het kort wordt eerst een ecologische karakteristiek
van iedere diergroep gegeven en daarna het effekt van de verschillende plannen op
het areaal geschikt leefgebied.
VISSEN
Zalm
De zalm vormt de vertegenwoordiger van vissoorten van stromend water. Andere
soorten dietot deze groepgerekendkunnen worden zijn o.a. steur,fint, riviergrondel,
winde,rivierprik en sneep.Voor de meeste van deze soorten geldt dat derivier een
verbinding vormt tussen boven- enbenedenstrooms gelegen gebieden waar ze paaien
of voor langere tijd foerageren. Dit geldt met name voor anadrome vissen. Binnen
het studiegebied zijn er in de rivier geen barrières aanwezig, daarbuiten kunnen
stuwen en sluizen de migratie van riviervissen belemmeren. Voor veel soorten zijn
substraat (grindbanken), stroomsnelheid en waterkwaliteit van groot belang.Het zijn
faktoren die niet in de ecotooptypologie zijn opgenomen. Specifiek voor de zalm
geldt dat deze zich slechts voortplant in bovenstrooms gelegen beken.Dezalmwordt
momenteel af en toe in het gebied waargenomen en is mogelijk afkomstig van
bovenstrooms uitgevoerde experimenten waarin deze wordt uitgezet.
In alle plannen is er ruim leefruimte voor vissen van stromend water (rheofiel,
anadroom).In PV 2en OR Bzijn er wat meer mogelijkheden omdat hier de effekten
van nevengeulen merkbaar worden (Oude Waal, Huissensche Waard en
Millingerwaard) De nevengeulen, benedenstrooms aantakkende strängen en
zandwinningspiassen in open verbinding met de rivier fungeren niet alleen als
aanvullend foerageerhabitat, maarkunnen inbepaalde situaties ook als 'vluchthaven'
fungeren wanneer ercalamiteiten op derivieren optreden zoals gifgolven (Bergers,
1991). Bij 'open' zandwinplassen is het in dit verband van belang dat ze door
sedimentatie na verloop van tijd niet afgesloten raken of alleen bij zeer hoog water
een open verbinding met derivier hebben. Defoerageerfunctie van nevengeulen en
open strängen zijn i.h.a. groot. De soortenrijkdom aan vissoorten is hier hoger dan
in de rivier zelf of in van de rivier afgesloten wateren. Planvariant 2 en in sterkere
mate perspectief B voorzien hierin meer dan de andere varianten.
Snoek
De snoek is een vertegenwoordiger van de groep vissen van stagnant water. Tot deze
groep behoren o.a. ook karper, zeelt, rietvoorn en grote modderkruiper. Soorten van
deze groep komen ook in de rivier voor, maar in beduidend lagere dichtheden. De
voorkeur gaat echter uit naar helder (snoek) en rustig water dat rijk is aan
waterplanten. Geschikte paaigebieden zijn ondiepe wateren met een rijke
waterplantengroei. Ook ondergelopen graslanden in de uiterwaarden kunnen zeer
geschikte paaigebieden opleveren mits er lang genoeg ondiep en rustig water
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aanwezig is. Ook bij deze groep vissen speelt de waterkwaliteit een belangrijke rol.
Vrijwel alle soorten die tot deze visgroep behoren komen in het gebied voor.
Naast een geschikte waterkwaliteit zijn vooral geschikte paaigebieden van belang.
De Rijnstrangen en Ooijpolder vormen belangrijke paaigebieden in PV 1en OR A.
Dit vindt zijn oorzaak in de ontwikkeling van vrij open en lage moerasrietland
afgewisseld met ondiep water waarin veel waterplanten voorkomen. Bij PV 2 bedraagt
het aantal geschikte paaigebieden de helft van PV 1 en bij OR B is dit tot een kwart
gereduceerd. De sterkere rivierdynamiek en de ontwikkeling van hoogopgaande
moerasbossen dragen hieraan bij. Omdat planvariant 1 en OR A ook een grote
oppervlakte geschikt foerageergebied heeft zal dit voor deze groep gunstig uitpakken.
Viseters als aalscholver, reigers, otter, visarend zullen daarom in PV 1en in sterkere
mate ook in OR A vermoedelijk een gunstiger foerageergebied vinden dan in PV 2
en OR B.
AMFIBIEËN
Knoflookpad
De knoflookpad komt net buiten het gebied van de Gelderse Poort voor (Creemers,
1991). Het is een soort waarvan het voorkomen in het rivierengebied gebonden lijkt
te zijn aan de overgang zandgrond met rivierklei, loss of zavel. De volwassen dieren
benutten de zandgronden als zomer- en winterbiotoop (bijv. rivierduinen) om zich
in te graven, terwijl de ei-afzetting plaats vindt in relatief voedselrijke poelen en
kolken. Het is onbekend wat de effekten van overstroming op de populatie zijn.
Planvariant 1biedt de knoflookpad beduidend meer nogelijkheden dan planvariant
2. Geschikte leefgebieden zijn vooral langs de rand van het studiegebied te vinden
(Ooijpolder en Spijkse polder). De rivierduinen langs de Waal vormen eveneens een
geschikt leefgebied. In OR A breidt het aantal geschikte gebieden zich nog verder
uit. Planvariant 2 en OR B geven alleen geschikte leefgebieden langs de Waal aan
(o.a. rivierduinen Millingerwaard) en vertonen daardoor maar weinig verschil met
de uitgangssituatie.
Kamsalamander
De Kamsalamander is een vertegenwoordiger van de groep amfibieen van schoon,
helder en rijk begroeid water. Daarbuiten wordt het habitat van de kamsalamander
gekenmerkt door de aanwezigheid van veel schuilplaatsen waaronder ruigten en
andere rijk begroeide en extensief beheerde begroeiingen. Vermoedelijk overwintert
de soort vooral binnendijks en zijn uiterwaarden die langer dan 10 dagen per jaar
overstromen niet erg in trek (Frigge, 1981). Geschikte leefgebieden voor de
kamsalamander zijn ook zeer geschikt voor andere amfibieen (o.a. groene en bruine
kikker). De kamslamander is daardoor een goede indicatorsoort voor amfibierijke
gebieden. De kamsalamander komt momenteel verspreid in het gebied voor.
Planvariant 1 is voor de kamsalamander zeer gunstig. Vrijwel het gehele
Rijnstrangengebied en flinke delen van de Ooijpolder vormen een geschikt
voortplantings- en foerageerbiotoop. Planvariant 2 laat daarentegen een veel meer
verbrokkeld beeld zien met geringere oppervlakten leefgebied. In OR A breidt het
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leefgebied van de kamsalamander zich sterk uit, met name in de Ooijpolder en en
de Rijnstrangen. In OR Btreedt een soortgelijk situatie op, met dit verschil dat de
oppervlakte leefgebied groter is dan in OR A, waardoor de situatiejuist omgekeerd
is dan bij beide planvarianten. Een gedetailleerd beeld is moeilijk te geven omdat
er over ruimtegebruik vande kamsalamander betrekkelijk weinig bekend is en kleine
wateren op het onderzochte schaalniveau niet in de ecotooptypologie voorkomen.
ZOOGDIEREN
Waterspitsmuis
De waterspitmuis is een soort die ondermeer karakteristiek is voor kwelzones in
gebieden waar ook beschutting aanwezig is van ruigte vegetaties (o.a. rietland). Er
zijn geen waarnemingen bekend uitde uiterwaarden. Overstroming is voor deze soort
evenals voor andere spitsmuizen vermoedelijk funest omdat ze slechts kortere tijd
zonder voedsel kunnen. In het studiegebied is de soort waargenomen nabij de
Rijnstrangen.
Geschikte leefgebieden worden in beide planvarianten aangtroffen langs oude
rivierlopen (Rijnstrangen, Circul van Ooij en Oude Waal). Planvariant 1 pakt zeer
gunstig uit voor de waterspitsmuis. Hier wordt een groot aaneengesloten leefgebied
gecreëerd. Planvariant 2 biedt t.o.v. de vergelijkingsvariant nauwelijks een beter
perspectief. Er komen in deRijnstrangen voornamelijk geisoleerde delen met geschikt
leefgebied voor. De grootschalige moerasbosontwikkeling is hier debet aan.
Bij OR A wordt de oppervlakte leefgebied uit PV 1sterk vergroot, zowel in de Ooijpolder als de Rijnstrangen. OR B pakt aanzienlijk gunstiger uit dan PV 2. Het
leefgebied in de Rijnstrangen neemt sterk toe maar blijft wel verbrokkeld.
Bever
De bever is een soort die voorkomt op de overgang open water, kruidenrijke oevervegetatie en moerasbos en een relatief grote oppervlakte geschikt leefgebied nodig
heeft. De bever beweegt zich vooral op het grensvlak van water en land, waardoor
de grootsteinvloed op deaangrenzende bosvegetatie zich hoofdzakelijk beperkt tot
een strook van 50 tot 100 meter langs het water.
De uiterwaarden zijn als minder geschikte of marginale leefgebieden beschouwd
vanwege de sterkerivierdynamiekdie hier op kan treden.Hoogbekade uiterwaarden
zijn in dit opzicht perspectiefvoller dan laagbekade.
Van de planvarianten voldoet alleen PV 2 na dertigjaar aan de eisen vande bever.
De Rijnstrangen vormen hier voor de bever het belangrijkste potentiële leefgebied.
Er ontstaat een geschikt leefgebied voor 10tot 25paar bevers.Geschikte leefgebieden
zijn op zich ook aanwezig in de Ooijpolder, Lobberdensche Waard en Millingerwaard
maar deze zijn te gering van omvang voor een zelfstandige populatie.
Bij perspectief B wordt het leefgebied voor de bever in de Rijnstrangen sterke
vergroot, er is ruimte voor meer dan 25 paar. In de Ooijpolder ontstaat door ooien moerasbos van voldoende omvang voor een populatie van 6tot 10paar bevers.
Perspectief A heeft onvoldoende geschikt leefgebied voor de bever.
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Eland
De eland is een soort van ooi- en moerasbossen. Door het specifieke graasgedrag
is het een grote grazer die veel invloed heeft op de structuur van bossen, struwelen
en ruigten. Deze structuurrijkdom is weer van belang voor andere plant- en
diersoorten. Tot deze groep van grotere grazers worden ook edelhert en wild zwijn
gerekend. Deze soorten kunnen o.a. door populatiegroei en daarmee samenhangende
faktoren als voedselgebrek, concurrentie en onrust een sterke migratiedrang vertonen.
Introduktie van deze soorten zal daarom een specifieke inrichting van het gebied
met zich meebrengen. Omdat natuurlijke predatoren ontbreken zijn verschillende
vormen van populatiebeheer vermoedelijk noodzakelijk.
Alleen bij planvariant 2 is introduktie van de eland mogelijk. In de Huissensche
uiterwaarden ontstaat net voldoende oppervlakte aan ooi- en moerasbos voor een
kleine populatie elanden. Bij perspectief B wordt dit gebied net te klein als leefgebied
doordat een deel van dit gebied zich ontwikkeld tot oud loofbos. Daarentegen ontstaat
in de Rijnstrangen een veel groter geschikt leefgebied voor 5 tot 10 paar elanden.
In perspectief A ontstaat er in de Huissensche uiterwaarden een geschikt leefgebied
voor 1 - 5 paar elanden. De oppervlakte leefgebied is overigens in alle plannen
vermoedelijk te klein om zonder uitwisseling met andere gebieden een zelfstandige
populatie op te bouwen. Voor edelhert en wild zwijn geldt dit in mindere mate.
VOGELS
Watersnip
De watersnip is een karakteristieke broedvogel van vochtige tot natte graslanden
in min of meer open landschappen en behoort tot de meer kritische weidevogels.
Tot deze groep kunnen ook tureluur, zomertaling, slobeend en kemphaan worden
gerekend. Daarnaast is de watersnip ook als vertegenwoordiger gebruikt van
steltlopers die op doortrek in het rivierengebied foerageren zoals grutto, kemphaan,
kievit, oeverloper, tureluur en zwarte ruiter. In de doortrekperiode wordt vooral
gebruik gemaakt van slikkige milieus, die zowel als randen langs open water kunnen
voorkomen als vlakvormig na peilfluctuaties. In het gebied kwamen in 1989 ongeveer
40 territoria voor, vooral in de uiterwaarden en de Ooijpolder (Bekhuis et al., 1990).
De planvarianten vertonen grote verschillen. In PV 1zijn in de Bemmelse en Gendtse
Waard en Spijkse Polder de belangrijkste weidevogelgebieden voor de watersnip.
Daarnaast komst de soort verspreid in het gebied voor. In planvariant 2 is vrijwel
alleen het westelijk deel van de Ooijpolder nog als broedgebied in trek met
overwegend lagere dichtheden. De ontwikkeling van ooi- en moerasbos is hier debet
aan. De kritische weidevogels worden hier sterk in het defensief gedrongen. Bij OR
A verdwijnt de watersnip vrijwel uit de uiterwaarden door bosontwikkeling maar
ontstaan er aan de zuidkant van de Ooijpolder en in de Spijkse Polder nieuwe
broedgebieden door de ontwikkeling van kwelgraslanden. Er treedt dus een uitruil
met de uiterwaarden op. In OR B verdwijnt de watersnip en daarmee ook de andere
kritische weidevogels vrijwel uit het gebied.
Wanneer de watersnip als vertegenwoordiger van doortrekkende steltlopers wordt
beschouwd, dan valt op dat er in de startsituatie, direkt na de ingreep, in planvariant
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2 de meeste geschikte foerageergebieden voor steltlopers ontstaan. Na 10jaar zijn
deze door successie van de vegetatie grotendeels al weer verdwenen en er is geen
onderscheid meer met PV 1en VV. Dit laatste doet niet helemaal recht aan de te
verwachten ontwikkeling, maar wordt vermoedelijk veroorzaakt door de geringe
oppervlakte geschikt foerageerhabitat die daardoor niet in de ecotooptypologie is
verwoord. Vermoedelijk zal PV 2 vanwege de grotere rivierdynamiek een grotere
betekenis hebben voor doortrekkende steltloprs dan PV 1 en VV. Vooral de
Rijnstrangen, nevengeulen en oevers van plassen kunnne een dergelijke funktie
vervullen.
Aalscholver
De aalscholver is een vertegenwoordiger van ooi- en moerasbossen die broedt in
kolonies langs of in het water. Het voedsel bestaat uit vis. Om deze prooi te
bemachtigen worden soms grote afstanden afgelegd. Het voedselaanbod is, indien
er enige oppervlakte geschikt broedgebied aanwezig is,meestal beperkend voor de
grootte van de populatie. Wat de keuze voor het broedbiotoop betreft kan de
aalscholver als vertegenwoordiger worden gezien van andere soorten van ooi- en
moerasbos zoals zwarte wouw., kwak en blauwe reiger.
Voor het foerageren is de aalscholver afhankelijk van visrijk water. In dit opzicht
kan de aalscholver als vertegenwoordiger worden gezien van de groep soorten die
vis als stapelvoedsel gebruiken (visarend, otter, zwarte wouw).
Er komt één broedkolonie in het gebied voor (Lobberdensche Waard) met ca. 180
broedparen (Bekhuis et al., 1990).
Planvariant 2 laat al na betrekkelijk korte tijd zien dat er een groot areaal aan
broedgebied ontstaat. Vooral deRijnstrangen, deMillingerwaard en inmindere mate
ook de Bemmelse, Gendtse en Lobberdensche waard zijn van belang als broedgebied.
De kans op vestiging van reigerachtigen (kwak, purperreiger, bl. reiger) en zwarte
wouw lijkt daardoor ook groter. In planvariant 1ontstaat veel minder broedgebied,
dit beperkt zich tot de Millingerwaard en Lobberdensche waard.
De oppervlakte geschikt foerageergebied is daarentegen in PV 1wat groter dan in
PV 2 omdat daar door bosvorming minder geschikte viswateren voorkomen.
In OR A neemt de oppervlakte broedgebied t.o.v. PV 1 sterk toe door
bosontwikkeling in deuiterwaarden. DeRijnstrangen blijven daarentegen ongeschikt
als broedgebied. OR B verandert niet veel t.o.v. PV 2, het aantal geschikte
broedgebieden neemt nauweüjks meer toe.Wel worden een aantal foerageergebieden
minder geschikt door successie.
Bruine kiekendief
De bruine kiekendief is voor wat zijn broedhabitat betreft een vertegenwoordiger
van de groep rietvogels. Soorten die tot deze groep gerekend kunnen worden zijn
o.a. grote karekiet, roerdomp, baardmannetje en rietzanger. Het broedhabitat van
debruine kiekendief kan soms slechts een geringe oppervlakte rietland beslaan, al
vanaf enkele hektares.
Het foerageerhabitat van de bruine kiekendief beslaat een veel grotere oppervlakte,
nl. 300-400 ha en bestaat bij voorkeur uit extensief beheerde graslanden, ruigten
enjonge bosaanplant. Ook intensiever gebruikte graslanden komen in aanmerking
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mits er voldoende voedselaanbod is op de percelen of in de perceelsranden. De
oppervlakte geschikt foerageergebied is van groter belang dan die van geschikt
broedgebied. De binnendijkse gebieden zijn momenteel voor de bruine kiekendief
van groter belang dan de buitendijkse gebieden.
De bruine kiekendief broedde in 1989 in het gebied met 9 paar in het gebied (Bekhuis
et al., 1990).
Planvariant 1 biedt voor de kiekendief het meeste perspectief. Hierin is zowel de
grootste oppervlakte geschikt broed- als foerageergebied aanwezig. Geschikte
gebieden voor de bruine kiekendief zijn de Rijnstrangen en in beperktere mate de
Ooijpolder. Dit wordt vooral veroorzaakt door de grote oppervlakte rietland en
extensief grasland die in de Rijnstrangen wordt gerealiseerd.
Bij OR A neemt de betekenis van de Ooijpolder en Rijnstrangen nog flink toe door
uitbreiding van extensieve graslanden (Ooijpolder) en rietvelden (Rijnstrangen). Voor
de strikte rietvogels (grote karekiet, roerdomp e.a.) vormen de Rijnstrangen een zeer
geschikt leefgebied.
Planvariant 2 heeft is van beperktere betekenis voor de bruine kiekendief. Vooral
de beperkte oppervlakte foerageergebied speelt de soort parten en is zelfs minder
dan in de vergelijkingsvariant. In OR B neemt de oppervlakte geschikt gebied toe
maar blijft minder dan in OR A. Hoewel de oppervlakte broedgebied in OR B zelfs
wat groter is dan bij OR A, moet worden bedacht dat de werkelijke oppervlakte
rietland in OR B beduidend kleiner is dan in OR A. Dit komt omdat de in PV 2
en OR B veel voorkomende mozaïeken met bos, struweel en (riet)ruigte ook als
geschikt broedhabitat voor rietvogels zijn aangemerkt terwijl het percentage riet daar
soms maar 20% van de oppervlakte van een grid van 250x250 m beslaat.
Grauwe gors
De grauwe gors vertegenwoordigt soorten van extensieve buitendijks graslanden w.o.
de kwartelkoning). Buiten het rivierengebied komt de grauwe gors vooral voor in
akkerbouwgebieden. De voorkeur voor grasland is dus specifiek voor het
rivierengebied. De voorkeur gaat uit naar vrij open gebieden.
Zowel de grauwe gors als de kwartelkoning zijn de laatste decennia in het rivierengebied door intensivering van de landbouw zeer sterk in aantal teruggelopen.
Momenteel komen er in de Gelderse Poort nauwelijks meer grauwe gorzen tot
broeden.
De grauwe gors is alleen gebaat bij VV en PV 1. Vooral de uiterwaarden van de
Ooijpolder, de Bemmelse en Gendtse waard en de Huissensche Waard zijn van
betekenis. Dit vindt zijn oorzaak in de ontwikkeling van weidevogelgraslanden in
deze gebieden.
In planvariant 2 zijn het meest wetselijk deel van de uiterwaarden van de Ooijpolder
en de Bemmelse waard geschikt. Ook een klein deel van de Huissensche Waard
vertoont nog geschikte leefgebieden. Bosontwikkeling in de uiterwaarden laat in dit
opzicht duidelijk zijn sporen na.
In beide perspectieven is door toenemende bosontwikkeling in de uiterwaarden
geschikt leefgebied verdwenen. Binnendijks gelegen natte kwelgraslanden vormen
zoals wel het geval is bij de watersnip, geen alternatief leefgebied.
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Kleine plevier
Dekleine plever vertegenwoordigt een groepvan soorten die is gebonden aan rivierdynamiek. Andere soorten die tot deze groep gerekend kunnen worden zijn visdief,
kluut, bergeend en kokmeeuw. Het zijn soorten van pioniermilieus zoals stuifende
rivierduinen, strandjes en andereplaatsen waarde bodem recent is aangesneden door
de rivier. Vergelijkbare milieus komen voor bij opspuitterreinen en zand- en
kleidepots en afgravingen. Het zijn soorten die met een vrij klein leefgebied kunnen
volstaan. Het schaalniveau van het model is hierdoor vaak ontoereikend om de
geschikte leefgebieden voor deze soorten te genereren.
Thans komt de kleine plevier verspreid in het gebied voor langs de rivieren en in
zand- en kleiwinningen.
In beideplanvarianten en in de vergelijkingsvariant treedt direkt nade startsituatie
een toename op van geschikte leefgebieden. Dit is niet verwonderlijk, want in deze
periode worden veel graafwerkzaamheden verricht waardoor gunstige omstandigheden
ontstaan. Millingerwaard, OudeWaal en Huissensche Waard vormen de belangrijkste
leefgebieden. Na 30 jaar is de oppervlakte leefgebied in alle varianten sterk
gereduceerd en bedraagt zelfs minder dan deuitgangssituatie. Door vegetatiesuccessie
zullen slechts de levende rivierduinen (o.a Millingerwaard) en enkele terreinen in
de oostelijke Ooijpolder nog geschikt leefgebied van formaat herbergen.
Langs derivieren, vermoedelijk vooral langs deWaal, zullen op meerplekken dan
de kaartbeelden weergeven, geschikte leefgebieden voorkomen. Dezezijn vanwege
hun geringe formaat niet in de ecotooptypologie opgenomen.
Beide perspectieven verschillen nauwelijks van de planvarianten. Toch zal perspectief
B vermoedelijk meer geschikt leefgebied herbergen dan perspectief A vanwege de
ontwikkeling van nevengeulen. Of dit ook werkelijk optreedt hangt sterk af van de
mate van rivierdynamiek.
Veldleeuwerik
De veldleeuwerik is een vertegenwoordiger vande groep weidevogels van wat grootschaliger en extensievere landbouwgronden. Andere soorten die tot deze groep
gerekend kunnen worden zijn grutto en kievit. Momenteel komt deze groep
weidevogels verspreid inhet gebied voor, methet accent opdeBemmelse en Gendtse
waard.
Planvariant 1enin mindere mate ookde vergelijkingsvariant laten een sterketoename
van leefgebieden zien, vooral in deuiterwaarden, de OudeWaal enbij PV 1okde
zuidelijk Rijnstrangen. De ontwikkeling van weidevogelgraslanden inde uiterwaarden
is daar niet vreemd aan. In planvariant 2 vormt alleen deOoijpolder nog een geschikt
gebied voor deze groep weidevogels. De andere, vooral de uiterwaarden, zijn door
bosvorming ongeschikt geworden.
In perspectief A verdwijnt de vogels ook uit deuiterwaarden door bosontwikkeling,
maar is in de Ooijpolder nog redelijk veel geschikt leefgebied aanwezig. In
perspectief B is geschikt leefgebied vrijwel beperkt tot een smalle strook in de
Ooijpolder.
Roodborsttapuit
Deroodborst is een vertegenwoordiger van soorten vankleinschaliger landschappen
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waar nog extensief beheerde graslanden of ruigten voorkomen. Andere soorten uit
deze groep die in vergelijkbare landschappen voorkomen zijn geelgors, grasmus en
onder de zoogdieren ook de bunzing. De roodborsttapuit komt momenteel
voornamelijk in de Ooijplder voor. De beschikbare verspreidingsgegevens suggereren
dat buitendijkse vestiging niet of sporadisch optreedt.
Geschikte leefgebieden komen vooral bij de vergelijkingsvariant en iets minder bij
planvariant 1. Vooral de noordelijke Rijnstrangen en in mindere mate ook de
Ooijpolder leveren geschikt leefgebied op door de ontwikkeling van extensief
beheerde graslanden enkruidenrijke ruigten. In planvariant 2 blijft de huidige situatie
min of meer gehandhaafd omdat het accent hier voral op bosontwikkeling ligt.
Perspectief A pakt nog gunstiger uit dan PV 1door de ontwikkeling van geschikt
leefgebied in de westelijke Ooijpolder. Bij OR B neemt het leefgebied voor soorten
van kleinschalige cultuurlandschappen verder af.
Boomklever
Deze vogelsoort vertegenwoordigt soorten van oude bossen. Tot deze groep worden
ook spechten, bosuil en rosse vleermuis gerekend. De huidige verspreiding van deze
groep is grotendeels beperkt tot beide stuwwallen en de randen van het gebied.
Geschikte leefgebieden kunnen al aanwezig zijn bij een oppervlakte van 6 ha.
Beide planvarianten vertonen na 30 jaar nog geen geschikt leefgebied voor
holenbroeders. Pas na 100jaar is er in beide plannen voldoende oud bos tot
ontwikkeling gekomen.
Bij perspectief A en B is wel geschikt leefgebied aanwezig. Er is vrijwel geen
verschil in oppervlakte leefgebied tussen OR A en OR B. Geschikte leefgebieden
komen in beide perspectieven op vrijwel dezelfde plekken voor, ni. de uiterwaarden.
Bij OR A is de Ooij-West ook nog van belang, terwijl bij OR Bin de Rijnstrangen
ook geschikt leefgebied voorkomt.
Rietgans
De rietgans is een vertegenwoordiger van overwinterende ganzen en eenden,
waaronder de kolgans en smient. Deze soorten gebruiken twee funktiegebieden, nl.
slaapplaatsen en foerageergebieden. De slaapplaatsen bestaan uit open waterplassen
ende foerageergebieden uit vrij open grasland- en akkergebied. In de huidige situatie
is de oppervlakte geschikt foerageergebied beperkend voor het aantal overwinterende
ganzen. Overwinterende ganzen zijn in het Duits-Nederlandse grensgebied de
afgelopen jaren sterk toegenomen. Er bestaat een intensieve uitwisseling van ganzen
tussen de slaapplaats in de Bijland en de foerageergebieden in Duitsland. Door
bejaging kan de betekenis van geschikte foerageergebieden zeer sterk afnemen.
In planvariant 2 neemt het aantal geschikte slaapplaatsen voor ganzen sterk toe,
terwijl die in PV 1 en VV vrijwel gelijk blijven. Omdat in PV 2 het areaal
foerageergebied afneemt, zal de verruining van slaapplaatsen vermoedelijk geen
positief effekt sorteren op de grootte van de populatie. In PV 1neemt de oppervlakte
foerageergebied het sterkst af en dus voor ganzen een ongunstige variant. Geschikte
foerageergebieden zijn in beide varianten vooral te vinden in de Ooijpolder en de
Rijnstrangen.
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In OR A beslaat de oppervlakte geschikt foerageergebied nog maar eenderde van
het huidige areaal, in OR B is dit tweederde. In OR A liggen deze gebieden vooral
in de oostelijke Ooijpolder en delen van het Rjinstrangengebied. Bij OR B blijft de
westelijke Ooijpolder ook geschikt. De afname wordt vooral veroorzaakt door
bosontwikkeling op plaatsen die momenteel alsfoerageergebieden fungeren. Daarnaast
verdwijnt de openheid van het landschap in toenmende mate waardoor op zich
geschikte gebieden niet meer worden bezocht.
VLINDERS
Geelsprietdikkopje
Dit dikkopje vormt een vertegenwoordiger van de groep vlinders van vnl. drogere
graslanden, ruigten en bosranden. Gebieden kleiner dan 6 ha. kunnen vermoedelijk
al geschikte leefgebieden vormen. Behalve vlakvormige begroeiingen kunnen ook
lijnvormige begroeiingen geschikte leefgebieden vormen, waaronder bermen en
dijkhellingen de belangrijkste zijn. Uit verspreidingsonderzoek blijkt dat het
rivierengebied voor vlinders,uitgezonderd dedijkhellingen, slechts beperkte betekenis
heeft. Mogelijk is overstroming nadelige invloed op de overwintering van vlinders.
Gegevens hierover zijn niet bekend.
Momenteel komt het geelsprietdikkopje niet in het gebied voor, maar zijn er wel
waarnemingen bekend uit aangrenzende gebieden op de stuwwallen. Bloemrijke rivierdijken zijn in het rivierenlandschap momenteel de belangrijkste plekken waar vlinders
voorkomen.
Beide planvarianten hebben een iets geringere opppervlakte geschikt leefgebied dan
de vergelijkingsvariant, waarbij PV 1 er relatief het meest gunstig uitspringt.
Geschikte leefgebieden worden inbeide varianten voornamelijk aangetroffen in de
Ooijpolder en het gehele Rijnstrangengebied. De uiterwaarden spelen nauwelijks
een rol.
Bij ORAblijft de oppervlakte leefgebied vrijwel dezelfde als in PV 2. Daarentegen
neemt het leefgebied in OR B verder af, voornamelijk door de ontwikkeling van
bos.
Oranjetip
De oranjetip is een vlinder van vochtige tot natte graslanden en ruigten al dan niet
in de nabijheid van bossen en struwelen. Gebieden kleiner dan 6 ha kunnen al
geschikt zijn voor deze soort. De belangrijkste waardplanten zijn pinksterbloem en
look zonder look. De oranjetip komt momenteel verspeid in het gebied voor.
Dijkhellingen vormen de belangrijkste plekken waar ze worden aangetroffen.
Foerageergebied, waaronder ook voortplantingsgebieden vallen,komen in Planvariant
1 het meest tot ontwikkeling, hoewel de vergelijkingsvariant en PV 2 ook ee forse
toename laten zien t.o.v. de huidige situatie. Het zijn vooral de extensievere
g r a s l a n d e n en r u i g t e n in de u i t e r w a a r d e n die h i e r a a n b i j d r a g e n .
Voortplantingsgebieden komen vooral in PV 1voor. De vochtige graslanden in de
uiterwaarden enin dekwelgebieden dragen hieraan het meeste bij.In PV2 verandert
er nauwelijks iets t.o.v de huidige situatie.
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Op langere termijn nemen de foerageergebieden bij OR B explosief toe. Dit wordt
veroorzaakt door de ontwikkeling van mozaïeken van bloemrijke graslanden met
ruigten en struweel in de Rijnstrangen en noordelijke Ooijpolder. Bij Perspectief
A treedt een iets geringere toename op. Vooral de westelijke Ooijpolder en de
vochtige (kwel)graslanden in de Spijkse polder en de Huissensche Waard zijn hier
van belang.
Voorplantingsgebieden zijn daarentegen het meest aanwezig bij OR A.Bij Perspectief
B is het areaal hiervan eenderde tot de helft van perspectief A.
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